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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo nr. 759 

 

1716 – 1718 
 
 
 
 
 
 

WLO-OGA759-004 
 
Akte 1. Heultje, conditie van een boender hooiwas “ den rilendonck “ verkocht bij de erfgenamen 
Magdalena De Becker.  
 
Conditie en verkoop op 13 maart 1716, compareerden Jan Van Houdt, Anna Van Houdt en 
Maria Van Houdt allen erfgenamen van Magdalena De Becker, verklarende zich sterk te maken 
voor alle anderen verkocht te hebben een stuk hooiwas aan Adriaen Vranckx en Jan 
Kersselaers gelegen tussen de Nethe en Laeck onder Westerloo. Palende oost Adriaen Snijders, 
zuid den Nethe, west … (leeg) en noord de Laecke. Genaamd “ den rixendonck “ groot omtrent 
een bunder. Is leenroerig onder Westerloo en is verkocht voor de som van 124 guldens courant. 
 
Joannes Bruijnseels tot Wiekevorst stelde op 4 maart 1716 nog vijftien hogen ter presentie van 
Adriaen Vervoort en Jan Van Kerckhoven als getuigen. Jan Bruijnseels is koper gebleven na de 
kaarsbranding op 31 maart 1716.  
 

WLO-OGA759-010 
 
Akte 2. De 3 20e penningen uitgezonden op 29 febr. 1716 zijn besteed aan Adriaen Helsen 
collecteur aldaar op de conditie hierna gemeld. 20 maart 1716. 
 
Op 20 maart 1716 is bij Adriaen Helsen tegenwoordige dienende collecteur van Gelindel begonst 
St. Jansmisse 1715 en te eindigen St. Jansmisse 1716 aangenomen de collecte van de 20e 
penningen uitgezonden van 29 februari 1716 te betalen in drie paijementen waarvan de eerste 
verschijnt primo april 1716. Coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Hendrick Verbiest 
schepen en Adriaen Van Kerckhoven en Peeter De Winter bedezetters deze 20 maart 1716.  

 
WLO-OGA759-012 

 
Akte 3. Plaedtse, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Hendrick Bourbon. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Hendrick Bourbon zal verkopen de haafelijke meubelen hem 
toebehorende en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a.  Anton Mertens, Peeter Ooms, Adriaen Sijmons, Philip Wuijts, Sebastiaen 

Van Kerckhoven, Adriaen Govaerts, Anna Wils, Frans Bourbon, Steven 
Smits, Hendrick Bertels, Jaques Govaerts, Jan Vervecken, Adriaen 
Ennekens, Jan Soeters, Hendrick Vleugels en meer anderen … 

 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Van Kerckhoven, Adriaen Snijers, Sebastiaen Wuijts en Geerard 
Vande Veecken schepenen deze 21 maart 1716. 
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WLO-OGA759-021 
 
Akte 4. Akkoord tussen den heer pastoor, drossaard en schepenen alhier en Jan Van Tendeloo 
over het onderhouden van het schaliën dak van de kerk alhier. 
 
Op 2 april 1716 voor drossaard en schepenen compareerde Jan Van Tendeloo die verklaarde 
met interventie van den heer pastoor alhier en met aggregatie van den heer drossaard en 
schepenen, het schaliën dak van den kerk, kruiskoor en … alles te onderhouden op zijn kosten … 
vier voeten in het vierkant, waarvoor wij hem geloven te betalen jaarlijks elf guldens op conditie 
nochtans dat de kerk met doen de nodige materialen en dat voor den termijn van twaalf jaren.  
 

WLO-OGA759-023 
 
Akte 5. Conditie van zeker perceel erve gelegen alhier in “ de beltiens “ verkocht bij de weduwe 
wijlen den advocaat Luijten. 
 
Conditie en voorwaarde waarop de weduwe wijlen advocaat Luijten bijgestaan met haar zoon 
Joannes Luijten uit kracht van testament etc. tot koeling van enige passieve schulden zal 
verkopen zeker perceel erve gelegen alhier in “ de beiltkens “ groot een half boender. Oost Mr. 
Philip Halloint, zuid de Beiltkensstraet, west Livinus Roman en noord het Beneficie van Onze Lieve 
Vrouwe altaar. 
 
Item zal de verkoopster trekken de pacht mits betalende de dorpslasten van den borgemeester 
Guiliam Goossens des voorschreven jaar 1716 en bovendien afdoen huwelijkse cijnzen tot 
Kerstmis van hetzelfde jaar ingevalle.  
 
Item is den handslag van deze koop geobtineert bij Adriaen Peeters voor de som van 274 
guldens en stelde daarop acht hoogen, Hendrick Borbon en Livinus Roman waren getuigen. 
Ondertekenden: Catharina Meulders en Adriaen Peeters, gedaan 20 april 1916. Mr. Philip 
Halloint is als laatste hoger koper gebleven na de kaarsbranding op 27 juni 1716.  
 

WLO-OGA759-029 
 
Akte 6. Hulshout, conditie van enig opgaand hout verkocht bij de erfgenamen Jan Diercx. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de erfgenamen wijlen Jan Diercx zullen verkopen zekere 
partijen van enig opgaand hout. Kopers waren o.a. Adriaen Diercx, Jan Vander Auweraert Heultje, 
Peeter Trap Bruggeneijnde borg Jan Bosch. Aldus gedaan 29 april 1716, coram F. Mangelschots 
drossaard, Jan Van Roije en Adriaen Snijers schepenen. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA759-033 
 
Akte 7. Conditie van zeker perceel beemd verkocht bij Paulus Van Houdt waarvan koper is 
Adriaen Van Kerckhoven.  
 
Conditie en voorwaarden hoe en alzo Paulus Van Houdt, met Jan Verleuffel als voogd van zijn 
kind hebben verkocht een perceel beemd gelegen in “ de molevoort “ groot omtrent een zille. 
Palende oost Jan Wijnants, zuid en west de Laecke en noord Dielis Van De Brande. Item stelde de 
koper Adriaen Van Kerckhoven acht hoogen, Peeter Van Kerckhoven stelde nog een hooge en 
Adriaen Van Kerkhoven ook nog een hooge.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Van Luffel en Jan De Custer getuigen actum 
30 maart 1716. Jan Wijnants heeft deze koop verdierd met acht hoogen en is daarmee koper 
gebleven na de kaars branding op 5 mei 1716. L. Van Wesel.  
 
Op 5 mei 1716 voor de heer drossaard en schepenen compareerde Jan Verleuffel als voogd van 
de wezen wijlen Maria Verleuffel daar vader af leeft Paulus Van Houdt, alhier present en in deze 
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afziend van de touchte en de voorstaande Jan Verleuffel hem sterk makende voor Willem 
Verbuecken mede momber en bekend met decreet en authorisatie van de schepenen van Herselt 
verkocht en in wettige koop overgeven te hebben aan Jan Wijnants en Anna Wils gehuwden 
zeker perceel land gelegen achter “ de molevoort “ onder Soerle Westerlo, groot een sille … Oost 
kopers erven, zuid en west de Laecke en noord Dielis Vande Brande.  
 

WLO-OGA759-039 
 
Akte 8. Zoerle, conditie van zekere weide, verkocht bij Guiliam Douwen, waarvan koper is Jan De 
Winter.  
 
Conditie volgens dewelke Gilliam Dauwen heeft verkocht een weide genaamd “ het hoogh  
eussel “ gelegen tot Zoerle onder Westerloo gelegen bij “ Den Schriken “ groot omtrent een half 
sille. Palende oost Peeter Vermeerbergen, zuid Peeter Vande Brande, west Peeter Soeten en 
noord Maria Helsen Andriesdochter. Het is verhuurd aan Jan De Winter van half maart 1716 tot 
1719. Item is dit voorschreven goed is op 26 mei verkocht aan de voornoemde pachter voor de 
som van 70 guldens ter presentie van Jan Verleuffel en den koopman Jan De Winter stelde op 
deze koop tien hoogen, Jan Verleuffel nog een hooge en ook Jan De Winter nog een hooge.  
 

WLO-OGA759-042 
 
Akte 9. Zoerle, conditie van zeker perceel heide nu land en dries verkocht bij de voogden der 
wezen Guilliam Willems waarvan koper is Anselmus Stevens, 4 juni 1716. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge Jan Vermeerberghen Adriaenszoon en Jan De Winter 
mede voogd uit de wet na voorgaande autorisatie van de wet van Parweijs verkocht hebben aan 
Jan Baptista Verborghstadt zekere heide zekere heide gelegen aan de Broeckstraet, groot 
omtrent 245 roeden gelegen onder Zoerle Westerloo. Palende oost de voorschreven Broeckstraet 
gaande naar “ het rot “, zuid Merten Douwen, west Jan Van Eijnde en noord Adriaen Helsen 
erfgenamen waarvoor de koper beloofde te betalen een som van 100 guldens.  
 
Actum den 8 mei 1716 ter presentie van Franciscus Wouters en Jan Sijen getuigen en stelde de 
koper tien hoogen, Anselmus Stevens stelde nog vijf hoogen, Jan Verleuffel nog een hooge. 
Anselmus Stevens is koper gebleven na de kaarsbranding op 16 juni 1716. 
 
Op 16 juni 1716 voor drossaard en schepenen compareerde Servaes Verswijvel bekennende 
verkocht te hebben aan Guilliam Willems zekere heide groot een half bunder gelegen tot Zoerle 
onder Westerloo. Oost de straat naar “ het rot “ … kopie voorgaande.  
 
Jan Vermeerbergen en Jan De Winter als wettige voogden deze wezen achtergelaten bij wijlen 
Gilliam Willems en Catlijn Vermeerbergen met decreet van de schepenen van Parweijs van 
datum 13 juni 1716 bekenden verkocht te hebben aan Anselmus Stevens en Jeno Van 
Kerckhoven gehuwden het voorschreven had bunder heide nu dries en land.  
 

WLO-OGA759-049 
 
Akte 10. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Dielis Van Isschot gelegen tot Doffen 
genaamd “ de craeije vennen heijde “ waarvan koper is Marten Bellens. 
 
Op 20 juli 1716 zo zal verkopen Dielis Van IJschot een perceel erve gelegen tot Doffen genaamd 
“ de craije vennen heijde “, groot omtrent een half bunder land de maten onbegrepen. Palende 
oost Adriaen Verboven, zuid Adriaen Verheijen erfgenamen, west Jan De Busser en noord Peeter 
Truijts. Item heeft den koop geaccepteerd Merten Bellens voor de som van 252 guldens courant 
geld en stelde daarop 10 hoogen, Jozef Meer twee hoogen … in presentie van Jan Vande Bruel 
en Mr. Michiel Heijlen als getuigen. Ondertekende ook Jan Huijsmans. 
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WLO-OGA759-055 
 
Akte 11. Hulshout, conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij de voogden wijlen Adriaen 
Boicx Janssone. 
 
Op 13 augustus zullen de voogden van Adriaen Boicx Adriaenssone met overstaan van Jan Van 
Roije schepen verkopen alle haafelijke meubelen die in het voorschreven sterfhuis bevonden 
zullen worden. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Peeter Vlaeijmans kocht een rode koe voor 26 guldens en 15 stuivers, borg Van Laer. Lembrecht 
Heijndricx kocht een vaal koe voor 25 guldens 5 stuivers, borg Heijndrick Soels. Heijndrick 
Soels kocht een bruine vaars voor 16 guldens 10 stuivers, borge Peeter Vlaeijmans. Peeter 
Vlaeijmans kocht nog een kalf voor 1 guldens 16 stuivers.  
 

WLO-OGA759-064 
 
Akte 12. Olen, conditie van twee perceeltjes erve verkocht bij Catharina Peeters. 
 
Op 3 oktober 1716 zo kwam men tot akkoord ter ene zijde Cornelis Spapen uit kracht van de 
wees van Catharina Peeters ter andere zijde Jan Menten van twee percelen erve te weten “ de 
hoeve “ groot honderd roeden. Palende oost en west Merten Verbiest, zuid “ den bulsen aert “ en 
noord Matheus Vander Veken, alsnog een plek geheten “ de heijblom “ groot honderd roeden . 
Palende noord, oost den heer Van Thielen, zuid Jan Bouwen erfgenamen en west “ de savel 
heijde “  
 
Verkocht om en voor de som van 70 guldens en stelde de koper hierop nog acht hoogen, Marten 
Bellens nog twee hoogen, Jan Menten nog een hooge, ter presentie van Jan Huijsmans en 
Peeter Bellens als getuigen. 
 

WLO-OGA759-068 
 
Akte 19. Westerloo Plaedtse, conditie van de haafelijke meubelen der kinderen en erfgenamen 
wijlen Adriaen Kenis en Maria Peeters. 15 oktober 1716. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen wijlen Adriaen Kenis en Maria Peeters 
gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al 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. 
 
Mijnheer De Bie rentmeester kocht voor 16 guldens een koe, borg L. Van Wesel.  Gerard Vander 
Veecken kocht een rode koe voor 19 guldens, borg Peeter Mertens. Hendrick Kenis kocht een vaal 
koe voor 22 guldens 5 stuivers. François Bourbon kocht een rund voor 7 guldens, borg Peeter Tils. 
Hendrick Kenis kocht het kalf voor 1 gulden 1 stuiver. Sijmon Du Vivier kocht een osken voor 2 
guldens. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts, Hendrick Vander Veecken en Sebastiaen Van 
Kerckhoven schepenen  
 

WLO-OGA759-077 
 
Akte 14. Conditie van zeker huis 1 gestaan alhier in de Plaedtse van Westerlo, verkocht bij de 
kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Kenis, 15 oktober 1716 
 

 
1 J. Verduyckt, Huizen op de markt: Huisnummer 20. “ Den Gulden hert “, huis, stal met een klein huis en 
hof. 
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Condities en voorwaarden waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Kenis en Maria 
Peeters gehuwden tijdens hun leven op aggregatie van de wethouders zullen verkopen zeker hun 
huis, stal en het klein huisken en hof groot omtrent een zille zo en gelijke hetzelfde alhier gestaan 
en gelegen is aan de Plaedtse van Westerlo, genaamd … (leeg). Palende het huis oost Theresia 
Vermeeren, zuid de Plaedtse van Westerlo, west Joannes Baptist Hermans en Peeter(?) Martens 
en noord de Leugen.  
 
Hetzelfde huis is gemijnd bij Adriaen Peeters voor de som van 10 honderd guldens courant en 
stelde daarop 20 hoogen, Adriaen Helsen stelde nog drie hoogen en Adriaen Peeters nog twee 
hoogen, ter presentie van de getuigen Jacobus Wuijts en Geerard Vander Veken.  
 
Ondertekenden: Christiaen Kenis, Hendrick Aerts, Gertrudis Kenens als gelaste van mijn man 
Michiel de Handtsetter, Sebastiaen Wuijts als gelaste voor Dimpna Kenens. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Geerard Vander Veeken schepenen deze 15 oktober 
1716. Adriaen Peeters is na de kaarsbranding in november 1716 koper gebleven. 
 

WLO-OGA759-084 
 
Akte 15. Plaedtse, conditie van de haafelijke meubelen wijlen Mr. Geerard Gielis, 20 oktober 
1716. 
 
Conditie waarop Maria Truijmans weduwe wijlen Mr. Geerard Gielis bijgestaan met Gielis 
Vergauwen en Francis Meijers haar neven ten deze haar gekozen voogden zal verkopen al de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst 
van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. pannen, 
boeken, een asbak, een rooster, een vogelhuis, schuur en gritsel, een boterpot, aarden potten, 
schotels, fleskens, pint en glas, wijwatervat, kapmes, een kuip, ijzeren pot, kousen, kandelaar, 
blaaspijp, koperen lepel en visspaan, schaal, blaasbalg, zoutvat, koperen lamp, een ketting, 
hangijzer, spiegelglas, broek, sabel en lepels, peruque en kop, een hoed, 3 cravatten, vele 
schilderijen, hemden, vele servetten, borstel … etc. Actum coram Sebastiaen Wuijts en Geerard 
Vander Veecken schepenen.  
 

WLO-OGA759-102 
 
Akte 16. Conditie van Adriaen Keinis en Merten Matthijs, 2 november 1716. 
 
Op 2 november 1716 compareerde den eerzamen Adrianus Keines jongman, den welke bekende 
bij en mits deze verkocht te hebben aan Mr. Martinus Matthijs een perceel land en som weide, 
groot een halve zille, geheten “ het heijblock “ gelegen onder Oolen. Palende oost Adriaen 
Wouters, zuid de erfgenamen Merten Meir, west de erfgenamen wijlen Jan Heijlen en noord Jan 
Caers voor de som van 20 guldens courant geld. Getuigen waren Melchior Verheijen en Mr. 
Joannes Verstappen. Koper Marten Matthijs stelde op deze koop 6 hoogen. 
 

WLO-OGA759-106 
 
Akte 17. Olen, conditie van zeker perceel land verkocht bij Cornelis Spapen en gekocht bij Jacob 
Menten. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Cornelis Spapen heeft verkocht op 14 november 1716 een 
perceel land gelegen onder Olen, geheten “ het lanck block “. Palende oost Jan Sprengers, zuid 
Christoffel Baten, west Adriaen Verboven en noord de erfgenamen Wouter Boogaerts, welke erve 
heeft gekocht Jacobus Meijnten om en voor de som van 72 guldens. De koper stelde op deze 
koop een hoge, Jan Huijsmans 2 hoogen en de koper nog een hooge. Aldus gedaan en 
gepasseerd ten huize van den verkoper, in presentie van Christiaen Boogaerts en Hendrick Meer 
(Meir).  
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WLO-OGA759-114 
 
Akte 18. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen bij Willem Van Kerckhoven, 20 november 
1716. 
 
Conditie waarop Willem Van Kerckhoven en Anna Vande Poel gehuwden zullen verkopen 
hunne haafelijke meubelen met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Kochten een koe, Jan Schaffaerts 
(Schassaerts), Geerard Vander Veecken, Hendrick Janssens, Cornelis Verdonck, Jan 
Broeckhoven en Henrick Janssens. De weduwe Gilliam Lemmens kocht een bruin merriepaard 
voor 100 guldens. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Gerard Vander Veecken deze 20 
november 1716. 
 

WLO-OGA759-120 
 
Akte 19. Olen, conditie van zekere percelen verkocht bij Franciscus Keirsmaeckers waarvan 
koper is Hendrick Heijns. 
 
Op 20 november 1716 compareerde nagenoemd de eerzame persoon Franciscus Kersmaeckers 
inwoner der stad Herentals, welke voorschreven Keirsmaeckers verklaarde bij deze verkocht en 
erfelijk overgegeven te hebben aan Hendrick Heijns schepen alhier van Olen, een perceel land 
groot een half boender salvo justo gelegen in het kopers binnenblock onder Oolen cijnsgoed. 
Palende oost Joannes Vermeerbergen, zuid “ het roth ven “, west des kopers erve en noord 
Joannes Vermeerbergen.  
 
Item nog een half bunder in hetzelfde binnenblock ook wetende land. Oost “ het rothven “, zuid 
des kopers erven west Peeter Verstockt, noord Hendrick Heijns kopers erve. Is uitgaande 
anderhalf leupen koeren aan de H. Geest alhier.  
 
Item alsnog “ het hooghblock “ wezende weide groot drie zillen. Palende oost des kopers erve, 
zuid Joannes Vermeerbergen, west Merten Van Olmen en noord Adriaen Meijnten.  
 
Item op “ den momboirt “ onder Oolen een half derdel hooiwas. Palende oost “ den hairsack “, 
west de erfgenamen Michiel Vleugels, zuid de erfgenamen van den ouden drossaard Wouters van 
Lichtaert en noord de Nethe. 
 
Item alsnog op “ de momboirt “ een perceeltje genaamd “ den quaden hoeck “, groot een half 
zille. Palende oost Adriaen Bleirincx, zuid … (leeg) … west de erfgenamen Siardus Nuijens en 
noord “ den momboirt “. 
 
Item alsnog op “ ’t slept “ onder Oolen een plek hooiwas, groot omtrent zestig à zeventig roeden. 
Palende oost Michiel Meermans, zuid “ het slepte “, west het gasthuis van Herentals en noord het 
nonnenklooster van Herentals.  
 
Item nog een heide gelegen tot Schaetsbergen onder Olen, groot anderhalve zille. Palende oost 
Adriaen Goossens, zuid Hendrick Meir, west Nicolaes Smets en noord Hendrick Heijns koper.  
 
Item nog een heide omtrent de Plaatse van Olen, groot een zille. Palende oost den meijer van 
Olen, zuid Hendrick Heijns, west de erfgenamen wijlen Peeter Soeten en noord de Ilsche straat. 
 
Item nog een heide gelegen aan de Plaatse van Olen, groot omtrent 75 roeden. Palende oost de 
Oosterwijckse staat, zuid de gemeijnte alhier van Olen, west Adriaen Verstockt en noord de 
erfgenamen wijlen Merten Heijlen.  
 
Item nog een heide gelegen alhier aan de Plaedtse van Olen, groot een halve zille. Palende oost 
de Oisterwijkse strate, zuid …(leeg), west kopers erve en noord de erfgenamen wijlen Peeter 
Soeten.  
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Item nog een heide daar nevens aan gelegen groot 75 roeden. Palende oost Hendrick Heijns, zuid 
Peeter Meir, west Jan Peeters en noord Jan Bouwen.  
 
Item zijn deze percelen van erve verkocht voor de som van 650 guldens in wisselgeld. Getuigen 
waren Jan Oniaerts en Peeter Van Passel hiertoe verzocht. Quod attestor M. Heijlen loco 
secretaris.  
 

WLO-OGA759-126 
 
Akte 20. Plaedtse, conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij de weduwe wijlen Hendrick 
Hermans. 
 
Conditie waarop de weduwe Hendrick Hermans zal verkopen de haafelijke meubelen haar 
competerende en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van goederen met vermelding 
van de kopers en hun onkosten daaraan. Franciscus Bourbon kocht een koe voor 26 guldens, 
Jan Baptist Peeters stelde zich borg. Machiel Hermans kocht een kalf voor 2 guldens en 5 
stuivers. Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Sebastiaen Wuijts en Geerard Vander 
Veecken schepenen deze 12 december 1716. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA759-133 
 
Akte 21. Olen, conditie van zeker verkocht huis bij Jan Verstappen waarvan koper is Hendrick 
Verbiest. 
 
Op 15 december 1716 compareerde den eerzame Jan Verstappen alhier residerende in de 
Plaetse van Olen, welke declareerde bij deze verkocht te hebben aan Hendrick Verbiest 2 en 
Anna Meir zijn huisvrouw inwoners in de Plaedtse van Oolen onder Tongerloo ten eerste zijn 
comparant huis, hof met het binnenblok gestaan en gelegen alhier in de Plaedtse onder Oolen. 
Palende oost Adriaen Lemie kerkmeester, zuid de erfgenamen wijlen Nicolaes Biermans, west de 
Plaedtse en noord de Bulsche straete, verkocht om en voor de som van 800 guldens courant geld, 
400 guldens ten dage der goedenis en de andere 400 zal hij koper uitstel van betaling genieten 
twee jaren na datum dezer verkoop, ten ware hij verkoper enig geld nodig hadden. 
 
Item is deze koop geschied uitter handzonden hoogen of verdienen alzo vulgo peertscoop 
steertskoop. Item is ondersproken dat de cribbe in den stal, de reep, de schelfhouten en de 
bierstellingen in den kelder zullen blijven aan het huis aan den koper zonder korten of contradictie 
van den verkoper. Item is de conditie dat hij verkoper vermag in hetzelfde verkocht huis nog blijven 
wonen tot half maart 1717 zonder langer en de koper hem dat te geven lastvrij. Item gedurende 
den tijd dat hij verkoper nog mag wonen als voorschreven staat, zal hij koper moeten onderstaan 
te weten de reparatie aan het huis en zal hij koper meester zijn van hetzelfde huis ten dage der 
goedenis. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ut supra, ter presentie van Melchior Verheijden en Martinus 
Verwimp. M. Heijlen loco secretaris.  
 

WLO-OGA759-137 
 
Akte 22. Conditie van zeker verkocht huisje gestaan alhier binnen Westerlo bij de voogden der 
kinderen wijlen Catharina Daems daar vader af leeft Franciscus Dassen 3, 19 december 1716.  
 
Conditie ingevolge dewelke Franciscus Dassen te koop stelde publiekelijk zeker huis en hofken, 
gelijk hetzelfde heeft gestaan en gelegen aan de merkt alhier binnen het markizaat Westerlo. Oost 
de voorschreven merkt, zuid en west Sebastiaen Wuijts en noord de weduwe en erfgenamen 

 
2 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Verbiest x Anna Meir, nr. 2978, pag. 591. 
3 J. Verduyckt, Huizen op de markt: Huisnummer 64 “ de Cam “ een klein huis en hofje 
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Wouter Huijbens, los en vrij zo en gelijk hij het heeft verkregen van Peeter Sijen en zijne kinderen 
op ’s heeren cijns, te aanvaarden half maart eerstkomende. 
 
Op de voorstaande condities heeft Martinus Huijbens in de naam van zijne moeder den palmslag 
aanvaard na afroeping der stadhouder om en mits de somme van 320 guldens waarmede hij ook 
is comprehenderende het recht aan de geven van Sebastiaen Wuijts zo en gelijk het 
voorschreven huis tegenwoordig daar tegens is staande zonder daarin te ankeren of anderszins hij 
verkoper niet meer verkoopt als hem is toebehorende en stelde hij koper nog 15 hoogen, den 
stadhouder stelde nog twee hoogen en Jan Huijbens stelde nog een hooge deze 19 december 
1716, ter presentie van Jan Baptist Peetermans en Niclaes Piha als getuigen. Jacobus Wuijts 
stelde enkele hoogen bij en is na de kaarsbranding op 12 januari 1717 koper gebleven. 
 

WLO-OGA759-141 
 
Akte 23 (sterk beschadigde akte). Zoerle, conditie van haafelijke meubelen verkocht bij de weduwe 
Marten Cuijpers, 29 december 1716. 
 
Conditie waarop de weduwe Marten Cuijpers, bijgestaan met Joannes Cuijpers haar zoon en als 
voogd der minderjarige kinderen zullen verkopen de haafelijke meubelen, inboedel en effecten hun 
toebehorende en dat met oproepen. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. 
 
Gommaer Coute… kocht een rode koe, borg Peeter Peeters Andriessone. Catharina Cuijpers 
kocht een koe voor 29 guldens en 10 stuivers, borg Joannes Peeters. Peeter Peeters kocht voor 
25 guldens een koe, borg Joannes Willems. Peeter Wuijts uit “ de grote heijblom “ vier honderd 
pond sporrie … 
 
De weduwe van Martinus Kuijpers met consent van haar kinderen hebben deze koopdag doen 
houden tot betaling van hare schulden. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Sebastiaen Van 
Kerckhoven deze 29 december 1716.  
 

WLO-OGA759-146 
 
Akte 1. Olen, conditie van zeker perceel hooiwas gelegen om “ den mommart “ tot Olen, verkocht 
bij Jan Peijs Anthonissone waarvan koper is Adriaen Lemij.  
 
Op 4 januari 1717 compareerde den eerzame Joannes Peijs Anthonissone residerende alhier 
binnen Olen, welke bekende bij deze verkocht te hebben aan Mr. Adriaen Lemie kerkmeester 
alhier van Oolen een perceel hooiwas gelegen op “ den momboirt “ onder Olen, groot een zille. 
Oost Jan Jacobs, zuid de erfgenamen van Jan Van Genechten, west Cornelis Bellens en noord de 
Nethe. Verkocht voor de som van 54 guldens courant geld, te betalen ten dage der goedenis.  
Alles ter presentie van Pauwels Oijen en Jan Verstappen als geloofwaardige getuigen.  
 

WLO-OGA759-153 
 
Akte 2. Damseijnde, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van Jan Cools. 
 
Conditie waarop Jan Cools en Anna Meuwens gehuwden zullen verkopen hunne haafelijke 
meubelen en effecten en dat met oproepen. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de 
koper en hun onkosten daaraan. Joannes Baptista Flobergh van Morckhoven kocht een rood 
rund voor 10 guldens, borg Adriaen Govaerts. Nicolaes Stercx kocht een rood rund voor 16 
guldens 15 stuivers, borg Jan Van Eutsel. Sebastiaen Van Outsel kocht voor 4 guldens 10 
stuivers een kalf, borg Jan Verbiest.  
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verbiest schepenen deze 9 januari 1717. 
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WLO-OGA759-161 
 
Akte 3. Straeteneijnde, conditie van de haafelijke meubelen van Peeter Soeten en Catharina 
Dens.  
 
Conditie waarop Peeter Soeten en Catharina Dens gehuwden zullen verkopen hunne haafelijke 
meubelen en effecten en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
François Peeters Herentals kocht een rode koe, borg Sebastiaen Van Kerckhoven. Jan Boets 
Hallaer kocht een rode koe, borg Adriaen Govaerts. Adriaen Van Kerckhoven Damseijnde kocht 
een rode blaar koe, borg Adriaen Govaerts Peeterssone. Jan Van Hoel kocht een rode hoppel 
rund, borg Pauwels Geeraerdts. Jan Meir kocht een rood rund. Guiliam Peeter van Morckhoven 
kocht een rode koe, borg Sebastiaen Van Kerckhoven. Adriaen Verwimp kocht voor 43 guldens 5 
stuivers het veulen, borg Peeter Diels. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts, Hendrick Verbiest en Adriaen Snijers deze 3 februari 
1717. 
 

WLO-OGA759-169 
 
Akte 4. Olen, conditie van zeker perceel land verkocht bij Merten Verbiest, waarvan koper is 
Martinus Bellens Geeraertssone.  
 
Op 6 februari 1717 compareerde den eerzame Hendrick Verbiest Mertenssone als man en voogd 
van Anna Meir, welke verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Martinus Bellens 
Geeraertssone residerende tot Gerheijden onder Oolen een zeker perceel land groot anderhalve 
zille gelegen tot Gerheijden onder Oolen. Palende oost de erfgenamen Hendrick Luijten, zuid de 
straat van Sint Sebastiaen gaande naar Geel, west Jan Meijnten en noord Geirt Ballens. Verkocht 
ter presentie van Melchior Verheijden en Peeter Papen geloofwaardige getuigen en stelde de 
koper de kwantiteit van vijftien hoogen … 
 

WLO-OGA759-175 
 
Akte 5. Westerlo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Lenaert Stiers en 
Catharina Matthé.  
 
Conditie en voorwaarde waarop de gelijke erfgenamen wijlen Lenaert Stiers en Anna Matthé 
gehuwden tijdens hun leven. Item ... Stiers en Sebastiaen Wuijts uit de wet als voogden der 
achtergelaten wezen Wilm Stiers waar moeder af leeft Maria Spits zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een 
aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus 
gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Geeraerd Vander Veecken, 17 februari 1717. 
 

WLO-OGA759-187 
 
Akte 6. Strateneijnde, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Peeter Heijlen en 
Catlijn Soeten. 
 
Conditie waarop Peeter Verbiest en Hendrick Heijlen als voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Peeter Heijlen en Catlijn Soeten zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Jan Baptist Verbiest kocht een blaar koe voor 31 guldens en …, borg L. Van 
Wesel. Adriaen Thoelen kocht een blaar koe voor 19 guldens en … bij calangiering aan Adriaen 
Helsen. Jan Thoelen kocht een rode koe voor 21 guldens … bij calengiering aan Adriaen Helsen. 
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Jan Van Hoel kocht een zwart rund voor 8 gulden, borg Vande Voort. Adriaen Thoelen kocht een 
rood rund voor 6 guldens, borg Adriaen Thoelen Lenaertssone. Sebastiaen Van Kerckhoven kocht 
voor 50 guldens het paard bij calengiering aan Adriaen Helsen. 
      
Aldus gedaan coram den heer drossaard Mangelschots, Sebastiaen Van Kerckhoven en Hendrick 
Verbiest schepenen des lands en markizaat Westerloo deze 11 maart 1717. 
 

WLO-OGA759-199 
 
Akte 7. Op 14 mei 1717 compareerde den eerzame Huijbrecht Willemons man en voogd van 
Maria Meirmans inwoners binnen de stad van Mechelen, welke verklaarde verkocht en erfelijk 
overgegeven te hebben aan Michiel Wilms schepen alhier van Oolen een perceel land groot een 
zille, genaamd “ het huijsblock “ gelegen onder het gehucht van Gerheijden onder Oolen. 
Palende oost Merten Spapen, zuid de erfgenamen Merten Verstappen, west “ den bulschen aert “ 
en noord Elisabeth Mermans en dat om en voor de som van 135 guldens. 
 
De koper stelde hierop zes hoogen, David Papa stelde nog een hooge en Michiel Wilms nog een 
hooge, ter presentie van getuigen Hendrick Heijns en Adriaen Heijlen. Quod attestor M. Heijlen 
loco secretaris. Op 20 mei 1717 compareerde Petrus Wilms inwoner van Bijlen onder Oolen 
welke op deze koop nog ... hoogen, ter presentie van Michiel Wilms schepen van Oolen en 
Melchior Verheijden als geloofwaardige getuigen. Peeter Wilms is als laatste hooger na de 
kaarsbranding op 31 mei koper gebleven. 
 

WLO-OGA759-203 
 
Akte 8. Olen, op 29 juni 1717 zo hebben verkocht de voogden van de kinderen van Andries De 
Bie en Marie Verheijden een zeker perceel erve gelegen onder polen tot Doffen genaamd “ de 
schut dries “ groot omtrent een zille de maten onbegrepen. Palende oost de straat, zuid Peeter 
Verbiest, west Merten Bellens en noord het straatje. 
 
Item zo heeft gekocht deze erve Michiel Grootejans om en voor de som van 176 guldens 
wisselgeld en stelde op deze koop vier hoogen, Jan Huijsmans nog een hooge en de 
voorschreven koper Michiel Grootejans nog twee hoogen, gepasseerd ten huize van Adriaen 
Verboven in presentie van Jan Van Lommel en Jan Lemmens.  
 
Ondertekenden: Guilliam De Bie en Guilliam de Ceulaer als verkopers. Van de bezaaide oogst 
zullen de verkopers mogen trekken de pacht.  
 

WLO-OGA759-207 
 
Akte 9. Op 29 juni 1717 zo hebben verkocht de kinderen van Andries De Bije en Maria 
Verheijden een zeker perceel erve genaamd “ het heijcken “ groot omtrent een halve zille de 
maten onbegrepen gelegen onder Oolen tot Doffen. Palende oost Jan Van Bijlen, zuid Marten 
Bellens, west Peeter Goor en noord dezelfde Peeter Goor. 
 
Item is deze verkocht aan Peeter Verboven om en voor de som van 105 guldens en stelde de 
koper hierop 15 hoogen, Jan Huijsmans nog een hooge en de koper ook nog een hooge, in 
presentie van Martinus Verbist en Adriaen Verbist. Guilliam De Bie en Guilliam De Ceulaer. 
Aldus gepasseerd ten huize van Adriaen Verboven. 
 

WLO-OGA759-213 
 
Akte 10. Olen, conditie van Merten Verheijen tot Doffen en het weeskind van Jan Van 
Meijnendonck. 
 
Op 3 juli 1717 zal Martinus Verheijen residerende tot Doffen onder Oolen in kwaliteit als voogd 
der wezen en kind van Jan Van Mijnendonck en wijlen Dimpna Verheijen op aggregatie van de 
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heren oppervoogden der stad Lier ten hoogste en schoonsten publiekelijk zullen verkopen een 
stuk land groot een half boender gelegen tot Doffen onder Oolen. Oost Merten Verheijen, zuid 
Joannes Lemmens, west Catlijn Peeters en noord Merten Bellens. Item zal het weeskind dit 
lopende jaar 1717 trekken de helft van de pacht van dit voorschreven land en de andere helft zal 
trekken tot oirboir van den koper. 
 
Item is deze koop gepasseerd en heeft den palmslag ontvangen Joannes Lemmens voor de som 
van 320 guldens in wisselgeld en stelde daarop nog 18 hoogen, Martinus Verheijen nog een 
hooge, item Jan Lemmens nog een hooge, ter presentie van Martinus Bellens Mertenssone en 
Christiaen Bouwen geloofwaardige getuigen hiertoe verzocht. Joannes Lemmens is koper 
gebleven na de kaarsbranding op 20 juli 1717. 
 

WLO-OGA759-219 
 
Akte 11. Olen, conditie van een verkocht huis gestaan aan de Plaedtse van Oolen van den meijer  
L. Wuijts waarvan koper is Adriaen Lemij, 5 juli 1717.  
 
Conditie van verkoop van het huis en schuur van mijnheer den meijer Ludovicus Wuijts staande 
op de Plaedtse daar hij is in wonende, groot 17 roeden, met den hof die hij is gebruikende achter 
het nieuw huis, te weten de helft van de nieuwen hof zuidwaarts. Daarenboven is geconditioneerd 
dat hij een jaar zal mogen dezen hof mesten en daar door de stal zal mogen wegen van het nieuw 
huis en verders te gaan naar den hof gelijk hij altijd gedaan heeft door den gang tussen het niet 
huis en dat verkocht aan Jan Cluijts om en voor de som van 150 guldens lopende geld ter 
presentie van Peeter Verboven en Jan Baten als getuigen en het geld te tellen op den dag der 
goedenis. 
 
De koper stelde 15 hoogen … Adriaen Lemij veertig hoogen ter presentie van Jan Baten en 
Christiaen Van Bijlen en volgden nog meerdere hoogen.  
 

WLO-OGA759-224 
 
Akte 12. Plaedtse Westerlo, conditie van verkocht graan op het veld competerende Willem Van 
Kerckhoven. 
 
Conditie waarop Willem Van Kerckhoven zal verkopen enig koren of ander graan staande te 
velde in verscheidene kopen en dat met oproepen des stadhouder. o.a. 15 ruggen koren gemijnd 
bij Jannes Vande Brande voor 20 guldens en vijf stuivers. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts 
en Geeraerd Vander Veecken schepenen deze 20 juli 1717. 
 

WLO-OGA759-228 
 
Akte 13. Drie condities van verkochte goederen wijlen Andries De Bie en Maria Verheijden. 
 
Op 29 juni 1715 zo hebben verkocht de voogden van de kinderen van Andries De Bie en Maria 
Verheijden een zekere heide gelegen onder Oolen tot Doffen een vierendeel, de maten 
onbegrepen. Palende oost Jan Cluijts, zuid Peeter Verboven, west Cornelis Lanen en noord 
Adriaen Verboven. Gekocht bij Martinus Bellens Mertenssone om en voor de som van 22 guldens 
en half en stelde dezelfde vier hoogen, Joseph Meer nog een hooge en Martinus Bellens de 
koper nog een hooge, ter presentie van Jan Huijsmans en Peeter Lanen Cornelissone als getuige. 
 

WLO-OGA759-234 
 
Aan mijne heren de Schouteth en schepenen der voogdije van Mol. Vertonende reverentelijk met 
behoorlijke eerbieding Joannes Luijten en Norbert Clercx als geëede voogden voor de 
minderjarige wezen wijlen de heer advocaat Luijten daar moeder af leeft Juffrouw Catharina 
Meulders, hoe dat zij aan Ue gepresenteerd hebben rekwest in de welke de vertoners hebben 
genarreerd dat dat de voorschreven advocaat of zijne gezegde weduwe en kinderen heeft 
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achtergelaten met vele en verscheidene passieve schulden, die ten dele zijn betaald, dan nog 
merkelijke elaij betaald te worden, hetgeen zij niet en kunnen effectueren als met verkoop van 
enige patrimoniale goederen gelegen onder het markizaat van Westerloo ten beste oirboire en 
profijt der zelfde wezen en om in tijdelijk hun uit de schade te houden, op welke gezegde rekwest 
Ue hebt gediend geweest eerst te appostileren advies… 
 
Ootmoedelijk biddende gelieft te zijn de supplianten te verlenen behoorlijke autorisatie en decreet 
ten deze nodig met procuratie om de kopers in de percelen van erven tot twee in het getal, te 
weten een plek leengoed en een cijnsroering bijzonderlijk te gichten en erven. 
 
De schepenen accorderen aan het verzoek. 
 

WLO-OGA759-237 
 
Conditie van verkoop door de voogden der wezen wijlen advocaat Luijten, 7 juli 1717. 
 
Conditie waarop Juffrouwe Catharina Meulders weduwe wijlen den Heer advocaat Luijten 
bijgestaan met hare meerderjarige zoon Joannes Luijten hem sterk makende voor zijn 
minderjarige zusters en broeder en met aggregatie en decreet der wetgevers van Mol als 
oppervoogden zal verkopen twee percelen land, gelegen bij “ de spickdoren “ alhier, waarvan de 
eerste groot is twaalf en een halve zille cijnsroerig. Palende oostwaarts het straatje gaande van de 
dreef naar “ de spickdoren “ oost het land van Juffrouw Anna Catharina Henricx of zo wie, zuid de 
voorschreven dreef en noord den voetpad en het achterste perceel groot over de vierhonderd 
roeden zijnde leenroerig onder den heer markies alhier. Palende oost het straatje van “ de spick 
doren “, zuid de dreef, west de erfgenamen Marten Peeters en noord den hof en de erve van  
“ den spickdoren “. 
 
Op de voorschreven conditie is bij oproepen des stadhouders van het eerste perceel koper en 
heeft den palmslag ontvangen Adriaen Peeters pachter van Quaijbeeck voor 265 guldens en 
stelde daarop 12 hoogen, Hendrick Bourbon stelde een hooge bij, de stadhouder Piha twee 
hoogen en Adriaen Peeters nog een hooge, ter presentie van Sebastiaen Wuijts en Geerard 
Vander Veecken op 6 juli 1717. 
 
Op het perceel leenroerig goed heeft Jan Baptist Verbiest den palmslag ontvangen voor de som 
van 430 guldens en stelde daarop 18 hoogen, ter presentie van Jan Veeckemans en Adriaen 
Stercx en meer getuigen. Jan Veeckemans stelde op het voorschreven leengoed een hooge en 
Jan Baptist Verbiest ook nog een hooge. Na de kaarsbranding op 3 augustus zijn Nicloaes Piha 
en Jan Baptist Verbiest kopers gebleven. 
 

WLO-OGA759-244 
 
Aan mijne heren de Schouteth en schepenen der voogdije van Mol, vertonende reverentelijk 
Joannens Luijten en Cornelis Bercxmans, als voogden der wezen der heer advocaat Luijten 
daar moeder af leeft Juffrouw Catharina Meulders dat er al reeds met Ue decreet en autorisatie 
zijn verkocht enige percelen van erven gelegen onder den markizaat van Westerloo en van de 
kooppenningen daarvan voort gekomen mits menigvuldige schulden tot Westerlo, door Norbert 
Clercx maar en zijn mede gedragen naar Moll drie honderd veertig guldens en veertig stuivers 
salvo justo, welke som weinig kan maken tot koeling der schulden die nog moeten betaald worden 
tot Moll voorschreven en elders waarover de voorschreven wezen zijn overvallen en geëxecuteerd 
te worden tot persecutie en achterdeel der zelve, waar in met de eerste behoorde voorzien te 
worden met verdere verkoop van de resterende goederen, bestaande in een perceel hooiwas 
groot omtrent een half oud boender, alreeds verkocht aan den heer secretaris Van Westerloo. 
 
Item een plek land groot omtrent zes zillen, gelegen onder Westerloo en een heide onder Herselt, 
die niet en mogen verkocht worden als met consent en aggregatie van de oppervoogden, reden zij 
vertoners hun keren tot Ue. Ootmoedelijk biddende het decreet en autorisatie tot deze 
verkopingen. 
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Schepenen accorderen tot het verzochte, actum in college 7 september 1717. 
 

WLO-OGA759-249 
 
Akte 14. Conditie en voorwaarden ingevolge de welke Juffrouw Catharina Meulders bijgestaan 
met Joannes Luijten haar meerderjarige zoon hem sterk makende voor zijne zusters en broeder 
Ludovicus Luijten deze koop mede aggregeerde en hier present verklaart verkocht te hebben 
met open conditie en alle man evenaar zeker half oud boender broek, gelegen in “ het westerloos 
broeck “ onderdeel tegens de erfgenamen Jochim Matthei. Palende in het geheel oost den heer 
dispenser Van Tongerloo, zuid de groote Laecke of Nethe, west het Kapittel van Aarschot en 
noord “ de molen laecke “ en dat met decreet der voogdije van Mol op den heer Ludovicus Van 
Wesel secretaris van het land en markizaat van Westerloo des voorschreven perceel in koop 
accepterende mits de som van 175 guldens courant geld… 
 
Aldus gedaan ter presentie van Sebastiaen Wuijts en Geerard Vander Veecken als getuigen. G. 
Hendricx stelde een hoog, Hendrick Bourbon als gelaste van den voorschreven heer secretaris 
stelde acht hoogen. 
 

WLO-OGA759-252 
 
Conditie van een half boender hooiwas verkocht door de voogden van de wezen van A. Luijten. 
Op 30 augustus 1717 heeft Juffrouw Catharina Rosa weduwe wijlen Sr. Jochem Matthe op den 
voorlegde koop gesteld twaalf hoogen ter presentie van Peeter Verhoeven en Andries Grieten 
getuigen.  
 

WLO-OGA759-253 
 
Akte 16. Conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden der wezen achtergelaten bij 
wijlen den heer advocaat Luijten waarvan koper is Adriaen Peeters. 6 oktober 1717. 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Juffrouwe Catharina Meulders weduwe wijlen den 
advocaat Luijten benevens haar twee zonen Joannes Luijten en Ludovicus Luijten ten 
hoogsten en schoonsten en met decreet en autorisatie van den heer Schouteth en schepenen der 
voogdije van Moll op deze verklaarden verkocht te hebben zeker perceel land gelegen alhier 
omtrent “ den alvenbergh “ groot zeshonderd en veertig roeden. Palende oost Hendrick Verbiest, 
zuid Sieur Ambrosius Egidij, west de Septloop en noord de erfgenamen Marten Peeters en dat aan 
Adriaen Peeters pachter van de Quaebeeck, hiernevens comparerende en het voorschreven land 
in koop accepterende om en voor de som van 640 guldens courant geld en stelde hij daarop 30 
hoogen, Hendrick Bourbon stelde één hooge en de voorzegde Adriaen Peeters stelde nog een 
hooge.  
 
Aldus gedaan binnen Westerloo deze 6 oktober 1717 ter presentie van Geerard Vander Veecken 
en Sebastiaen Wuijts schepenen.  
 

WLO-OGA759-261 
 
Akte 17. Conditie van koop en verkoop aangegaan tussen Peeter Leijs en Sebastian Van 
Kerckhoven. 
 
Zo bekennen de ondergeschrevenen degelijk verkocht te hebben aan Sebastiaen Van 
Kerckhoven zeker huisje met den hof, gelijk hetzelfde van Geeraerd Leijs bewoond en gebruikt 
wordt. Palende oost en zuid “ de goorheijde “ west de erfgenamen Adriaen Van Leuffel, noord des 
kopers erve.  
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Item is besproken dat Geeraert Leijs moet touchte hebben voor zoveel als hij daar touchte is in 
hebbende ook niet meer. Item is het goed verkocht voor de som van 74 guldens en stelde de 
koper daarop acht hoogen en Jan Helsen stelde nog een hooge … actum den 23 oktober 1717. 
 
Ondertekenden Petrus Leijs, Goeijvert Leijs. Sebastiaen Van Kerckhoven is koper gebleven na 
de kaarsbranding. 
 

WLO-OGA759-266 
 
Akte 18. Conditie van zeker perceel erve genaamd “ het broeck “ verkocht van Jan Verleuffel 
Janssone waarvan koper is Hendrick Verswijvel.  
 
Op 25 oktober 1717 bekende bij deze Jan Van Leuffel Janssone verkocht te hebben zeker 
perceel erve genaamd “ het broeck” voor de helft . Palende in het geheel oost Jan Govaerts 
(Goovers) erfgenamen, zuid Jan Helsen, west Hendrick Ver Sweijvel en noord Adriaen Wendrickx 
en Flip De Coninck en dat aan Hendrick Versweijvel, wezende hier present en den koop 
accepterende voor een som van vijftien guldens. Adriaen Van Meerberghen stelde nog een 
hooge, aldus gedaan datum als boven ter presentie van de getuigen Jan De Winter en Jan Van 
Meerbergen. 
 

WLO-OGA759-270 
 
Akte 19. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Joseph Meir, waarvan kopers zijn de 
kinderen en erfgenamen Jan Bouwen. 25 oktober 1717. 
 
Te weten dat den eerzame Joseph Meir Mertenssone bekende bij deze verkocht te hebben aan 
de kinderen wijlen Jan Bouwen daar moeder af leeft Elisabeth Peeters zeker perceel land groot 
drie zillen salvo justo geheten “ de schom “ onder Oolen. Palende oost Jan Ruts, zuid de 
erfgenamen Jan Bouwen, west Anna Peeters en noord Peeter Van Bijlen en dat voor de som van 
vierhonderd en vijf en negentig guldens courant geld, verkocht peertskoop steertskoop, ter 
presentie van Paulus Oijen en Adriaen Van Eijnde geloofwaardige getuigen. Ondertekenden: 
Joseph Meir, Christiaen Bouwen, Adriaen Bouwen en Paulus Oijen en Adriaen Van Eijnde.  
 

WLO-OGA759-275 
 
Akte 20. Op 29 oktober 1717 compareerde den eerzame Peeter Spapen Mertenssone jongeman, 
welke verklaarde bij deze verkocht te hebben zekere dries groot een half bunder gelegen onder 
Oolen. Palende oost Merten Bellens Geirtssone, zuid Peeter Bellens, west de gemeente heide en 
noord Elisabeth Verboven, en dat om en voor de som van 365 guldens. Ter presentie van Mr. 
Herman Cools en Melchior Verheijden.  
 
Op de voorzegde koop stelde Adrianus Meijnten de kwantiteit van drie hoogen, Jan De Ceuster 
junior stelde nog twee hoogen, Adrianus Meijnten nog tien hoogen. Op 5 november stelde 
Martinus Bellens Geeraertssone botercremer van zijne stiel op deze koop nog zeven hoogen, ter 
presentie van Adrianus Stercx en Mr. Michiel Verachtert. Volgen meer hoogen op deze koop. 
 

WLO-OGA759-281 
 
Akte 21. Olen, conditie van zekere dries gelegen tot Olen, verkocht bij Peeter Papen waarvan 
koper is Jan Menten. 
 
Op 29 oktober 1717 compareerden den eerzame Peeter De Papen Mertenssone welke verklaarde 
verkocht te hebben aan Adriaen Menten Dielissone insgelijks jongman een zekere dries groot een 
half boender gelegen onder Oolen. Palende oost Marten Bellens Geertssone, … 
 
 
 



Westerlo Condities 1716 – 1729  Pagina | 16 

WLO-OGA759-283 
 
Akte 22. Wij L. Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen respectieve van het dorp en 
graafschap Oolen benevens Pauwels Oijen attesteren bij deze dat het perceel land hetgeen 
Joseph Meir verkocht heeft aan de erfgenamen wijlen Jan Bouwen is vrij goed zonder tiende 
verhef of iets anders plichtig te zijn … in teken der waarheid 30 oktober 1717. Quod attestor M. 
Heijlen custos de Oolen. 
 

WLO-OGA759-287 
 
Akte 23. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Jan Peis waarvan koper is Merten 
Matthijs. 
 
Op 2 november 1717 compareerde den eerzame Joannes Peijs Anthonissone jongman welke 
verklaarde bij deze verkocht te hebben aan den eerzame Joannes Peeters residerende binnen 
Oisterwijk onder Tongerlo een zeker perceel land geheten “ het broicxhoff “ onder Olen, groot 
120 roeden. Palende oost Peeter Meir, zuid de erfgenamen Peeter Soeten, west de 
Herentalschestraete en noord des kopers erve en dat om en voor de som van 125 guldens courant 
geld ten dage der goedenis te betalen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op datum als boven ter presentie van Joannes Verstappen en 
Adriaen Heijlen als geloofwaardige getuigen. Item zo lang de pachter Merten Matthijs dit perceel 
land in huur bezit moet hij hiervoor van dit goed de lasten dragen van jaarlijks te betalen zonder 
last van den koper. Volgen verdere verhogingen op deze koop. 
 

WLO-OGA759-293 
 
Akte 24. Copije, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Nicolaes Wouters waarvan koper is 
Marten Wendricx. 3 oktober 1717. 
 
Op voorgaande conditie bekende Nicolaes Wauters als verkoper alsnog verkocht te hebben een 
zeker perceel weide of beemd gelegen onder de jurisdictie van Westerloo aan Martinus Wendricx, 
groot in het geheel omtrent een zille. Palende oost de straat, west Jan Wuijdts, zuid Nicolaes 
Helsen en noord Abraham Goijvaerts. De koper stelde op deze koop vijf hoogen, Jan Van Hout 
stelde één hooge, en stelde de koper alsnog een hooge bij, ter presentie van Jan Van Hout en Jan 
Seijen als getuigen benevens mij secretaris van Soerle Parweijs L. Verluijten. Koop 114 guldens 
zonder verdieren. 
 

WLO-OGA759-297 
 
Akte 25. Zoerle, conditie van zeker perceel land verkocht bij Gilliam Douwen waarvan koper is 
Jan De Winter Hendricxsone, 6 november 1717. 
 
Conditie waarop Guiliam Douwen verklaarde verkocht te hebben zeker omtrent 120 roeden van 
een meerdere plek onverdeeld tegens Hendrick Peeters en de weduwe Merten Heijlen gelegen 
tot Zoerle aan de Heirbaan onder Westerloo. Oost Jan Vermeerberghen en anderen, zuid Marten 
Douwen, west Cornelius Vande Brande en noord de Heirbaan en dat aan Jan De Winter 
Hendricxsone alhier present en den koop accepterende om en ter som van 125 guldens courant 
geld ten dage der goedenis te betalen. De koper stelde op deze koop vijf hoogen, Jan Helsen één 
hooge en den koper Jan De Winter nog een hooge. 
 

WLO-OGA759-301 
 
Akte 26. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Marten verheijen uit kracht van 
vonnis. 
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Conditie ingevolge dewelke men vanwege den heer Peeter Taffaert kanunnik tot Aalst uit kracht 
van vonnis contractueel bij hem geobtineert bij de schepenen des lands en markizaat Westerloo 
op 13 juli 1717 ten laste van Marten Verheijen na voorgaande sommatie, drie presentaties in 
executies en kerkgeboden zal verkopen de haafelijke meubelen en effecten den voorschreven 
Marten Verheijen toebehorende als bij dezelfde vonnis voorschreven. 
 
Op de voorschreven condities is door den dienaar Verwimp in de Plaedtse van Oolen resort onder 
Westerloo opgeroepen een os en is diezelfde ingemijnd bij de procureur Hendricx voor de som 
van 14 guldens. Item een zwarte koe, bij de voorschreven Hendricx gemijnd voor 10 guldens. Item 
een oude bleek rode koe bij dezelfde voor drie guldens. Item nog een rode koe gemijnd bij de 
voorschreven Hendricx voor 5 guldens. Verder een ijzeren keteltje, een versleten koperen 
marmitteken en nog een koperen marmitteken, een melk emmer, een water emmer, een klein 
tinnen schoteltje, een riek, en de koei kuipen. 
 
Actum coram den meijer Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen van Oolen deze 2 
november 1717. 
    

WLO-OGA759-305 
 
Akte 27. Dient deze zegel tot hetgeen na datum van de volgende conditie en op dezelfde conditie 
is verkocht te weten na datum van den 4 december 1717 en gelijk aldaar is blijkende. Heultje, 
conditie van verkochte haafelijke meubelen van Geerard Mertens, 4 december 1717. 
 
Conditie waarop Gerard Mertens en Anna Van Kerckhoven gehuwden zullen verkopen de 
haafelijke meubelen en effecten en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en onkosten daaraan. Jan Helsen kocht een 
vaal koe, Franciscus Kuipers kocht voor 20 guldens een koe. Jan Van Kerckhoven kocht een 
rode koe voor 18 guldens 10 stuivers. 
 

WLO-OGA759-316 
 
Akte 28. Conditie van twee percelen van erven verkocht bij Jan Baptist Peetermans, gelegen 
alhier waarvan koper is Adriaen Peeters 10 december 1717. 
 
Conditie waarop Joannes Baptist Peetermans verklaarde verkocht te hebben mits deze aan 
Adriaen Peeters zeker twee percelen van erven het ene leenroerig onder zijne gerechtigheid den 
heer markies alhier en het andere cijnsgoed gelegen alhier aan de Savelstraat naast “ de pap 
eters “, zijnde het cijnsgoed groot omtrent 180 roeden en het leengoed 14 roeden. Palende oost 
het cijnsgoed Jan Veeckemans, zuid Sieur Excellentie, west en noord Franciscus Hermans en het 
leengoed oost Jan Veeckemans voorschreven, zuid “ den leem… “, west François Vervecken(?) 
en noord de dreef naar Zoerle. Den voorschreven Adriaen Peeters hier present den koop 
accepterende ter som van 250 guldens courant geld en stelde daarop 5 hoogen. 
 
Aldus gedaan coram Adriaen Helsen en Jan Wouters. Adriaen Verwimp stelde op deze koop 13 
hoogen en is daarmee als laatste hooger koper gebleven. 
 

WLO-OGA759-321 
 
Akte 29. Straeteneijnde, conditie van Merten Helsen en Merten Soeten als voogden der wezen 
wijlen Catharina Soeten daar vader af is Jan Helsen aan Peeter Helsen, 11 december 1717. 
 
Compareerde op 11 december 1717 voor mij Peeter Wils openbaar notaris in Morkhoven 
residerende en de getuigen na genoemd, Merten Helsen en Merten Soeten geëede voogden van 
de achtergelaten wezen van wijlen Catharina Soeten daar vader af is Jan Helsen alhier present; 
welke bekenden met aggregatie van de wethouders van Zoerle Parweijs als oppervoogden van de 
wezen ten hoogsten en ten schoonsten verkocht hebben met oproepen van den dienaar Cools 
aan Peeter Helsen en Anna Verbist gehuwden alhier present en deze koop accepterende met 



Westerlo Condities 1716 – 1729  Pagina | 18 

hoogen en verdieren naar oude gewoonten zeker perceel land geheten “ het steenstuck “ groot 
250 roeden. Palende oost Peeter Maes nomine uxoris, zuid de straat, west Merten Soeten 
Adriaenssone en noord de erfgenamen van Merten Verstappen. Item stelde Peeter Helsen alsnog 
zes hoogen en is na de kaarsbranding op 11 januari 1718 koper gebleven. 
 

WLO-OGA759-325 
 
Akte 30. Heultje, conditie van zeker perceel land verkocht bij Adriaen Jennis. 
 
Conditie waarop Adriaen Jennis nomine uxoris Maria Dierckx, verklaarde verkocht te hebben 
aan Hendrick Diercx Pauwelssone alhier present en den koop accepterende voor alle man 
opgeroepen, zeker perceel land groot 276 roeden genaamd “ het heijcken “ gelegen tot Heultje 
onder Westerlo. Oost ’s Heerenstraet, zuid de erfgenamen wijlen heer Sebastiaen Vervoort, west 
Jan Van Roije en Nicolaes Tuerelincx, verkocht om en voor de som 251 guldens courant geld. 
Getuigen waren Jan Stevens en Jan Snijers. 
 

WLO-OGA759-329 
 
Akte 31. Conditie van zeker verkoop land verkocht bij Andries Van Asbroeck 22 december 1717.  
 
Conditie waarop Andries Van Asbroeck nomine uxoris Adriantken Diercx, verklaarde verkocht 
te hebben bij en mits deze aan Adriaen Snijers alhier present en deze koop accepterende zeker 
perceel land genaamd “ het deijck block “ groot een boender gelegen tot Heultje onder 
Westerloo. Palende oost Hendrick Dircx, zuid S’ Heerenstraet, west Diel … en noord de Pleijn van 
Heultje. Verkocht om en voor de som van 175 guldens courant geld. Adriaen Van Passel is koper 
gebleven na de kaarsbranding laatste hooger. 
 

WLO-OGA759-332 
 
Akte 1. Zoerle, conditie van zeker perceel eussel verkocht bij Jan Baptist Janssens nomine uxoris 
Catharina Verlinden genaamd “ de streepe “, 8 januari 1718.  
 
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Jan Baptista Janssens als man en voogd van 
Catharina Verlinden Peetersdochter alhier present bekenden verkocht gecedeerd en 
getransporteerd te hebben een zeker perceel land genaamd “ de streep “ gelegen bij de Cathoven 
straat gelegen onder het markizaat Westerloo. Palende oost Jan Verleuffelt, zuid Hendrick 
Coolkens, west Merten Douwen en noord Peeter Soeten en dat op hoogen doende …  
 
Item is conditie dat den koper in den dage der goedenis zal hebben te betalen een somme van 270 
guldens. Getuigen waren Jan Verleuffelt en Jan Maes. 
 

WLO-OGA759-339 
 
Akte 2. Straeteneijnde, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Adriaen Siongers. 
 
Conditie waarop Jan Siongers en Peeter Helsen voogden der wezen achtergelaten bij wijlen 
Adriaen Siongers daar moeder afleeft Catharina Helsen zullen verkopen de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden met oproepen der stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Joachim Verreijt van Wiekevorst kocht voor 23 guldens 10 stuivers een bruine koe, borg Pauwels 
De Kinder. Peeter Mertens kocht er een rode koe voor 25 guldens 15 stuivers, borg Nicolaes 
Govaerts. Adriaen Snijers kocht een rode koe voor 23 guldens 15 stuivers, borg Jan Van 
Kerckhoven. Jan Bruijnseels kocht een rode koe voor 20 guldens 10 stuivers, borg Jan Helsen. 
Jan Helsen kocht een vaars voor 15 gulden 5 stuivers, borg Sebastiaen Van Kerckhoven. Jan 
Mertens kocht een rood kalfje voor 8 gulden 5 stuivers, borg Hermanus Vander Heijden. 
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Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Adriaen Snijers en Hendrick Verbiest 
schepenen deze 12 januari 1718. L. Van Wesel. 
      

WLO-OGA759-347 
 
Akte 3. Heultje, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Govaert Leijs. 
 
Conditie waarop Peeter Leijs en Sebastiaen Van Kerckhoven schepenen uit de wet bijgestaan 
als voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Govaert Leijs daar moeder af leeft Anna Cams 
zullen verkopen al de 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. 
 
Adriaen Vervoort kocht een bruin koe voor 23 guldens borg Peeter Vervoert. Dielis Vervoert kocht 
een kalf voor 2 gulden. Jan Van Kerckhoven kocht een kalf voor 5 gulden, borg Adriaen Snijers. 
Aldus gedaan coram den stadhouder Nicolaes Piha, 27 januari 1718. 
 

WLO-OGA759-350 
 
Akte 4. Gelindel, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen Anthoni Geeben. 
 
Conditie waarop de voogden der wezen wijlen Anthoni Geeben bijgestaan met zijn weduwe 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. 
 
Peeter Wouters kocht een rode koe voor 26 gulden, borg Peeter Munie. Hendrick Verborghstadt 
kocht voor 27 gulden 10 stuivers een rode koe, borg Peeter Van Hout. Jan Van Houdt kocht een 
hoppel jong koetje voor 18 gulden 15 stuivers, borg Sebastiaen Van Kerckhoven. Nicolaes Goer 
kocht een vaars, borg Jan Verbiest. Peeter B ... kocht een kalf.  
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Nicolas Piha, Sebastiaen Wuijdts, Hendrick Verbiest en 
Sebastiaen Van Kerckhoven schepenen deze 10 februari 1718. 
 

WLO-OGA759-363 
 
Akte 5. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Elisabeth ‘t Sijen, 
23 februari 1718. 
 
Conditie waarop Dielis ’t Sijen en Marten Wuijts als voogden der achtergelaten wezen wijlen 
Elisabeth ‘t Sijen daar vader af leeft Jan Wuijts 4 zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar. Volgt een lijst van opgeroepen goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Christiaen Bogaerts, Merten Bellens, Peeter Van Bijlen, Anna Luijten, Peeter 
Bauwen, Merten Van Lommel, Wilm Stercx, Peeter Verboven, Jan Van Hooff, Hendrick Heijlen, 
Peeter Truijens, Merten Van Genechten, Merten Verhestraten, Peeter Gebroers, Adriaen Vleugels, 
Adriaen Gilens, Adriaen Sprengers, Michiel Oniaerts, Adriaen Sprengers, Stoffel Baten, Cornelis 
Spapen, Wilm Elen, Lenaert Meer, Peeter Cnaps, Adriaen Lemmens, Gilliam Heijlen, Jan Meijnten, 
Geerard Wuijts kocht een handboog, Jochimus Notelaers kocht een degen, Adriaen Lanen kocht 
een stande, Hendrick Huijsmans, Wilm Van Eijnde, Jan Baetvens, Michiel Grootjans, Cornelis 
Peeters, Lenaert Meer, Peeter Van den Poel, Cornelis Spapen, Adriaen Wilms, Peeter Sijen, 
Adriaen Lemmens, Niclaes Bischops, Adriaen Cluijts, … en meer andere kopers. 
 
Henderick Leijs kocht een gremel koe voor 25 gulden, borg Cornelis Bellens. Machiel Verwimp 
kocht een zwarte koe voor 27 gulden, borg Wilm Van Eijnde. Maijken Verhestraten kocht een blaar 

 
4 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Wuyts x Elisabeth Syen, nr. 3724, pag 730. 
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rund voor 15 gulden. Jan Dams kocht voor 57 gulden het paard, borg Pauwels Oijen. Adriaen 
Lanen kocht er baggaert en rapen. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer junior, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen deze 
23 februari 1718. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA759-374 
 
Akte 6. Olen, conditie van twee percelen weiden in “ den honinck “ verkocht bij Joannes 
Repicanus, waarvan kopers zijn Merten Cluijts Janssone en Jan Gebruers. 
 
Op 9 maart 1718 compareerde den eerzame Joannes Repicanus man en voogd van Anna Van 
Elsen, welke declareerde bij deze verkocht te hebben aan Martinus Cluijts 5 Janssone getrouwd 
met Elisabeth Menten een zekere weide groot een zille, gelegen onder Oolen. Palende oost 
Hendrick Verbiest, zuid de weduwe Jan Cluijts, west de Honinckstraet en noord Merten Cluijts 
kopers erve. Verkocht voor de som van 100 gulden courant geld ten dage der goedenis te betalen. 
 
Item dezelfde dag heeft dezelfde Joannes Repicanus nog verkocht aan Mr. Jan Gebruers 
inwoner van Schaetsbergen onder Oolen een zeker perceel weide, groot een halve zille geheten  
“ den langel “ onder Oolen. Palende oost Jan Gebruers, zuid Adriaen Verboven, west Marten 
Cluijts Jorissone, en noord dezelfde Merten Cluijts. Verkocht uit der hand zonder hoogen of 
verdieren, en dat om en voor de somme van 30 guldens courant geld.  
 
En stelde den eerste koper Martinus Cluijts op deze eerste koop de kwantiteit van 20 hoogen, ter 
presentie van Mr. Jan Van Roije en Melchior Verheijden als getuigen. Item depost stelde Jan 
Cluijts man en voogd van Dimpna Meir op de eerste koop nog een hooge, Martinus Cluijts ook 
nog een hooge. 
 

WLO-OGA759-378 
 
Akte 7. Hulshout, conditie van de effecten en haafelijke meubelen verkocht bij Peeter Diercx. 
 
Conditie waarop Peeter Diercx zal verkopen de haafelijke meubelen en effecten met oproepen der 
stadhouder. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Jan De Winter Hendricxsone Zoerle kocht een zwarte koe voor 39 guldens, 
borg Adriaen Douwen. Jan Van Roije Janssone kocht een grijs koetje voor 34 guldens, borg 
Peeter Verhagen. Merten … kocht een rode koe voor 32 guldens borg H. Heijlen. Adriaen Diercx 
Janssone Hulshout kocht een rode koe voor 49 guldens borg Catharien Diercx. Jan Bruijnseels 
Wiekevorst kocht een rode koe voor 37 guldens, borg Jan Bruijnseels. Jan Baptist … uit Heijst 
kocht een grijze koe voor 23 guldens, borg Jan Vande Broeck. Adriaen Bellens Morckhoven kocht 
een zwarte koe voor 27 guldesn, borg Adriaen Snijers. Adriaen Van Eijnde Lier kocht een grijze 
koe voor 22 guldens, borg Jan Bordoncx Hulshout. Hendrick Tilemans kocht een rood rund voor 18 
guldens, borg H. Verswijvel Parweijs. Jan Verleuffel kocht een rood rund voor 17 guldens borg H. 
Verswijvel Zoerle. Peeter Van Dijck kocht er een kalf voor 8 guldens, borg Peeter Verborght. 
 
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Jan Van Roije, Sebastiaen Van 
Kerckhoven, Hendrick Verbiest en Adriaen Snijers schepenen deze 11 maart 1718. 
 

WLO-OGA759-385 
 
Akte 8. Zoerle, conditie der haafelijke meubelen der wezen achter gelaten bij wijlen Maria Van 
Eutsel daar vader af leeft Lenaert Thoelen. 
 

 
5 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Cluyts x Elisabeth Menten, nr. 487, pag. 99. 
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Conditie waarop Lenaert Thoelen voogd van de kinderen wijlen Maria Van Eutsel bijgestaan met 
Peeter Van Eutsel 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. 
 
Verkoop van het vee: Peeter Helsen Catersstraet kocht een gremel koe voor 30 gulden, borg 
Adriaen Douwen. François Nelis kocht een zwarte koe voor 33 gulden 5 stuivers, borg Peeter Van 
Eutsel. Peeter Vande Brande kocht een bruine koe voor 28 gulden 10 stuivers, borg H. Verswijvel. 
Adriaen Van Kerckhoven kocht een rode koe voor 30 gulden 5 stuivers, borg Sebastian Van 
Kerckhoven. Pauwels Floris kocht een bruin vaarsken voor 19 gulden, borg Jan Floris. De heer 
pastoor Meus tot Itegem kocht het ruin(?) paard voor 75 guldens … 
 
Aldus gedaan en gesloten coram de heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven 
en Hendrick Verbiest schepenen deze 31 maart 1718.  
 

WLO-OGA759-397 
 
Akte 9. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Cornelius Bellens en Maria 
Willems. 
 
Conditie waarop Hendrick Wilms en Jan Bellens als voogden voor de wezen Cornelius Bellens 
6 en Maria Wilms gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen de haafelijke meubelen ten 
voorschreven sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar. Volgt een aanzienlijke lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Kopers waren o.a. Peeter Goor, Peeter Gebroers, Adriaen Laenen aardewerk, Hendrick Wilms, 
Adriaen Laenen een pint, Merten Bellens, Adriaen Laenen een rode pot, Peeter Peijs, Adriaen 
Wouters, Adriaen Sprengers, Peeter Verboven, Franciscus Laenen een melkemmer, Jan Cluijts, 
Adriaen Laureijs, Adriaen Laenen een strijkijzer, Cornelius Van de Perre, Jan Wilms, een bijtel en 
boor Adriaen Laenen, Wilm Van Eijnde, Joseph Meir, Dominicus Geens, Francis Laenen den haan 
met hin, Peeter Laenen 2 hinnen, … en meer anderen … 
 
Verkoop van het vee: Jan Wilms kocht een rode koe, borg Michiel Wilms. Peeter Wilms kocht nog 
een rode koe met een blaar, borg Adriaen Sprengers. Jan Dams kocht een rode blaar koe, borg 
Adriaen Sprengers. Jan Heijlen kocht een rode blaar koe, borg Merten Verhestraten. Michiel 
Verstrepen kocht een bruin koe, borg Peeter Goor. Peeter Goor kocht een rood vaarsken, borg 
Marten Goor. Jan Van Lommel kocht een rode os, borg Jan Cluijts. Merten Van Eijnde kocht een 
rood rund, borg Peeter Goor. Merck Bellens kocht het paard voor 67 guldens borg Peeter Van 
Opstal. 
 
Aldus gedaan 1 april 1718 present den meijer L. Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Wilms 
schepenen. 
 

WLO-OGA759-419 
 
Akte 10. Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Catharina Verlinden waarvan koper 
is Joannes Baptist Verborghstadt.  
 
Op 4 april 1718 bekende bij deze Catharina Verlinden bijgestaan met Joseph Baptista 
Janssens haar tegenwoordige man, dewelke bekende bij deze verkocht te hebben aan Joannes 
Baptist Verborghstadt alhier present en de koop accepterende van zeker perceel erve genaamd 
“ het heijcken “ gelegen tot Zoerle onder Westerloo beneden “ den bergh “. Palende oost Jan 
Floris nomine uxoris, zuid Adriaen Maes, west het straatje gaande naar “ de rocbroecken “ en 
noord Hendrick De Winter wegens zijn vrouw. De koper stelde een hooge, Hendrick Verborghstad 
nog een hooge, … ter presentie van Jan Sijmons en Jan Vande Brande als getuigen. 

 
6 Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Bellens x Maria Willems, nr. 140, pag. 29. 
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WLO-OGA759-424 

 
Akte 11. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Peeter Berincx en 
Anna Stercx. 
 
Conditie ingevolge de welke Jan Blampens en Merten Cluijts voogden van de wezen wijlen 
Peeter Beirincx 7 en Anna Sterckx, zullen verkopen alle haafelijke meubelen en dat met 
oproepen des dienaars. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan o.a. Jan Blampens, de weduwe Merten Verbiest, Peeter Peijs, Jan Luijten Anna 
Mennes, Magriet Huijsmans, Tomas Cauwenberghs, Hendrick Heijns Marten Verwimp, Merten 
Bellens, Marten Verboven, Gilliam Heijlen, Wouter Van Oisterwijck, Adriaen Vleugels, Peeter 
Vervecken, Peeter Mons, Anna Boogers, Merten Verstraten, Peeter Truijts, Cornelis Lanen een 
vaatje, Jan Peelaers, Michiel Wilms, een pot met honinck Jan Blampens, twee hinnen Peeter 
Lanen, Adriaen Van Kastel, Jan Bertels, bedde en hoofdpeilinck Jan Blampens, … en meer 
anderen … 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heins en Michiel Willems schepenen deze 6 april 
1718. 
 

WLO-OGA759-436 
 
Akte 12. Daemseijnde, conditie van de verkochte haafelijke meubelen competerende Marten 
Horemans en zijne kinderen. 
 
Conditie waarop Merten Horemans weduwnaar … bijgestaan met Adriaen Govaerts als voogd 
en zijne kinderen 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. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verbiest schepenen deze 
8 april 1718. 
 

WLO-OGA759-444 
 
Akte 13. Hulshout, conditie van een perceel erve verkocht bij de erfgenamen Jan Verhagen, koper 
Jan Bosch 11 april 1718. 
 
Den elfden dag der maand april in het jaar 1718 compareerde den erfgenamen van Jan Verhagen 
ter ene en Adriaen Verrijken ten andere de welke voorschreven erfgenamen hebben verkocht 
een zeker perceel land omtrent een half boender gelegen onder Hulshout bij de partijen bekent. 
Dezelfde dag stelde Adriaen Bockx nog een hooge … Jan Bosch nog twee en is hij na de kaars 
branding op 9 mei koper gebleven als laatste hooger. 
 
Geregistreerd: Op den 24 mei 1718 voor den heer drossaard en schepenen in collegio 
compareerden de erfgenamen wijlen Jan Verhaegen namelijk Adriaen Vanden Brande als voogd 
van de wees wijlen Anna Verhaegen daar vader af leeft Peeter Vanden Brande Janssone, uit 
kracht van decreet hun verleent in margine van hun rekwest. Item Elisabeth Verhaegen 
bijgestaan met Peeter Vande Brande Hendrickxsone haar man en voogd bekennende tezamen 
verkocht aan Jan Bosch te hebben zeker perceel erve of land groot omtrent een half boender 
gelegen tot Hulshout. Oost de heijde of “ gemeijne vroente “, zuid des Heerestraet, west de 
erfgenamen Lenaert Peeters en noord kopers erve. Los en vrij en op een rente ten kapitaal van 40 
pattacons aan Sebastiaen Kersseleirs en nog een kapitaal van 50 guldens aan Catharina 
Vereijcken weduwe van Peeter De Backer. 
 
Ten voorschreven dag compareerde Michiel Verstappen als gemachtigde bij onherroepelijke 
procuratie verleden bij zijne huisvrouw Christina Peijs gepasseerd voor de notaris Pierson en 

 
7 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Beirincx x Anna Stercx, nr. 101, pag. 20. 
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zekere getuigen op datum van 23 april 1718, bekennende uit kracht van testament als Peeter 
Soeten haar eerste man heeft gepasseerd en gesloten voor de notaris Mr. E. Peeters tot 
Morkhoven residerende en zekere getuigen op datum 29 oktober 1699 verkocht en in erfdom 
getransporteerd te hebben aan Jan Goijvaerts Janssone zeker perceel land genaamd “ het 
rooijveldt “ gelegen tot Strateneinde. Oost Merten Helsen, zuid de erfgenamen Adriaen 
Bruijndoncx en anderen, west Jan Diels en de erfgenamen Peeter Helsen en noord Merten Soeten 
met het half silleken daartegenover gelegen alles los en vrij. 
 
De koop met de hoogen is 367 gulden voor de helft gerekend onder Westerloo en de andere helft 
gelegen onder Tongerloo. 
 

WLO-OGA759-449 
 
Akte 14. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen achter gelaten bij Jan Van De Bruele 
en Catharina Van Isschot. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Hermans en Michiel Wilms uit de wet als voogden van de wezen 
wijlen Jan Van Den Bruel en Catharina Isschot zullen verkopen alle haafelijke meubelen met 
oproepen des dienaars. Volgt een opsomming van de opgeroepen goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Eerste koper is Adriaen Lanen die twee glazen schotels kocht. Jan Lanen kocht een stoel en een 
lamp, Matijs Lanen kocht een paar schoenen, Melsen De Wolf kocht de boog, Tijs Lanen kocht 
twee hekkens, … etc. 
 
Verkoop van het vee: Hendrick Meijnten kocht een rode vaars, borg Jan Mijnten. Merten Bellens 
kocht een rood rund voor 10 guldens 15 stuivers. Mattijs Lanen kocht voor 5 guldens 6 stuivers 
een rood rund, borg Peeter Wuijts. Jan Coolkens kocht een kalf voor 7 guldens 12 stuivers, borg 
Peeter Mathijs. Gilliam Heijlen kocht een rode koe voor 28 guldens 5 stuivers, borg Hendrick 
Heijns. Jan Blampers kocht een rode koe voor 15 guldens, borg Merten Cluijts. Marten Belmans 
kocht het wit paard voor 79 gulden, het drinkgeld betaald, borg Peeter Bellens. 
 
Item alsnog gegeven voor arbeidsloon aan Adriaen Van Isschot de som van twee gulden en twee 
stuivers. Aldus gedaan in Olen, coram L. Wuijts meier junior, Hendrick Heijns en Michiel Wilms 
schepenen deze 14 april 1718. 
 

WLO-OGA759-463 
 
Akte 15. Heultje, conditie van zeker verkocht baggert competerende de wezen wijlen Catlijn 
Diercx voor de ene helft en voor de andere helft Barbara Dircx. 
 
Conditie ingevolge de welke Barbara Dircx benevens de voogd wijlen Catlijn Dircx, daar vader af 
leeft Jan Vermeerberghen zullen verkopen zekere baggert oft roije … gelegen omtrent “ de sart 
boschen “ met oproepen des stadhouder. 
 
Eerst koop gemijnd bij Sebastiaen Van Kerckhoven, ook de tweede en de derde koop gemijnd. 
Totaal 26 kopen. Aldus gedaan en gesloten coram Sebastiaen Van Kerckhoven en Adriaen Snijers 
schepenen deze 20 mei 1718. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA759-471 
 
Akte 16. Gelindel, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Peeter Verboven en Catlijn 
Thielemans gehuwden waarvan koper is Augustinus Swolfs. 
 
Conditie en voorwaarden van alzulk goed als heeft verkocht Peeter Verboven en Catlijn 
Thilemans (Tielemans) gehuwden, gelegen tot Gelindel onder het markizaat Westerlo, genaamd “ 
de daeuert(?) “ groot omtrent drie honderd en vijftig roeden. Palende oost Abram Goeijvaerts, zuid 
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Merten Goeijvaerts, west de D’auert straat gaande van Gelindel naar Straeteneijnde en noord 
Cattelijn Geeben. Dit goed is verkocht los en vrij aan Steven Swolfs voor de som van 392 gulden 
courant geld. 
 
Actum 27 mei 1718 ter presentie van Jan Van Leuffel Wilmssone en Peeter Weijnans als getuigen 
hiertoe geroepen. De koper stelde op deze koop 18 hoogen, Peeter Van Meerbeck nog een 
hooge den koper Augustinus Swolfs ook nog een hooge. Jan Baptist Swolfs stelde nog een 
hooge bij. 
 

WLO-OGA759-477 
 
Akte 17. Hulshout, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Woulter 
Janssens en Magdaleen Cleijs. 
 
Conditie waarop Jan Janssens voor zijn zelve mede als voogd benevens de wezen achtergelaten 
bij wijlen Wouter Janssens, zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en 
dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Verkoop van het vee: Jan Janssens kocht en zwarte koe en hooi spurrie. Franciscus Peeters van 
Gelindel kocht een ruggel koe, borg Peeter Diercx. Jan Janssens kocht de zwarte koe. Cornelis 
Van Leije kocht een zwarte koe, borg Peeter Lauwreijs. Adriaen Bruijndoncx van Itegem, kocht een 
vaars. Peeter … kocht het kalf borg Peeter Verheijen. Jan Janssen kocht het paard voor 36 
guldens. 
 
Aldus gedaan coram den heer Mangelschots drossaard, Jan Van Roije en Adriaen Snijers ten 
relaas schepenen deze 22 juni 1718.  
 

WLO-OGA759-489 
 
Akte 18. Plaedtse van Westerlo, conditie van de verkochte meubelen wijlen Hendrick Vleugels. 
 
Conditie waarop de weduwe Hendrick Vleugels bijgestaan met Hendrick Vleugels één van haar 
kinderen zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. Peeter Martens kocht 
een koe, borg Geerard Vander Veken. Mijnheer Elincx kocht een koe, borg Sebastiaen Wuijts. 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Geerard Vander Veecken schepenen deze 23 juni 
1718.  
 

WLO-OGA759-495 
 
Akte 19. Hulshout, conditie van verkochte granen competerende Peeter Diercx. 
 
Conditie waarop Peeter Diercx zal verkopen zekere partij van graan staande te velde en dat in 
diverse kopen. Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven en 
Jan Van Roije schepenen, 6 juli 1718.   
 

WLO-OGA759-499 
 
Akte 20 (beschadigde akte). Heultje en Hulshout, conditie van de verkochte granen competerende 
Geerard Mertens, de wezen Govaert Leijs en de erfgenamen Wouter Janssens, 8 juli 1718. 
 
Conditie waarop Geerard Mertens voor zijn zelve, item Peeter Leijs benevens Sebastiaen Van 
Kerckhoven schepenen uit de wet als voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Govaert Leijs 
daar moeder af leeft Anna Caers zullen verkopen zekere granen gestaan op het veld en dat in 
verscheidene kopen. Eerste koop koren is gemijnd bij Merten Van Kerckhoven voor 20 gulden. De 
vierde koop gemijnd bij Gilis Dircx. Laatste koop gemijnd bij Jan Vande Veken … etc. 
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     WLO-OGA759-504  
 
Verkochte granen competerende de erfgenamen Woulter Janssens alles op de conditie hierna 
beschreven, gelijk de granen van Geerard Mertens en van de achtergelaten wezen wijlen 
Govaert Leijs daar moeder af leeft Anna Caers zijn verkocht. Totaal zes kopen. Aldus gedaan en 
gesloten coram F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven, Jan… 8 juli 1718. 
 

WLO-OGA759-508 
 
Akte 21. Olen, conditie van verkocht koeren te velde competerende de wezen Jan Vande Bruel 
 
Conditie ingevolge dewelke Marten Van Genechten en Jan Hermans voogden der wezen wijlen 
Jan Vande Bruel en Catharina Isschot zullen verkopen den koren oogst staande te velde en dat 
in verscheidene kopen. 
 
Eerste koop staande op “ het blocxken “ groot een zille, deze moet leveren aan de voorkinderen 
zonder korten drie en een half veer teel koren en is gemijnd bij Adriaen Mertens voor vijf guldens, 
borg Jan De Wolff. 
 
Tweede koop op “ de drijhoeck “, gemijnd bij Pauwels Verachtert, borg Jan Heijlen. 
 
Derde koop op “ het lanck block “ gemijnd bij Hendrick … (leeg), borg Jan Van Hoeff. 
 
Vierde koop de voorste helft van “ het binneblock “ achter het huis moet leveren aan Jan De 
Busser, gemijnd bij Merten Menten, borg Peeter Verstockt. 
 
Vijfde koop de ander helft van “ het binneblock “ gemijnd bij Merten Menten, borg Peeter 
Verstockt. 
 
Zesde koop staande op de helft van “ het boirtiels “ naast de heide is gemijnd bij Guilliam 
Bodrije, borg Jan Peeters. Leveren aan de voorkinderen 4 veertelen koren. 
 
Zevende koop staande op de andere helft van “ het boirtiels “ moet leveren aan Merten Michiels 
tot Herentals 10 lopen koren en 6 lopen aan Marten Van Genechten momber. 
 
Actum coram den meijer L. Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen deze 12 juli 1718. 
 

WLO-OGA759-512 
 
Olen, conditie van verkochte granen te velde competerende de wezen wijlen Cornelis Bellens en 
Maria Willems, 12 juli 1718. 
 
Conditie ingevolge dewelke Hendrick Willems en Jan Bellens als wettelijke voogden der wezen 
wijlen Cornelis Bellens en Maria Willems zullen verkopen publiekelijk ten hoogste en ten 
schoonsten de granen te velde staande. 
 
Eerste plek koren gelegen in “ de gestels “ moet geven aan Elisabeth Wilms vijf loopen koren en 
is deze gemijnd bij Thomas Coubergs borg Jan Papa. 
 
Tweede plek in “ de gestels “ te leveren aan Peeter Van Opstal, gemijnd bij Bavo Vleugels, borg 
Adriaen Vleugels. 
 
Derde plek koren op een plek groot twee en een halve zille gelegen als voor, met leveren zonder 
te korten aan Anna Meermans drie en een half veerteel koren, gemijnd bij Adriaen Laenen voor 
acht en twintig gulden, borg Joseph Meir.  
 



Westerlo Condities 1716 – 1729  Pagina | 26 

Vierde koop koren en moet leveren tot Oistel aan Jan Meermans zonder korten drie veertelen en 
drie loopen koren, idem gemijnd bij Jan Van Hoeff, borg Jan Papa. 
 
Vijfde koop staande op “ het binneblock “ achter het wezen huis en moet leveren aan Jan 
Bouwen kinderen van Velthoven, gemijnd bij Bavo Vleugels, borg Adriaen Vleugels. 
 
Zesde koop koren staande bij “ het verbrandt huijs “, gemijnd bij Peeter Papa, borg Jan Van 
Hoeff. 
 
Zevende koop koren staande aan “ het veltstraetje ” te leveren aan Marten Van Lommel, 
gemijnd bij Jan Van Hoeff tot Hezewijck, borg Jacobus Daems.  
 
Achtste plek staande op “ het bijlenvelt “, gemijnd bij Catharina Van Waes huisvrouw van Marten 
Van Bijlen tot Oevel, borg de meijer Wuijts. 
 
Negende koop koren staande op een plek land de maten onbegrepen bij “ de bulderboschen “ 
gemijnd bij Catharina Van Waes borg dezelfde meijer Wuijts. 
 
De gerst staande op een plek land “ het verbrandt huijs “ gemijnd bij Adriaen Wouters, borg Jan 
Heijlen tot Buel. De haver staande achter den hof der wezen gemijnd bij Jan Van Hoeff, borg Jan 
Papa. 
 
Aldus gedaan coram den meijer L. Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen deze 12 
juli 1718. 
 

WLO-OGA759-519 
 
Akte 22. Strateneijnde, conditie van verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen 
Adriaen Siongers. 
 
Conditie waarop Jan Siongers en Peeter Helsen voogden der wezen achtergelaten bij wijlen 
Adriaen Siongers daar moeder af leeft Catharina Helsen tezamen zullen verkopen de granen 
staande te velde en dat in verscheidene kopen en dat met oproepen des stadhouders. 
 

− Eerste koop gemijnd bij Sebastiaen Van Kerckhoven … 

− Tweede koop gemijnd bij Jan Verborght, borg Peeter Helsen  

− Derde koop gemijnd bij Sebastiaen Van Kerckhoven. 

− Vierde koop koren “ het heijblock “ gemijnd bij Jan Cools, borg Jan De Keuster. 

− Vijfde koop koeren op “ de kenendries “ gemijnd bij Peeter Soeten, borg Adriaen Van 
Kerckhoven. 

− Zesde koop koeren aldaar gemijnd bij Peeter Soeten, borg Jan De Keuster. 

− Zevende koop koren aldaar, gemijnd bij Jan Cools, borg Jan De Keuster. 

− Achtste koop koren op “ het leemvelt “ gemijnd bij Jan Cools, borg Jan De Keuster. 

− Negende koop een plek gerst in “ het binneblock “ gemijnd bij Adriaen Van Kerckhoven, 
borg Sebastiaen Van Kerckhoven. 

− Tiende koop Sebastiaen Van Kerckhoven. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Van Kerckhoven en Hendrick Verbiest schepenen deze 12 juli 
1718. Volgen nog enkele kopen boekweit. 
 

WLO-OGA759-524 
 
Akte 23. Westerlo, conditie van de verkochte granen competerende de weduwe Sr. Leemans. 
 
Conditie waarop de weduwe Sr. Leemans bijgestaan met Sr. Egidij haar vader zal verkopen 
zekere partijen van granen in verscheidene kopen met oproepen des stadhouders. 
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− Eerste koop koren op “ het boelder stuck “ gemijnd bij Joannes Baptist Verbiest, borg 
Peeter Schoubroecx. 

− Tweede koop koren aldaar gemijnd bij Hendrick Gijsens, borg Sijmon Duvivier 

− Derde koop is gemijnd bij Laureijs Van Bell, borg Guilliam Huijgen. 

− Vierde koop koren gemijnd bij Gilliam Huijgen, borg L. Van Bell. 

− Vijfde koop gemijnd bij Merten Wendricx(?) borg Gilliam Huijgen.  

− Zesde koop koren gemijnd bij Jan Baptist Verbiest. 

− Zevende koop koren gemijnd bij Peeter Tils. 

− Achtste koop in “ de belckens “ gemijnd bij Peeter Tiels, borg Sijmon Duvivier. 

− Negende koop koren aldaar verkocht aan Sijmon… volgen verdere kopen 
 
Aldus gedaan coram Sebastian Wuijts en Geerard Vande Veecken schepenen deze 13 juli 1718. 
 

WLO-OGA759-529 
 
Akte 24. Olen, conditie van verkocht koren op het veld competerende de wezen wijlen Elisabeth 
Seijen daar vader af leeft Joannes Wuijts. 18 juli 1718. 
 
Conditie ingevolge dewelke Martinus Wuijts en Egidius Sijen als geeede voogden van de wezen 
wijlen Elisabeth Sijen daar vader af leeft Joannes Wuijts, welke voorschreven voogden zullen 
verkopen ten hoogste en ten schoonsten het koren staande te velde op verscheidene plekken en 
dat met oproepen des meijer. 
 

− Eerst koop koren in “ het binneblock “ naast den pad gemijnd bij Jan Van Lommel, borg 
Jan Papa. 

− Tweede koop koren aldaar gemijnd bij Merten Wuijts, borg Hendrick Wuijts. 

− Derde koop gemijnd bij Adriaen Sprenghers, borg Jan Cluijts. 

− Vierde koop op “ de spreuwen “ nevens “ de rijten “ gemijnd bij Jan Van Hooff, borg Jan 
Papa. 

− Vijfde koop aldaar naast den Hondstraat, gemijnd bij Adriaen Mijnten, Marten Verwimp. 

− Zesde koop gemijnd bij Gilliam Bodderi, borg Jan Van Lommel. 

− Zevende koop, gemijnd bij Adriaen Cluijts, borg Jan Cluijts.  

− Achtste koop gelegen op “ de schomme “ gemijnd bij Gilliam Bodderij, borg Jan Van 
Lommel. 

− Negende koop gemijnd bij Merten Verwimp borg Adriaen Menten. 

− Tiende koop genaamd “ het schommeken “ nevens Geerard Bellens blokken, gemijnd bij 
Hendrick Wuijts, borg Merten Wuijts.  

 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen van Oolen 
deze 18 juli 1718.  
 

WLO-OGA759-534 
 
Akte 25. Olen, conditie van verkochte granen te velde competerende Marten Verheijen. 
 
Conditie ingevolge dewelke met consent en volle permissie van Marten Verheijen ten hoogsten 
en ten schoonsten zullen verkopen de granen staande nog te velde op zeker perceel land geheten 
“ den driesch “ gelegen tot Doffen, zowel koren als boekweit en dat in verscheidene kopen.  
 
Het koren gemijnd bij Marten Verheijen voor 8 guldens 10 stuivers. De boekweit gemijnd bij A. 
Vanden Eijnde voor acht guldens, borg den meijer L. Wuijts ten contentement van Merten 
Verheijen. Aldus gedaan coram den meijer L. Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen 
deze 22 juli 1718. 
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WLO-OGA759-538 
 
Akte 26. Plaedtse, conditie van de verkochte haafelijke meubelen bij de weduwe Sieur Leemans, 
1718. 
 
Conditie waarop Juffrouwe Egidij weduwe Sr. Leemans ten deze bijgestaan met Sr. Ambrosius 
Egidij haar vader zal verkopen hare haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des stadhouders. Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Verkoop van het vee: Kochten een koe, Gerardus Vander Veecken, Joannes Van Nuffel, den heer 
secretaris van Westerlo, den heer doctor Le Page, Peeter Janssens, Jan Baptist Peetermans. 
 
Kochten een rund Joannes Van Nuffel kocht, Hermanus Vanderheijden. Kochten een kalf Peeter 
Tils, Joannes Van Nuffel. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram den heer Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts, Geerard 
Vander Veecken en Sebastiaen Van Kerckhoven schepenen deze 9 augustus 1718. 
 

WLO-OGA759-552 
 
Akte 27. Olen, conditie van zeker verkochte dries bij Anna Margareta Van Bijlen waarvan koper is 
Adriaen Janssens, 17 augustus 1718. 
 
Op 14 augustus 1718 compareerde de eerzame Juffrouw Anna Margareta Van Bijlen, huisvrouw 
van Joannes Vergaelen ten deze absent residerende binnen Mechelen, bijgestaan met Jan Diels 
welke verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Martinus Cluijts Janssone binnen 
Schaatsbergen onder Oolen een zeker driesen groot omtrent een half boender geheten “ het 
neerblock “. Palende oost Peeter Meir, zuid de Schaetsbergschestraet, west de erfgenamen 
Christiaen Goossens en noord de erfgenamen Jan Peijs. Verkocht om en voor de som van 225 
guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen, alles ter presentie van Peeter Soeten en 
Joannes Cluijts geloofwaardige getuigen. Item conditie dat de koper tot zijn last moet nemen te 
vagen, de straten te maken zonder korten. 
 
Op 26 augustus stelde Adriaen Janssens inwoner alhier van Oolen dewelke op deze koop tien 
hoogen stelde, ter presentie van Pauwels Oijen en Jan Oniaerts als getuigen. 
 

WLO-OGA759-556 
 
Op 4 oktober 1718 voor den her drossaard en de schepenen compareerde Christiaen Van Bijlen 
dewelke uit procuratie op hem verleden bij Anna Margereta Van Bijlen zijne zuster zijnde met het 
gene nabeschreven behoorlijk geautoriseerd van Jan Vergaelen haar man en voogd gepasseerd 
dezelfde procuratie voor den notaris Peeter Wils en zekere getuigen den 18 augustus 1718 
bekende verkocht te hebben aan Adriaen Janssens als laatste hooger zekere dries geheten “ het 
blocxken “ gelegen tot Schaetsberghen onder Olen, Palende oost Peeter Meir, zuid de 
Schaetsberghsche straat, west de erfgenamen Sebastiaen Goossens en noord Jan Peijs 
erfgenamen. Koop 255 gulden.  
 

WLO-OGA759-558 
 
Akte 28. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Olivier De Winter nomine uxoris 
waarvan koper is Pauwels Verachtert, 24 augustus 1718. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Olivier De Winter met de voogden van de kinderen Adriaen 
Dams tot Tongerloo waarvan de voogden zijn Adriaen Dams tot Oevel en Govaert Welles 
hebben op den 24 augustus 1718 verkocht een perceel erve en een perceel heide samen groot 
omtrent een bunder genaamd “ den stockt bergh “ gelegen tot Buel onder Olen, wetzende 
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cijnsgoed. Palende oost de Hesstraet komende van Herentals naar Tongerloo, zuid Jan Dioos, 
west Adriaen Daems, noord dezelfde Adriaen Daems. De heide palende oost de erfgenamen Jan 
Peeters, zuid de erfgenamen Martinus Peeters, west Martinus Verheijen en noord de straat 
gaande van Buel naar Oolen. Deze twee percelen tezamen om en voor de som van 96 guldens in 
dezen tegenwoordige valuatie … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Olen, deze 24 augustus ten huize van Hendrick Heijlen tot Buel 
in presentie van Hendrick Heijlen en Jan Dams getuigen. Pauwels Verachter koper stelde op 
deze koop drie hoogen, Peeter Diercx een sluit hooge… 
 

WLO-OGA759-562 
 
Akte 29. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Olivier De Winter, waarvan koper is 
Jan Heijlen. 
 
Op 24 augustus 1718 zo hebben de voogden van de kinderen Adriaen Daems daar voogd van is 
Adriaen Daems tot Oevel en Govaert Welles een perceel erve gelegen onder Oolen tot Buel 
genaamd “ de torfputten “ groot omtrent honderd roeden de maten onbegrepen. Palende oost Jan 
Dioos, zuid Jan Stijnen, west Adriaen Daems en noord Amant Van Genechten. Dit perceel erve 
heeft gekocht Jan Heijlen om en voor de som van 112 guldens in den tegenwoordige valuatie. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Oolen op 24 augustus 1718 ten huize van Hendrick Heijlen tot 
Buel in presentie van Hendrick Heijlen en Paulus Verachtert als getuigen. 
 
De koper stelde op deze koop vier hoogen. Olivier De Winter verkoper. Adriaen Daems voogd en 
medeverkoper. Jan Heijlen koper. 
 

WLO-OGA759-566 
 
Akte 30. Conditie over drie perceeltjes erve verkocht bij Maria Peeters waarvan respectieve 
kopers zijn, Joris Cluijts, Adriaen Lemi en Marten Cluijts. 20 september 1718. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Maria Peeters bijgestaan met haar twee geëede voogden 
namelijk Hendrick Huffkens en Adriaen Veeckemans na voorgaande zondagse proclamaties 
gedaan tegen 23 augustus 1718 zal verkopen deze navolgende percelen van erven gelegen onder 
Oolen.  
 
Item is conditie dat de koper van de plek genaamd “ vennekens ” zonder korten zullen moeten 
geven een half pistool omtrent ander halve zille de maten onbegrepen zonder korten van “ de 
rijten “ wezende 250 roeden …  
 
Item “ het heijcken “ gelegen aan voorschreven block naast Douffen den kant aan zuidzijde aan 
het land blijven … En is de koop van “ het heijcken “ ingemijnd voor 47 gulden bij Joris Cloots en 
stellende daarop 12 hoogen, Dielis Menten stelde nog een hooge bij … 
 
Item “ de rijten “ ingemijnd bij Adriaen Lemi voor 51 guldens stellende hierop 15 hoogen ter 
presentie van A. Bertels, Jan Gebruers Joannes Blampers.  
 
Item “ de cleijnste pleck “ van “ schaetbergschen block “ naast Oolen. Oost Maria Peeters, west 
Jan Janssen kinderen, zuid de erfgenamen Peeter Peeters en noord de erfgenamen Adriaen 
Smets. Gemijnd bij Dilis Menten voor 180 guldens en stellende daarop 10 hoogen, Merten Cluijts 
stelde nog een hooge. 
 
Joris Cluijts is koper gebleven als laatste hooger van de koop van “ het heijcken “ na de kaars 
branding op 20 september.  
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WLO-OGA759-574 
 
Akte 31. Olen, conditie van zeker perceel erve genoemd “ den voorsten wouwer “ waarvan koper 
is Adriaen Lemie, verkoper Geerard Michiels en Catharina Peijs.  
 
Op 24 september 1718 compareerde den eerzame persoon Geerard Michiels man en voogd van 
Catharina Peijs, welke declarant bij deze verkocht en erfelijk overgegeven hebben aan Meester 
Adrianus Lemij een zeker perceel land, som weijde genaamd “ den voirsten wouwer “ onder 
Olen, groot een half boender. Palende oost den Stadsche straete, Jan Cluijts, west Helena 
Croonenborchs en noord Jan Peeters. Verkocht om en voor de som van 150 guldens wisselgeld 
daarop gegoed die de koper op zijn last aanneemt en bovendien den koop gepasseerd voor de 
som van 211 gulden courant geld ten dage der goedenis te betalen 
 
Item zal de verkoper gebruiken of kappen den brem die in het voorschreven perceel staat en den 
koper het hout voor hem houdende. Actum 24 september 1718, coram Martino Matteus en Martino 
Verwimp testibus. 
 
Item stelde den koper op zijne koop 12 hoogen, Matheus Matthijs nog een hooge en Adriaen 
Lemie nog twee hoogen. Medeondertekend Jan Peijs.  
 

WLO-OGA759-582 
 
Akte 32. Olen, conditie van zeker perceel land verkocht bij Adriaen Keinens waarvan koper is 
Lambrecht Geuens 15 oktober 1718. 
 
Op 15 oktober 1718 compareerde den eerzame Adriaen Keinis jongman, welke verklaarde bij 
deze verkocht en erfelijk overgegeven te hebben aan Lambrecht Geuens 8 et uxori Cathlijn Van 
Elsen een zeker perceel land gelegen in “ den honinck “ onder Olen, groot een derdel. Palende 
oost Jan Jacobs, zuid Jan Vermeerbergen, west de Honinckstraet en noord Jan Dams. 
 
En is deze koop geschied om en voor de som van 133 guldens courant geld ten dage der 
goedenis te betalen. Verkocht ter presentie van Mr. Joannes Cluijts en Mr. Jan Bekers getuigen. 
 

WLO-OGA759-586 
 
Akte 33. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Marten Michielssen en Matthijs 
Michielssen, koper Gilliam Boogaerts, vernaderd bij Elisabeth Van Eijnde. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Mattheus Michielsen en Mathijs Michielsen hebben verkocht 
op 6 november 1718 een perceel erve gelegen tot Gerheijden onder Oolen genaamd “ het 
schommekens block “ wezende cijnsgoed, groot omtrent 250 roeden de maten onbegrepen. 
Palende oost de erfgenamen Siardus Nuijens, zuid Michiel Van Bijlen, west de Hesstraete en 
noord Merten Bellens.  
 
Item is deze verkocht om en voor de som van 405 guldens aan Christiaen Boogaerts. De koper 
stelde op deze koop 10 hoogen, Peeter Boogaerts nog twee hoogen en Christiaen Boogaerts 
koper nog drie hoogen, ter presentie van Michiel Willems … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van Gielis Menten, actum als boven in presentie van de 
getuigen. Kerstiaen Boogaerts is koper gebleven na de kaarsbranding op 28 november 1718. 
 

WLO-OGA759-592 
 
Akte 34. Plaedtse van Westerlo, conditie van de verkochte meubelen wijlen Peeter Wijnants van 
Rosan, daar weduwe van leeft Catharina Stiers. 

 
8 Olense gezinnen voor 1801: Lambertus Guens (Geudens) x Catharina Van Elsen, nr. 995, pag. 203. 
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Conditie waarop Catharina Stiers weduwe wijlen Peeter Wijnants bijgestaan met Wouter Stiers 
haar gekozen voogd zal 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. Aldus gedaan en gesloten coram Mr. Philip Halloint en Sebastiaen Wuijts 
schepenen.  
 

WLO-OGA759-598 
 
Akte 35. Conditie van verkoop van het huis 9 en hof van Catharina Stiers weduwe Peeter 
Wijnants  
 
Conditie ingevolge dewelke Catharina Stiers weduwe wijlen Peeter Wijnants van Rosan ten 
deze bijgestaan met Walterus Stiers haar geassumeerde voogd, mede gelast immers met 
consent van Geertruid Verborgt der verkoopster schoonmoeder volgens missive uit Antwerpen 
geadresseerd aan den notaris en Procureur T. L. Thijs bij dezelfde als mede Egidius Wijnants 
ondertekent  
 
Beminde neef ik verstaan van Ul dat mijne schoondochter met koopdag houden, om de schulden 
te betalen. Ik ben daar over wel mee content want ik hoor dat zij getal verminderen, zo dat wij wel 
tevreden zijn dat zij ieder een betaald, en cas Maria die vindt ook aan haar geld, gelieft dat voor te 
zorgen, en doet beslagen en zo het Ul goed dunkt ook te rol stellen haar pretense is hier bij, ook 
had mijne zoon 2 boecken(?) ... gedragen den enen genaamd Louie de Cour die wij geleend 
hadden dat zij ons die weder zend sluitende met de groetenisse van mijne dochters benevens wij 
aan UL en UL huisvrouw en UL goede familie, UL moeijtken ondertekent de weduwe Wijnants zal 
verkopen publiekelijk en alle man even naar ten hoogsten en ten schoonsten met hoogen en 
verdieren zeker huis en hof gestaan en gelegen in de Plaedtse van Westerlo, palende als in de 
voorgaande conditie en dezelfde gepasseerd voor de notaris T. L. Thijs en de getuigen.  
 
Item wordt het voorzegde huis en hof verkocht op den last te weten van 100 guldens kapitaal 
wisselgeld ten behoeve van de H. Geest van Westerloo. Item een van 100 guldens kapitaal 
courant ten behoeve van Juffrouw Catharina Vereecken (begijn?). Item een van 100 guldens 
kapitaal ten behoeve van de erfgenamen Jan Huijpens. Item op verdere last van een obligatie of 
rente van 200 guldens ten behoeve van … (leeg). 
 
Op de voorschreven condities is het goed verkocht en gekocht bij Jan Baptist Fivée voor een som 
van 152 guldens courant geld en stelde daarop tien hoogen … Aldus gedaan en verkocht ter 
presentie van Mr. Philip Halloint en Sebastian Wuijts als schepenen deze 9 november 1718. 
 
Jan Baptist Fivee [J. B. Vivez x Elisabeth Van Aelten] is na de kaarsbranding op 29 november als 
laatste hoger koper gebleven en is ten zijn behoef in collegio scabinario opgedragen gedaan bij 
Catharina Stiers en Walterus Stiers.  
 

WLO-OGA759-605 
 
Akte 36. Conditie van verkoop van 3 perceeltjes verkocht bij Joannes De Ridder ouden en 
jongen. 10 november 1718.  
 
Conditie ingevolge dewelke Jan De Ridder den ouden uit kracht van testament etc. met overstaan 
van Jan De Ridder den jongen voor zoveel in hem, publiekelijk en alle man even naar zal 
verkopen drie percelen van erven te weten het ene zijnde land groot omtrent een zille gelegen in 
het beginsel van de Quaereckenstraete, het tweede ook land daaraan gelegen groot insgelijks een 
zille en het derde een weide groot omtrent een half boender gelegen insgelijks omtrent de 

 
9 J. Verduyckt, Huizen op de markt: 13 december 1718, verkoop huis nummer 15. Geen benaming; Gelegen 
aan de noordzijde van de Plaats of markt van Westerlo   
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Quaereckenstraete, alles los en vrij van enige renten en den last van 70 stuivers aan den H. Geest 
van Westerloo jaarlijks uitgaande.  
 
En vooreerst werd te koop gesteld de weide groot als voor. Palende oost Jan Baptist Van 
Kerckhoven, noord dezelfde nomine uxoris, zuid de Quareckendreef, en west den heer markies 
alhier en is deze eerste koop verkocht aan Mr. Sijmon Du Vivier voor 222 guldens en stelde 
daarop 8 hoogen, Hendrick Bourbon stelde nog een hooge bij. 
 
Item werd te koop gesteld de achterste zille land. Palende oost de dreef van het Steenhuis naar 
Diest, zuid de Quareckendreef, west Hendrick Bourbon en noord Wouter Huijpens erfgenamen.  
En is het voorzegde perceel land verkocht aan Gilliam Verachtert voor 135 guldens en stelde 
daarop acht hoogen, Hendrick Bourbon stelde nog een hooge bij … 
 
Item werd te koop gesteld het derde perceel zijnde een zille meer als min land. Palende van alle 
kanten den heer markies alhier. Zuid de Quareckendreef, en west de dreef van ’t Sneeuwhuis naar 
Diest en is het voorzegde perceel gekocht bij Hendrick Bourbon voor 210 guldens en stelde 
daarop vijf hoogen.  
 
Aldus gedaan coram Sebastian Wuijts en Philip Halloint. Schepenen deze 10 november 1718. 
 

WLO-OGA759-610 
 
Mijne heeren, 
 
Den notaris en Procureur Henricx heeft mij kenbaar gemaakt dat Jan De Ridder den ouden met 
Jan De Ridder den jongen beide Ue ingezetenen hebben verkocht zeker perceel land groot 3 
zillen gelegen tot Westerloo. Oost “ de rabbetsdijck “ zuid het straatje naar “ de quarecken “ en 
noord Jan Baptist Geeraerdts, welk pand is gesteld tot onderpand voor een kapitale rente van twee 
honderd gulden wisselgeld zijnde blijven staan uit ene meerdere rente van 500 gulden gestaan 
hebbende ten zijn behoef van wijlen de erfgenamen Jan Stiers … van wie de onderschreven q.q. 
is erfgenaam en die voorzegde 200 guldens aan den ondergeschrevene zijn competerende, dan 
alzo den voorzegde notaris Henricx mij heeft verklaart den huis en hof gestaan en gelegen tot 
Westerloo in de Plaedtse, palende als in den rotbrief, suffisant genoeg zijn tot verhaal van de 
voorzegde 200 guldens kapitaal niet tegenstaande den huize competerende den voornoemde Jan 
De Ridder kwam af te branden zo is dan ondersproken als het voorschreven huis en hof is 
onbelast ven enige andere renten mits deze ontlast den voorschreven onderpand sive prejudictie 
… 
 
Actum Diest deze 26 november 1718  
… De Rademacker.  
 

WLO-OGA759-616 
 
Akte 37. Olen, conditie van zekere weide verkocht bij Maria Peeters waarvan koper is Marten 
Bellens. 
 
Conditie ingevolge dewelke Maria Peeters Jansdochter ten overstaan van Adriaen Wouters haar 
tegenwoordige man uit kracht van testament bij haar competerende met wijlen haar eerste man 
Wouter Hufkens gemaakt en gepasseerd voor den notaris Pauli en zekere getuigen op datum 
van 17 juni 1716, ten hoogsten en schoonsten met hoogen en verdieren zal verkopen zekere plek 
erve zijnde weide gelegen tot Doffen onder Olen, groot omtrent anderhalve zille. Palende oost 
Geeraerdt Bellens en Peeter Verboven, zuid de erfgenamen Andries Van Genechten, west Jan 
Van Bijlen en de erfgenamen Jan Beijns, noord Geerard Bellens voorschreven.  
 
Op welke voorstaande conditie het voorschreven goed gekocht voor 270 guldens wisselgeld bij 
Marten Bellens Geeraerdtsone en stelde daar 20 hoogen op. Item stelde den notaris Henricx 
een hooge, … 
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Aldus verkocht en gekocht binnen Westerloo ter presentie van Hendrick Verbiest en Marten Cluijts 
getuigen deze 4 oktober 1718. Marten Bellens is na de kaarsbranding op 15 november koper 
gebleven. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA759-620 
 
Akte 38. Damseijnde, conditie van zeker perceel erve gelegen op het Schobbroeck verkocht bij 
Marcella Van Camp weduwe etc. waarvan den koper is Adriaen Van Houdt, 24 november 1718. 
 
Conditie waarop Marcella Van Camp weduwe wijlen Adriaen Van Camp alsnu getrouwd met Jan 
Baptist Flourberghs haar tegenwoordige man en voogd heeft verkocht uit kracht van testament 
zeker perceel erve alsnu land zijnde te voren geweest dries, groot omtrent een half boender 
gelegen op “ het schobbroeck “ onder Westerloo. Oost Adriaen Govaerts, zuid de abdij van 
Tongerloo, west Jan Van Dijck en noord de straat en dat aan Adriaen Van Houdt koper alhier 
present en deze koop accepterende om en ter som van 225 guldens courant geld.  
 
De koper stelde hierop acht hoogen, Jan Diels nog een hooge … gedaan coram Guilliam Henricx 
en Jan Diels als getuigen. Adriaen Van Houdt is koper gebleven na de kaarsbranding op 5 
december 1718.  
 

WLO-OGA759-623 
 
Akte 39. Conditie van verkoop tussen de weduwe en erfgenamen wijlen Willem Van Kerckhoven. 
 
Conditie ingevolge dewelke de weduwe en erfgenamen wijlen Willem Van Kerckhoven te koop 
stellen zekere weide gelegen bij hun huis, schuur en hof. Palende oost den heer Janssens, noord 
en west hun zelf en zuid den heer Janssens. 
 
Verkocht om en voor de som van 265 gulden en stelde de koper bovendien 14 hoogen, Hendrick 
Bourbon stelde nog een hooge en de koopster Anna Vande Poel weduwe stelde nog twee 
hoogen. Actum deze 10 december 1718 ter presentie van Mr. Philip François Halloint en 
Sebastianus Wuijts schepenen. Ondertekende Gilliam Eijckmans als getrouwd met Catharina 
Van Kerckhoven. 
 
Na de kaarbranding op 24 januari 1719 is Anna Vande Poel koopster gebleven. De verkoop met 
de hoogen beloopt 308 guldens waaraan afgetrokken een tiende part der kooppenningen, blijft 277 
guldens en vier stuivers.  
 

WLO-OGA759-628 
 
Akte 40. Westerlo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Cornelius 
Verbiest en de wezen wijlen Peeter Callaerts daar moeder af leeft Mechel Ennekens, 10 
december 1718. 
 
Conditie waarop Adriaen Ennekens als voogd der wezen wijlen Cornelis Verbiest, Jan 
Ennekens benevens Mr. Philip Halloint als voogd deze uit de wet van de wees wijlen Peeter 
Callaerts daar moeder af leeft Mechel Ennekens, zullen verkopen de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden. Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: De weduwe Peeter Callaerts kocht een rode koe en is deze bovenstaande 
koe aan Peeter Martens verkocht. Pauwels Geeraerts kocht een bruin koe, borg Peeter Soeten. 
Jacus Govaerts kocht een rode koe, borg Baltasar Van Aelten. De weduwe Peeter Callaerts kocht 
een hoppel koe. Balthasar Van Aelten kocht een zwarte koe, borg Peeter Schoubroecx. Peeter 
Peeters kocht een rode koe, borg Hendrick Van Oirschot. Peeter Tiels kocht een zwarte koe, borg 
Balthasar Van Aelten. Jannes Blaes kocht een rode vaars, borg Jan Baptist Van Dungenen. 
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Antoon Douwen kocht een rode vaars, borg Balthasar Van Aelten. Jacobus Govaerts kocht een 
rode vaars, borg Balten Van Gourp. Peeter Vande Poel kocht een rode vaars, borg Adriaen 
Peeters. Hendrick Van Oirschot kocht een kalf, borg Balten Van Gourp. Dielis Dresseleers 
Tongerloo kocht er ook een kalf. Jannes De Win kocht voor 50 guldens het jong paard met gareel 
en toom, zaal, help en hachten, borg Adriaen Wuijts. Franciscus Hermans den ouden kocht een 
verken, borg Balten Van Gourp. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts, 
Sebastiaen Van Kerckhoven, Hendrick Verbiest schepenen deze 10 december 1718.  
 

WLO-OGA759-641 
 
Akte 41. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Gommaer Van 
Balder 10 daar moeder af leeft Maria Van Houdt.  
 
Conditie waarop de voogden der achtergelaten wezen van wijlen Gommar Van Balder daar 
moeder af leeft Maria Van Houdt zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden 
en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Peeter Belmans kocht een zwarte koe voor 15 gulden 10 stuivers, borg Jan 
Van Hooff. Peeter Peijs kocht een rode vaars, borg Jan Meijnten. Peeter Heijlen kocht een rode 
vaars, borg Adriaen Van Hooff. Jan Van Hooff kocht een gremel koe, borg Adriaen Van Hooff. 
Peeter Belmans kocht een rood runderken voor 6 gulden. Verkocht een roodblaar runderken voor 
5 gulden borg Jan Van Hooff. De koperen koeiketel kocht Jan Cluijts voor 16 guldens en 10 
stuivers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van L. Wuijts meijer, Henricus Heijns en Michiel Wilms 
schepenen van den dorp en graafschap Olen, 15 december 1718.  
 

WLO-OGA759-652 
 
Akte 42. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen achtergelaten bij wijlen Jan Meer daar 
moeder af leeft Elisabeth Lanen.  
 
Conditie en voorwaarden waarop Lenaert Meer en Adriaen Lanen als voogden der wezen wijlen 
Jan Meer 11 daar moeder af leeft Elisabeth Lanen zullen verkopen de haafelijke meubelen ten 
hoogste en ten schoonsten en dat met oproepen des dienaars. Item zullen kopers zonder korten 
aan kooppenningen voor ongeld moeten geven van iedere gulden één stuiver en voor drinkgeld 
van het paard twee schellingen voor iedere koe één schelling van ieder rund of kalf één blamisser. 
Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan 
o.a. 2 melkteilen Jan Lanen, 2 melkteilen Peeter Van Hooff, 2 melkteilen Cornelis Lanen, 1 boter 
pot en melkteil Adriaen Lanen, … andere kopers waren o.a. Merten Cluijts, Merten Hoes, Lowies 
Wuijts, Merten Wouters, Peeter Van Den Poel, Jan Hoes, Michiel Groetjans, Merten Huijsmans, 
Willem Verboven, Hendrick Meir, Niclaes Verheijstraten, Merten Meijnten, Jan Van Meerberghen, 
Peeter Van Olmen, Jan Willems, Jan Bellens, Peeter Gebroers, Adriaen De Peuter, Jan Lanen 
kocht de ploeg borg Adriaen Lanen, Adriaen Van Castel, Jan Sijen tot Oevel kocht de koeiketel 
borg Merten Cluijts Jorissoon, … en meer anderen… 
 
Verkoop van het vee: Adriaen Verboven kocht een rode koe, borg Lenaert Meir. Peeter Gebroers 
kocht een zwarte koe, borg Marten Verboven. Jan Heijlen kocht een rode blaar koe, borg Jan 
Stijnen. Adriaen Eijers kocht een koe met een witte rug, borg Cornelis Lanen. Adriaen Heijlen 
kocht een witte koe, borg Merten Verwimp. Jan Lanen kocht een dragende rode vaars voor 13 

 
10 Olense gezinnen voor 1801: Gommarus Van Balder x Maria Van Houdt, nr. 2288, pag. 459. 
11 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Meer x Elisabeth Lanen, nr. 1553, pag. 314. 
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gulden 5 stuivers, borg Adriaen Lanen. Peeter Verbist kocht een rood rund, borg Merten Bidloo. 
Jan Pauwels kocht een rood rund, borg Merten Verwimp. Adriaen Lanen kocht het zadel … 
 
Ontvangen in gereede penningen de som van 33 gulden en drie stuivers en ene halven … 
hetwelke is opgetrokken bij Elisabeth Lanen weduwe Jan Meer. Aldus gedaan en gepasseerd op 
den 20 december 1718, ter presentie van L. Wuijts meijer, Henricus Heijns en Michiel Wilms 
schepenen van Oolen.  
 

WLO-OGA759-660 
 
Akte 43. Hulshout, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden der wezen wijlen Jan 
De Backer en Anna Dens 22 december 1718. 
 
Conditie van Peeter Bockx en Adriaen Dierckx. Op 23 november compareerden de voogden van 
de wees van Jan De Backer en Anna Dens met naam Cornelius De Backer denwelke hebben 
verkocht een zeker perceel land genaamd “ den heuvel “ bij de koper en verkoper bekent, groot 
omtrent drie vierendelen gelegen onder Hulshout. Actum als boven in teken der waarheid zo 
hebben de partijen met hun eigen hand ondertekent, Peeter Bockx, Adriaen Dirckx, Sebastiaen 
Bockx hem strekkende voor Jan Van Looij als voogd van de nakinderen, Adriaen Vereijcken. 
 
Dezelfde dag stelde den voorschreven Adriaen Dierckx zes verdieren, Adriaen Bockx nog een 
verdier… Land en Vrijheid van Heijst op datum 15 oktober 1718, C. De Vries, voogden Peeter 
Bocx en Gommar Dens.  
 

WLO-OGA759-664 
 
Op heden den 21 december 1718 is de kaars ontstoken van heeren cijns met overstaan van Jan 
Van Roeije en Adriaen Huijaerts schepenen en is de laatste hoger gebleven Adriaen Diercx . 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo nr. 760 

 

1719 – 1720 
 
 
 
 
 
      

WLO-OGA760-003 
 
Akte 1. Verpachting van de waegh ingevolge conditie de dato 18 januari 1707 waartoe 
gerefereerd. 1 juni 1719, Jacobus Wuijts pachter. 
 
De voorschreven conditie is voor een termijn van drie jaren ingegaan anno 1719 en te eindigen 
januari 1722 dat aan Jacobus Wuijts waarvoor jaarlijks voor alle man opgeroepen … te betalen 
30 guldens 10 stuivers. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijdts en Philip Halloint schepenen 
deze 25 januari 1719. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA760-004 
 
Akte 2. Conditie waarop de voogden der achtergelaten wezen wijlen Merten Peeters en Anna 
Ibens hebben verkocht zeker perceel erve gelegen tot Gelindel, groot omtrent de drie zillen en dat 
aan François Peeters koper alhier present en den koop accepterende ter som van 328 guldens. 
 
Gelindel, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden wijlen Merten Peeters en Anna 
Ibens 24 januari 1719. 
 
Conditie waarop de voogden van de achtergelaten wezen wijlen Merten Peeters daar moeder af 
leeft Anna Ibens hebben verkocht zeker perceel erve gelegen tot Gelindel, groot omtrent de drie 
zullen de maten onbegrepen en dat aan François Peeters koper alhier present en den koop 
accepterende om en ter som van 328 guldens courant geld, ten dage der goedenis te betalen die 
zal geschieden na drie gewoonlijke kerkgeboden.  
 
Op voorgaande condities stelde de voornoemde koper 25 hoogen, Hendrick Peeters één hooge, 
Franciscus Peeters nog één hooge. Hendrick Peetermans en Adriaen Nuijts waren getuigen. De 
voogden zijn Michiel Peeters en Gilliam Ibens. 
 
Voorstaande koop bestaat in weide genaamd “ het groot block “ en “ het blocxken “ het derde 
perceel genoemd “ het heijcken “ gelegen tot Gelindel groot omtrent een zille. Oost Anthonius 
Swolfs, zuid “ het blocxken “ west Michiel Van Rompa en noord de straat.  
 
Op heden 24 januari 1719 in collegio van schepenen de kaars ontstoken en is met den uitgang 
dezelfde koper François Peeters koper gebleven. L. Van Wesel.  
 
Uit kracht van testament gemaakt bij wijlen den voorschreven Merten Peeters en zijne huisvrouw 
Anna Ibens gepasseerd voor den notaris Hendricx en zekere getuigen van datum 21 december 
1718. Marie Verbiest is de huisvrouw van den koper. 
 

WLO-OGA760-010 
 
Akte 3. Damseijnde, conditie van de verkochte haafelijke meubelen bij Adriaen Van Kerkhoven. 
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Conditie waarop Adriaen Van Kerckhoven en … (leeg) … Vermeerbergen gehuwden zullen 
verkopen hunne haafelijke meubelen en effecten hun toebehorende en dat met oproepen. 
 
Volgt een lijst van de verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. o.a. 2 melkteilen, emmers, een bank, een stoel … Getuige was Sebastiaen Van 
Kerckhoven, 10 februari 1719. 
 
Op 18 mei 1719 gelicht bij Elisabeth Vermeerberghen de gehele procedure. 
 

WLO-OGA760-016 
 
Akte 4. Westerlo, conditie van enige verkochte meubelen van Juffrouw de weduwe wijlen de heer 
J. De Rest.  
 
Conditie waarop Juffrouw de weduwe d’ heer J. De Rest zal verkopen enige haafelijke meubelen 
en effecten en dat met oproepen. 
 
Kopers waren o.a. Hendrick Kenens, Hendrick Van Arschot, Franciscus Hermans, Frederick 
Hesselmackx, Sebastiaen Wuijts, Philip Halloint, Livinus Romans, Franciscus Bourbon, Norbertus 
Verachtert, Peeter Peeters, Jan Wouters, Jan Huijpens, Peeter Corten, Jacobus Wuijts, Adriaen 
Helsen, Anna Van Meensel Laurens Lambulot, … Aldus gedaan coram Mr. Philip Halloint en 
Sebastian Wuijts schepenen den 14 februari 1719. 
 
Volgt nog een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. Ontvangen in gereed geld 90 guldens 16 stuivers die bij Sebastiaen Wuijts schepenen 
zijn opgetrokken. 
 

WLO-OGA760-022 
 
Akte 5. Op de voorstaande conditie worden alsnog verkocht …, hooi en stroo competerende aan 
de juffrouw de weduwe wijlen de heer J. De Rest. 17 februari 1719. Volgt nog een lijst van 
verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 

WLO-OGA760-028 
 
Akte 6. Olen, conditie van een perceel erve verkocht bij de kinderen en erfgenamen wijlen 
Hendrick Belmans, 18 feb. 1719. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de gelijke kinderen en voogden wijlen Hendrick Belmans 
hebben verkocht een perceel erve gelegen onder Gerhaghen genaamd “ de goorkes “ groot 
omtrent 200 roeden de maten onbegrepen. Palende oost de erfgenamen Merten Verhesstraten, 
zuid Jan Meermans, west Michiel Willems en noord de gemeente van Meeren. Item is deze 
verkocht los en vrij behalve zijne gerechtigde heeren cijns servituten van wegen ingeval… 
 
Item is deze erve verkocht aan Hendrick Menten om en voor de som van 170 guldens in gelde 
van deze tegenwoordige valuatie. Item zal de koper trekken voor huur twee en een half veerteel 
koren jaarlijks. Koper Hendrick Menten stelde op deze koop 8 hoogen ter presentie van Adriaen 
Verbist en Adriaen Van De Weijer getuigen. Adriaen Menten stelde nog een hooge, Hendrick 
Menten nog twee hoogen, actum Olen den 18 februari 1719. 
 
Ondertekenden deze akte: Peeter Bellemans, Jan Meermans, Jan Douwen, Amant Belmans, 
Hendrick Belmans, Jan Belmans, Peeter Van Hove, Martinus Belmans, Adriaen Belmans 
verkoper, Hendrick Menten koper, Adriaen Verbist, Adriaen Vande Weijer.  
 
Item is de kaars over deze koop ontstoken in presentie van de meijer Lodevicus Wuijts en Michiel 
Willems schepen op 6 maart 1719 en is met het uitgaan deze koop gebleven aan Hendrick 
Menten voor 170 gulden en 12 hoogen. 
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Item accepteerden bij vernaardering deze koop Dielis Menten en Peeter Boogaerts voogden 
voor Anna Spapen weduwe Adriaen Meijnten voor de som van 170 guldens en 12 hoogen, 
samen 182 guldens memorie. In presentie van Jan Bens en Jan Huijsmans getuigen.  
 

WLO-OGA760-034 
 
Akte 7. Olen, conditie van een perceel erve verkocht bij de kinderen en erfgenamen Hendrick 
Belmans daar moeder af leeft Maria Verbiest, 1719. Koper Jan Meermans. 
 
Op 18 februari 1719 hebben verkocht de voogden en kinderen wijlen Hendrick Belmans 12 en 
Maria Verbist een perceel erve gelegen onder Oolen tot Boeckel genaamd “ het pleckxen “ groot 
omtrent 50 roeden de maten onbegrepen. Palende oost Jan Meermans, zuid de erfgenamen, 
Adriaen Meijnten en west Jan Meermans, noord Dielis (Gielis) Meijnten om en voor de som van 56 
guldens. 
 
Item is deze erve verkocht aan Adriaen Van Isschodt voor de som van 56 guldens en stelde hij 
daarop drie hoogen, Mertinus Van Genechten stelde één hooge, Adriaen Van Isschodt één 
hooge in presentie van Adriaen Vande Weijer en Michiel Willems getuigen. 
 
Item is de kaars over deze koop ontstoken in presentie van Ludovicus Wuijts meijer en Michiel 
Willems schepenen en is deze met uitgang den koop gebleven aan Adriaen Van Isschodt. Item 
accepteerde Jan Meermans deze koop van Adriaen Van Isschodt voor 56 guldens en 5 hoogen, 
in presentie van Jan Bens en Jan Huijsmans. 
 

WLO-OGA760-039 
 
Akte 8. Olen, conditie van zekere verkoop van een perceel erve bij Adriaen Van Genechten 
waarvan koper is Martinus Matthijs, 18 februari 1719. 
 
Op 18 februari 1719 compareerde voor mij ondergeschrevene en de getuigen na genoemd den 
eerzame Peeter Van Genechten Adriaenssone welke verklaarde bij deze verkocht te hebben aan 
Martinus Matthijs metser van zijne stiel alhier binnen Oolen een zeker perceel land genaamd  
“ het lanck houttken “ groot een half bunder. Palende oost Willemus Verheijden, zuid Peeter 
Heijlen, west Adriaen Meijnten en noord den heer rentmeester van Geel, en dat voor de som van 
142 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen. 
 
Item zal koper dit perceel erve aanvaarden ingevolge de condities daarvan zijne dewelke bij mij 
Michiel Heijlen koster van Oolen is berustende. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van 
Jan Roij en Hendrick Van Passel getuigen. 
 

WLO-OGA760-043 
 
Akte 9. Hulshout, conditie der haafelijke meubelen der wezen Barbara Celen, 28 februari 1719. 
 
Conditie ingevolge de welke Pauwels Van Houdt benevens Adriaen Van Houdt en … Celen, als 
de wettige voogden van zijn kinderen verwekt bij Barbara Celen zullen verkopen al de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden op de condities navolgende. Volgt een lijst van verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en de onkosten daaraan. Adriaen Guens kocht een 
zwarte koe en een rode koe. Jan Van Leuffel kocht een rund. Actum deze 28 februari 1719 coram 
de heer Fr. Mangelschots drossaard J. Van Roij en Adriaen Snijers schepenen. 
 
 
 
 

 
12 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Belmans x Maria Verbiest, nr. 182, pag. 38 – 39.  
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WLO-OGA760-052 
 
Aan mijne heeren den drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerlo. Vertoond met 
behoorlijke eerbieding Jan Hoppenbrouwers en Jan Nuijens als geëede en wettelijke voogden 
der wezen achter gelaten bij wijlen Jan Van Doninck daar moeder af leeft Anthoneth Van Sande, 
hoe dat zij vertoonders benevens de andere erfgenamen van wijlen Peeter Van Bijlen hebben 
verkocht verscheidene percelen van erven tot negen in het getal alle gelegen onder Oolen 
behoudelijk een half derdel en een half zille hooiwas onder de Vrijheid Geel, groot zoals in de 
conditie daarvan gepasseerd voor Michiel Wilms en Hendrick Heijns schepenen tot Olen, dewelke 
de voorzegde goederen de verkonders en de andere erfgenamen genoodzaakt te zijn geweest te 
verkopen tot betaling der menigvuldige passieve schulden bij de voorschreven Peeter Van Bijlen 
achtergelaten. 
 
Gezien bij de schepenen des lands en markizaat van Westerloo den dispositie deze en accorderen 
aan de supplianten het decreet en de autorisatie en doende van de kooppenningen rekening, 
bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 21 maart 1719.  
 

WLO-OGA760-054 
 
Akte 10. Olen, conditie van differente percelen van erven verkocht bij de erfgenamen Peeter Van 
Bijlen. 
 
Op 4 maart 1719 condities en voorwaarden waarop Martinus Matthijs en Jan Bideloo, 
Christiaen Van Bijlen voor zichzelf en hun sterkmakende voor Anna Margarita Van Bijlen zijn 
zuster, Franciscus Wouters, Peeter Van Doninck en Jan Hoppenbrouwers allen erfgenamen 
van Peeter Van Bijlen zullen verkopen differente percelen van erven en een huis, alles gelegen 
en gestaan onder Oolen en dat met oproepen des dienaars. 
 
Eerst het heij eussel gelegen voor … broeck onder Oolen. Oost Matheijs van der Vecken, zuid den 
heer van Tielen, west Jan Baptist Smits en noord haar zelf en is dit perceel verkocht voor de som 
van 23 guldens aan Adriaen Van Hoof en stelde op deze koop zes hoogen. Jan Van Meerbergen 
stelde alsnog twee hoogen. Adriaen Van Hoof stelde alsnog een hooge ter presentie van Peeter 
Heijlen en Hendrick Van Lommel.  
 
Het tweede perceel genaamd “ de quebbe “ in “ de bleeck “ onder Olen, Oost Matheus Van Der 
Veecken, zuid het voorschreven eussel, west Jan Baptist Smits en noord de erfgenamen Adriaen 
Cluijts en is dit perceel verkocht voor de som van 37 guldens aan Peter Boogers en stelde op 
deze koop twee hoogen. Jan Van Meerbergen stelde ook twee hoogen en dezelfde Jan Van 
Meerbergen nog vier hoogen. Jan Van Meerbergen is na de kaarsbranding op 20 maart 1719 
koper gebleven. 
 
Derde koop een bundelen gelegen in “ de bleeck “ groot een zille. Oost Jan Van Lo…, zuid Merten 
Verwimp, west “ de gasthuijsbempt “, noord “ de g… bempt “ verkocht om en voor de som van 
26 guldens en is de koper Jan Van Lommel en stelde op deze koop vier hoogen, Jan Cluijts 
stelde nog twee hoogen, Jan Van Meerbergen één hooge, ter presentie van Peeter Lanen en Jan 
Verstappen. Jan Vermeerbergen is na de kaarsbranding op 20 maart koper gebleven.  
 
Het vierde perceel genaamd de quacht “ den buijtenman “ onder Oolen. Oost Adriaen Van De 
Goor, zuid Hendrick Van den Wijer, west David Papa en noord Jan De Busser en is deze quacht 
verkocht om en voor de som van 32 guldens en is de koper Adriaen Iven en stelde op deze koop 
één hooge en nogmaals twee hoogen, Jan Van Meerbergen twee hoogen, ter presentie van Jan 
Verstappen en Adriaen Van Hoof. 
 
Het vijfde perceel bestaande in een huis en hof met het binnengleed gestaan en gelegen tot 
Doffen aan “ den heijcant “ gehucht onder Oolen groot een half bunder. Palende oost ” de 
gemeijn heije “, zuid Jan Meulenberghs, west de kinderen van Cornelis Van Beijlen en noord 
Merten Meijnten en is dit huis verkocht om en voor de som van 334 guldens en is de koper Jaques 
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Meijnten en stelde op de voorzegde koop zeven hoogen, Merten Bellens stelde alsnog een 
hooge, Jaques Meijnten nog twee hoogen, ter presentie van Peeter Peijs en Merten Bellens. 
 
Het zesde perceel genaamd “ den dalaert “  gelegen aan den heijkant groot een half bunder. 
Palende oost “ de gemeijn heij “, zuid Merten Meijnten, west Hendrick Verbist, noord Peeter Goor 
en is dit voorschreven perceel verkocht om en voor de som van 115 guldens en is de koper 
Merten Van Lommel en stelde daarop zes hoogen, Jan Van Lommel stelde nog een hooge, 
Merten Van Lommel nog een hooge ter presentie van Adriaen Lauwreijs en Peeter Lanen.  
 
De zevende koop een perceel land genaamd “ de bist hoeff “ gelegen onder Doffen groot vijf 
zillen. Palende oost den bovenbeschreven erfgenamen, zuid de kinderen Merten Verbist, west den 
heer van Tielen en noord Merten Meijnten en is dit perceel verkocht om en voor de som van 305 
guldens en is koper Jan Molenberghs en stelde hierop acht hoogen, Joseph Meer nog één, Jan 
Molenberghs nog één. Merten Van Lommel stelde op 6 maart nog 10 hoogen bij en is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven. 
 
Het achtste perceel genaamd “ het willighsken “ gelegen aan “ den dalaert “ tot Doffen onder 
Oolen. Palende oost “ de gemeijnen aert “, zuid Peeter Goor, west den boven geschreven 
erfgenamen en noord “ den aert “. En is dit perceel verkocht om en voor de som van 222 guldens 
aan Hendrick Van Passel en stelde hierop twee hoogen. Getuigen Jan Van Meerberghen en 
Adriaen Laureijs. Hendrick Wilms stelde 3 hoogen bij en is daarmee na de kaarsbranding koper 
gebleven. 
 
Het negende perceel genoemd “ den mosbergh “ gelegen onder Geel . Palende oost … en dit 
perceel, zuid tegen malkander en dit perceel is verkocht om en voor de som van 25 guldens en is 
de koper Christiaen Boogers en stelde op deze koop 5 hoogen, Melchior Verheijden één hooge 
en Christiaen Boogers nog twee. Adriaen Van Beijlen stelde op deze koop nog 7 hoogen en is 
daar mee na de kaarsbranding koper gebleven. 
 

WLO-OGA760-065 
 
Akte 11. Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Adriaen Thoelen koper was Jan 
Soetens. 
 
Op 8 maart 1719 compareerde voor mij secretaris en de getuigen Adriaen Thoelen Lenaertssone 
die verklaarde bij deze verkocht te hebben zekere perceel weide nu klaver dries genaamd “ de 
pleijn “ groot 1 1/2 zille, gelegen aan “ de neir hoeff “ tot Zoerle onder Westerloo. Palende oost 
Marten Heijlen, zuid Peeter Van Eutsel…., west Jan Thoelen en noord dezelfde Jan Thoelen en de 
vrouwe Wittegracht, en dat aan Jan Soetens alhier present en de koop accepterende om en voor 
de som van 137 guldens courant geld en stelde daarop vier hoogen, Guilliam Van Schoubroeck 
één hooge, Jan Soeters koper nog een hooge. 
 

WLO-OGA760-070 
 
Akte 12. Gelindel, conditie van enige opgaande bomen verkocht bij de voogden wijlen Jan 
Douwen cum suis. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Peeter Douwen en Jan Vermeerberghen als voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Jan Douwen Peeterssone daar moeder af leeft Dinghen 
Vermeerberghen na voorgaand decreet en autorisatie van de wethouders alhier van datum 4 
maart 1719. Item Antoni Douwen benevens Catelijn Geeben te samen zullen verkopen enige 
opgaande eiken bomen en dat in verscheidene schalmen gestaan tot Gelindel onder Westerloo 
genaamd “ den balen bosch “ met oproepen des stadhouders … o.a. eerst schalm zeven bomen 
gekocht door Hendrick Heijlen van Oolen voor 12 guldens, borg Peeter Verbiest. Tweede schalm 5 
bomen gemijnd bij Adriaen Vecken Wiekevorst voor 17 guldens, borg Peeter Van Meerbeeck. 
Derde schalm 5 bomen gemijnd bij François Leijsen Herentals voor 23 guldens, borg Jan Deckers 
etc … Totaal 22 loten. 
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Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots, Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verbiest schepenen 
deze 9 maart 1719. 
 

WLO-OGA760-075 
 
Akte 13. Inventaris van de haafelijke meubelen der kinderen en erfgenamen van Anna Wils, 9 
maart 1719. 
 
Staat en inventaris van de haafelijke meubelen bevonden ten sterfhuis van wijlen Anna Wils en 
bevonden als volgt o.a in de keuken … vier grote tinnen schotels, een stande, op een schapraai 
zeven tinnen tellioren, elf tinnen lepels, twee kisten etc … Op de zolder bevonden een hoop 
ajuinen een zaai korf met bonen, twee spinnewielen, quad ijzerwerk met een slaapbank. Item 
bevonden in het sterfhuis in gereed geld twee honderd guldens vier stuivers. Item alsnog 
bevonden ten huize van Jan Huijpens negen à tien veertelen gerst, met twee veer telen koren.  
 
Aldus geïnventariseerd coram Mr. Philp Halloint en Sebastiaen Wuijts schepenen deze 9 maart 
1719. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-080 
 
Akte 14. Zoerle, conditie van de verkochte haafelijke meubelen competerende H. Verswijvel. 13 
maart 1719. 
 
Conditie waarop Hendrick Verswijfel zal verkopen enige van zijne haafelijke meubelen en dat met 
oproepen des stadhouders o.a. Adriaen Sijmons kocht een rode koe voor 20 guldens. Adriaen 
Douwen Janssone kocht een rode koe voor 28 guldens, borg Merten Douwen. Peeter Traps kocht 
een rode vaars voor 14 guldens. Secretaris Verluijten kocht een rood kalf voor 6 guldens en 15 
stuivers. Peeter Van De Poel kocht een rood kalf voor 5 guldens 10 stuivers, borg Adriaen 
Janssen. Dezelfde kocht nog een rood kalf. Actum coram Nicolaes Piha stadhouder, Sebastiaen 
Wuijts en Hendrick Verbiest schepenen. 
 

WLO-OGA760-084 
 
Akte 15. Olen, conditie van een perceel erve verkocht bij Peeter Vleugels nomine uxoris 
Catharina Van Genechten waarvan koper is Hendrick Van Passel.  
 
Op 22 maart 1719 compareerde Petrus Vleugels 13 als man en voogd van Catharina Van 
Genechten, welke Vleugels bekent wel en deugdelijk verkocht te hebben een zeker perceel van 
erve gelegen onder Oolen genaamd “ den rooien dries “ groot drie zillen gelijk bij scheiding en 
deling blijkt aan Henderick Van Passel welke comparant palende oost Anna Van Genechten, zuid 
de Noderwijckse straat gaande van Noderwijck naar Olen, west Adriaen Peeters alias Wils en de 
erfgenamen Simon Pijs en dat voor de som van 152 guldens courant geld. 
 
Item zo zal de koper korten op deze koop 22 guldens en zes stuivers volgens zijn pretenties. Item 
stelde de koper Hendrick Van Passel op deze koop vier hoogen, Dezelfde Hendrick Van Passel 
nog vier, Jan Pauwels nog een hooge en Hendrick Van Passel nog één, ter presentie van 
Adriaen Van Hoof en Merten Van Camp. Attesteer L. Wuijts.  
 

WLO-OGA760-090 
 
Akte 16. Op 24 maart 1719 compareerden Peeter Augustinus Verheijden en Adriaen Peeters. 
Item bekende de eerste comparant verkocht te hebben aan de voorschreven Adriaen Peeters een 
stuk land genaamd “ het half bunders “ groot omtrent een half bunder. Item was conditie van een 

 
13 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Vleugels x Catharina Van Genechten: nr. 3550, pag. 696. 
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veertel koren jaarlijks te betalen en te geven aan den pastoor van Hulshout. Gijsbrecht Vanden 
Broeck was getuige. 
 
Adriaen Bockx stelde nog een verdier, Adriaen Peeters Adriaenssone nog drie verdieren. 
Anthonius Boschmans en Adriaen Brockx waren getuigen. Adriaen Peeters is na de 
kaarsbranding op 15 april 1719 koper gebleven. 
 

WLO-OGA760-095 
 
Akte 17. Hulshout, conditie van een perceel land verkocht bij Peeter Augustinus Verheijden 
waarvan koper is Adriaen Peeters. 
 
Op 24 maart 1719 compareerde Augustinus Verheijden en Adriaen Peeters en heeft den eerste 
comparant verkocht aan de voorschreven Adriaen Peeters een stuk land genaamd “ de clissen “ 
groot omtrent drie dagmaal waarvan de koper beloofde te betalen de som van 403 guldens 
gangbaar geld en de penningen te betalen de dag der goedenis. Getuigen Adriaen Vervecken en 
Adriaen Dirickx. Dezelfde dag stelde Adriaen Peeters nog zes hoogen en is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven. 
 

WLO-OGA760-101 
 
Akte 18. Plaetsse, conditie van de verkochte meubelen wijlen Anna Wils.  
 
Conditie waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Anna Wils daar vader af was Wouter 
Huijpens bijgestaan met Adriaen Huijpens en Peeter … als geëede voogden van de minderjarige 
kinderen en erfgenamen, zullen verkopen alle haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Ontvangen ten dage van den koopdag 18 guldens 19 en een halve stuiver. Aldus gedaan coram 
den heer F. Mangelschots drossaard, Philip Halloint en Adriaen Snijers schepenen deze 28 maart 
1719.  
 
     WLO-OGA760-113  
 
Akte 19. Conditie van verkoop door Peeter Stoops aan Adriaen Peeters Lenaertssone.  
 
Conditie en voorwaarden volgens denwelke mits deze is doende Peeter Stoops ingezetenen van 
Oisterwijk dewelke bekent wel en deugdelijk verkocht te hebben zekere plek erve genaamd “ den 
palinck pot “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Peeter Diercx, zuid Maria Van Uijtsel, 
west Wouter De Neff, noord s’Heeren straat gelegen binnen Hulshout onder het markizaat van 
Westerloo en dat aan Adriaen Peeters Lenaertssone ingezetene van Hulshout. 
 
Op de voorschreven condities beloofde de koper Adriaen Peeters Lenaertssone ten dage der 
goedenis te betalen een som van 350 guldens lopende geld en stelde daarop nog 36 hoogen. 
Item Guilliam Stoop stelde nog drie hoogen en Adriaen Peeters nog 24 hoogen. Aldus gedaan 
en gepasseerd coram Gabriel Milants en Jan Luijten als getuigen hiertoe verzocht deze 5 april 
1719. Adriaen Peeters is na de kaarsbranding op 2 mei 1719 koper gebleven. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA760-117 
 
Akte 20. Conditie van verkoop uit kracht van evictie voor de weduwe en erfgenamen Jan Moons 
cum suis en de panden Adriaen Van Kerckhoven tot Daemseijnde. 
 
Conditie ingevolge dewelke uit kracht van evictie wegens de weduwe en erfgenamen Jan Moons 
cum suis te koop gesteld wordt het pand van Adriaen Van Kerckhoven en Elisabeth 
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Vermeerberghen bestaande in een huis, schuur, hof en erve daaraan gelegen, groot vier zillen, 
gestaan en gelegen tot Daemseijnde onder … 
 
Ten genechte van den 21 februari 1719 is na voorgaande kerkgeboden met affixen van biljet in 
plaats van koop op de voorschreven gesteld de verachterde intrest en kosten evictie mits het 
kapitaal daarop is geasserteerd. Ten genechte van den 21 maart is naar voorgaande kerkgeboden 
gehouden den eersten theerdagh … 
 
Ten genechte van den tweeden mei 1719 is ter rolle van kerkgebod den derde theirdagh en de 
kaarsbranding zo is door Adriaen Van Kerckhoven nog één hooge gesteld en is hij daarmee 
koper gebleven. 
 

WLO-OGA760-120 
 
Aan mijne heeren den drossaard en de schepenen des lands en markizaat Westerloo, 
 
Vertonende met eerbieding Jan Oijnaerts en Adriaen Verheijen wettige voogden der wezen 
wijlen Peeter Helsen en Christina Biermans benevens Geeraerdt Verbiest als voogd met den 
tweeden vertoonder van de weeskinderen achtergelaten bij wijlen Adriaen Verbist daar moeder af 
leeft Catlijn Helsen dat zij samen der hand benevens de andere gelijke erfgenamen van wijlen 
Adriaen Helsen en Catharina Van Hove zijn genoodzaakt geweest te verkopen verscheidene 
percelen van erven gelegen zo onder Oolen als Geel en dat ter oorzaak van vele passieve 
schulden en verders uit redemptie der zelfde goederen niet wel deelbaar waren … 
 
Ootmoedelijk biddende geliefde van aan de supplianten de nodige autorisatie te verlenen met 
procuratie dezelfde goederen te mogen verkopen. Gezien bij de schepenen des lands en 
markizaat Westerloo den dispositieve dezer en accordeerden aan de supplianten om redenen 
hierin vervat het decreet en de autorisatie. 
 

WLO-OGA760-123 
 
Akte 21. Olen, conditie van de verkochte erfgoederen bij de gelijke erfgenamen wijlen Catharina 
Van Hoeff, 13 mei 1719. 
 
Op 13 mei 1719 compareerde Joannes Oniaerts en Adriaen Verheijden als voogden der wezen 
wijlen Peeter Helsen 14 en Christina Biermans, Geerard Verbist en Adriaen Verheijden als 
voogden der wezen van Catharina Helsen daar vader af was Adriaen Verbiest, Elisabeth 
Helsen bijgestaan met Peeter Daems 15 haar man en voogd, Margarita Helsen bijgestaan met 
Jan Meermans 16 haar man en voogd, Maria Helsen bijgestaan met Adriaen Verheijden 17 haar 
man en voogd erfgenamen van Catharina Van Hooff dewelke zullen verkopen diverse percelen 
van erven en hooiwassen. 
 
Eerst “ het beijlen “ gelegen tot Bijlen onder Olen, groot een half bunder, oost Merten… west 
Hendrick Verbist, Jan Mijnten, noord Merten Spapen en is dit perceel verkocht op en voor de som 
van 414 guldens, Adriaen Verheijden stelde op zede koop 15 hoogen. Dezelfde is hij na de kaars 
branding op 31 mei 1719 koper gebleven. 
 
Tweede perceel genaamd “ de schomme “ gelegen tot Buel onder Olen, groot een zille. Palende 
oost Peeter Van Opstal, zuid A. Bellens, west Jan Meijnten en noord de straat gaande van Gragen 
naar Oolen. En is dit perceel verkocht om en voor de som van 140 guldens. Koper Jan Meermans 
stelde op deze koop zes hoogen. Na de kaarsbranding werd Peeter Van Bijlen koper. 

 
14 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Helsen x Christina Biermans, nr. 1058, pag. 215. 
15 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Daems x Elisabeth Helsen, nr 610, pag. 124. 
16 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Meermans x Margaretha Helsen, nr. 1571, pag. 317. 
17 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Verheyen x Maria Helsen, nr. 3244, pag. 641. 
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Het derde perceel “ den goorbosch “ tot Meeren onder Oolen groot twee zillen en een half. Oost 
Elisabeth Lanen, zuid de Merensche straat, west Peeter Peeters en noord Catharina Heijlen om en 
voor de som van 141 guldens. Koper Jan Lanen stelde op deze koop acht hoogen, Merten 
Verboven nog een hooge, ter presentie van Jan Blampers en Jan Belmans. Jan Lanen is na de 
kaarsbranding op 31 mei koper gebleven.  
 
Vierde perceel de hooi weide tot Gragen onder Olen groot twee zillen. Oost Peeter Verhagen, zuid 
de erfgenamen Peeter Peeters, west Merten Huijsmans en noord dezelfde en is dit perceel 
verkocht om en mits de som van 86 guldens en is de koopster Catlijn Helsen en Geerard Verbist 
als voogd en stelde daarop zes hoogen, Jan Verstappen één hooge en Hendrick Verboven nog 
twee hoogen en is deze als laatste hooger koper gebleven. 
 
Het vijfde perceel hooiwas genaamd “ den schuren del “ in het broeck onder Geel groot een 
derdel en een half derdel en is koper Jan Oniaerts en stelde op deze koop twee hoogen, Jan 
Verstappen nog een hooge. 
 
Het zesde perceel “ het bunderken “ aan “ den kivits dijk “, koper Jan Meermans.  
 
Het zevende perceel een heide genoemd “ … heij “ gelegen onder Oolen. Oost de Broeckstraet 
van “ het steen “, zuid Merten Verboven, west de weduwe Merten Peeters en noord Merten Van 
Lommel. Koper is Christiaen Boogaerts . 
 
Het achtste perceel … onder Oolen gelegen verkocht om en voor de som van elf stuivers, koper is 
Jan Heijlen, Catlijn Heijlen stelde nog een hooge bij en is daarmee koopster gebleven.  
 
Deze conditie is alzo ter griffie overgebracht. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-131 
 
Akte 22. Gelindel, conditie der verkochte haafelijke meubelen van Peeter Claes, 23 mei 1719. 
 
Conditie ingevolge de voogden der kinderen Peeter Claes daar moeder af was Maria Geens mits 
dezelfde Peeter Claes aan zijne kinderen de haafelijkheid voor de schulden is transporterende 
met consent en aggregatie van de oppervoogden zullen verkopen de haafelijke meubelen en dat 
met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
 Adriaen Goijvaerts kocht voor 23 guldens 5 stuivers een koe, borg Jan Vermeerberghen 
Matthijssone. Jan Vervoort kocht een koe voor 24 guldens, borg Adriaen Helsen Peeterssone.  
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 34 guldens 10 stuivers waaruit betaald de 
huwelijkse rechten, schrijven van de condities, kopijen en oproepen des stadhouders … Actum 
coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Philip Halloint, Hendrick Verswijvel. 
 

WLO-OGA760-141 
 
Akte 23. Zoerle, conditie van twee perceelkens van erven verkocht bij de voogden der wezen 
wijlen Balthasar Vervoort en Maria Floris. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de erfgenamen Balthasar Vervoort na voorgaande 
kerkgeboden ten hoogsten en schoonsten alle man even naar zullen verkopen zeker perceel 
weide gelegen in “ de rubbroeck “ met nog een perceel genaamd “ de heijkens “. Palende de 
voorschreven weide of Henrick Van …, zuid den prelaat van Tongerlo, west Henrick Tielemans en 
noord den heer markies van Westerloo en palende het voorschreven heiken oost den heer markies 
van Westerlo, west de straat gaande naar “ de rabbetsdijck ” en noord Adriaen Maes en dat aan 
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Peeter Wijnants en zijn vrouw Adriana Van Den Brande. Koper beloofde hiervoor te betalen een 
som van 140 guldens courant geld.  
 
Actum den 30 mei 1719 ter presentie van Henrick Verborghstadt en Joannes Wilhelmus Clercx 
getuigen. Na de kaarsbranding is Peeter Wijnants koper gebleven.  
 

WLO-OGA760-148 
 
Akte 24. Heultje, conditie van verkochte baggart competerende de kinderen Barbara Diercx cum 
suis. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de gelijke kinderen van Barbara Diercx benevens de voogden 
der kinderen wijlen Catlijn Diercx daar vader af leeft Jan Vermeerberghen te samen zullen 
verkopen zekere baggaard met de roijde? uit zeker perceel eussel hun respectieve competerende 
gelegen omtrent “ de sart bossen “ gelegen tot Heultje onder het markizaat Westerlo en dat in 
verscheidene kopen hier onder specifiek uitgedrukt met oproepen des stadhouder. 
 
De eerste roije baggert is gemijnd bij Sebastiaen Van kerkhoven etc. Aldus gedaan coram den 
heer F. Mangelschots drossaard, Seb. Wuijts, Hendrick Verswijvel, Adriaen Snijers en Jan Van 
Roije schepenen deze 2 juni 1719. 
 

WLO-OGA760-153 
 
Akte 25. Zammel in de ste… onder Westerlo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen 
Marten Soffi daar moeder af leeft Maria Lannoije, 1719. 
 
Conditie waarop Jan Soffi en Philip Halloint schepenen uit de wet geassummeerd als voogden 
der wezen achtergelaten bij wijlen Marten Soffi daar moeder af leeft Maria Lannoije zullen 
verkopen alle haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. 
Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Jan Dauwen kocht er een koe en Gilliam Soffie kocht de verkens. Aldus gedaan coram Mr. Philip 
Halloint en Sebastiaen Wuijts in Sammel onder Westerlo, 13 juni 1719.  
 

WLO-OGA760-160 
 
Akte 26. Olen, conditie van verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen Gommar 
Van Ballaer. 
 
Conditie waarop de voogden der wezen wijlen Gommer Van Ballaer 18 daar moeder af leeft Maria 
Van Houdt zullen verkopen zekere partijen van graan staande te velde en dat in verscheidene 
kopen. Totaal 10 kopen. Aldus gedaan coram L. Wuijts en Michiel Wilms schepenen deze 4 juli 
1719. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-165 
 
Akte 27. Olen, conditie van verkocht graan op het veld competerende de weduwe wijlen Jan Meer.  
 
Conditie en voorwaarden waarop de voogden der wezen wijlen Jan Meer 19 daar moeder af leeft 
Elisabeth Lanen zullen verkopen zekere partij van graan staande te velde en dat in verscheidene 
kopen en dat met oproepen des meijer. Item zullen de kopers hun pacht leveren ten dele bij 
Cornelis Lanen en ten dele bij Elisabeth Lanen tot Oolen.  
 

− Eerste koop in het binnenblock, gemijnd bij Jan Heijlen voor 14 guldens. 

 
18 Olense gezinnen voor 1801: Gommarus Van Balder x Maria Van Hout, nr. 2288, pag. 459. 
19 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Meer x Elisabeth Lanen, nr. 1553, pag. 314. 



Westerlo Condities 1716 – 1729  Pagina | 46 

− Tweede koop daarnaast aan het voorschreven binnenblock, gemijnd bij Jan Heijlen voor 14 
guldens borg Adriaen Wauters. 

− Derde koop in “ de langhel “ gemijnd bij Hendrick Heijlen, borg Lenart Meer. 

− Vierde koop koren geheten “ de tuijnsstraet “ met alsnog zeven gewenten op “ het leen “ 
gemijnd bij Adriaen Soeten voor 9 guldens 5 stuivers, borg Jan Meerbergen.  

− Vijfde koop koren geheten “ het luijten “ tot Schaetsbergen, gemijnd bij Willem Verboven, 
Jan Papa stond borg.  

− Zesde koop koren ook op “ het cluijts “ gemijnd bij Adriaen Soeten borg Jan Van 
Meerberghen. 

− Den zevende koop koren de … hei is gemijnd bij Jan Laenen, borg Jan Lanen. 

− Den achtste koop koren, gemijnd bij Adriaen Peeters, borg Merten Verwimp . 

− Den negende koop koren “ de claver heide “ gemijnd bij Jan Blampers, borg Jan Van 
Meerberghen.  

− Den tienden koop koren op “ het selemertens “ half … gemijnd bij Adriaen Peeters borg 
Jan Van Meerberghen.  

− Den elfde koop koren de andere helft van het voorschreven perceel gemijnd bij Gilliam 
Peeters, borg Jan Van Hoof.  

− Den twaalfde koop koren genaamd “ het leen “ gemijnd bij Jan Laenen voor de som van 14 
guldens.  

 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen deze 10 juli 
1719. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA760-171 
 
Akte 28. Westerlo, conditie van verkocht graan staande te velde competerende de wezen wijlen 
Peeter Callaerts daar moeder af leeft Mechel Ennekens.  
 
Conditie en voorwaarden waarop Adriaen Ennekens en Gilliam Verbiest als voogden der wezen 
wijlen Cornelis Verbiest, Jan Ennekens benevens Mr. Philip Halloint schepenen uit de wet 
geassumeerd als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Callaerts daar moeder af leeft 
Mechel Ennekens, zullen verkopen zekere partijen van graan en dat in verscheidene kopen o.a. 
eerste koop gemijnd bij Joannes Lintermans voor 25 guldens, borg Jan Vanden Brande. Totaal 
10 kopen.  
 
Boven de rechten van den koopdag is overgeteld aan de weduwe van Peeter Callaerts zes 
guldens acht stuivers. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Philip Halloint schepenen deze 
12 juli 1719.  
 

WLO-OGA760-177 
 
Akte 29. Conditie van effecten verkocht bij executie competerende Merten Verheijen.  
 
Conditie waarop Jan Douwen zal verkopen de haafelijke meubelen en effecten toebehorende 
Merten Verheijen en dat uit kracht van vonnis bij hem geobtineert voor de wethouders alhier de 
date 20 maart 1709 om daarvan te verhalen drie presentaties in executie … Item of iemand anders 
deze executie kwam te kopen … 
 
Eerst enige species in de schuur is gemijnd bij Jan Douwen voor 2 guldens. Item den speurrie op 
het veld is gemijnd bij Jan Douwen voor 1 guldens. Item den os is gekocht bij Jan Douwen voor 
zes guldens.  
 
Aldus gedaan en gesloten coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen 
dezen 27 juli 1719. L. Van Wesel.  
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WLO-OGA760-180 
 
Akte 30. Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de erfgenamen wijlen Adriaen 
Vondervens, 27 juli 1719. 
 
Conditie volgens dewelke de erfgenamen Adriaen Vondervens te weten Adriaen Vondervens en 
Bertel Vondervens hebben verkocht zeker perceel land gelegen tot Soerle onder Westerlo, groot 
omtrent twee zillen en een half. Palende oost de Breestraat, zuid Adriaen Sijmons, west Hendrick 
Peeters als koper en noord de straat gaande naar “ de voortkens “ verkocht voor de som van 196 
guldens courant geld. Merten Peeters stelde nog één hooge, Hendrick Peeters als koper nog 
één hooge. Merten Peeters Peeterssone stelde nog een hooge. 
 

WLO-OGA760-184 
 
Akte 31. Zoerle, conditie ven zekere dries verkocht bij de erfgenamen wijlen Adriaen Vondervens, 
koper Adriaen Oudenrogh, 26 augustus 1719. 
 
Conditie en voorwaarden van alzulk goed als hebben verkocht de erfgenamen van Adriaen 
Vondervens en Catlijn Goijvaerts te weten Adriaen Vondervens en Bertel Vondervens een 
dries gelegen tot Zoerle onder het markizaat van Westerlo, groot omtrent een half boender zo en 
gelijk hetzelfde is gelegen beneden “ den bergh “ tot Soerle. Oost Hendrick De Winter nomine 
uxoris erfgenamen, zuid Olivier Goijvaerts, west “ de leemputten “ en noord het straatje gaande 
naar Hendrick Verswijvel weides nog een heide van zes zillen toebehorende Jan Vanden Brande 
cum suis en enige andere heiden. 
 
Dit goed is verkocht aan Adriaen Oudenrogh en Anna Van Hove in hun leven gehuwden en dat 
voor de som van 170 guldens gangbaar geld te betalen ten dage der goedenis. De koper stelde op 
deze koop 10 hoogen en Merten Van Kerckhoven nog een hooge. 
 

WLO-OGA760-189 
 
Akte 32. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen der kinderen en erfgenamen wijlen den 
heer H. Lepage doctoor. 
 
Conditie waarop de voogden der kinderen en erfgenamen wijlen den heer H. Lepage en Juffrouw 
Dijmpna Lenaerts gehuwden als zij leefden zullen verkopen al 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.  
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld ontvangen 71 guldens. Aldus gedaan coram 
Sebastiaen Wuijts en Philip Halloint schepenen deze 5 september 1719. 
 

WLO-OGA760-204 
 
Akte 34. Heultje, conditie van zeker gerooid bos verkocht bij Jan Van Kerckhoven Janssone 
waarvan koper is Jan Van Kerckhoven Peeterssone.  
 
Conditie waarop Jan Van Kerckhoven Janssone verklaarde verkocht te hebben aan Jan Van 
Kerckhoven Peeterssone alhier present en de koop accepterende van zeker perceel uitgeroeid 
bos genaamd “ den tempel bosch “ groot een zille gelegen tot Heultje onder Westerloo. Oost 
kopers erve, zuid Marten Van Kerckhoven, west de erfgenamen Maijken Diercx en noord Marten 
van kerkhoven. Gelovende den koper te betalen ten dage der goedenis de som van 20 guldens. 
 
Aldus gedaan coram Philip Halloint en Sebastiaen Wuijts schepenen deze 7 september 1719.  
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WLO-OGA760-207 
 
Akte 35. Olen, conditie van zeker huis verkocht bij Merten Goor en Michiel Verachtert waarvan 
koper is Jan Hermans. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Merten Goor en Catharina Goor bijgestaan met Michiel 
Verachtert haar man en voogd als erfgenamen van wijlen Anna Vermiert welke zullen verkopen 
zeker huis en hof met het binnengeleg gestaan en gelegen tot Boeckel onder Olen, groot tezamen 
een zille. Oost Peeter Helsen, zuid de erfgenamen Adriaen Menten, west Jan Van Isschot en 
noord “ den Boeckelschen aert “. Item den put zal wezen half en half en samen te onderhouden 
ieder voor zijn part en zo ook volgens scheiding en deling.  
 
Item is dit huis en binnenblock verkocht om en voor de som van 363 guldens, is koper Jan 
Hermans en stelde op deze koop tien hoogen, Jan Huijsmans nog een hooge en is koper 
gebleven Jan Huijsmans. Cornelis Aerts en Gilliam Sionghers als getuigen. Na de kaarsbranding 
op 11 september 1719 is Jan Hermans koper gebleven.  
 

WLO-OGA760-212 
 
Akte 36. Olen, conditie van zeker perceel verkocht bij Adriaen Mennekens nomine uxoris 
waarvan koper is Christiaen Van Bijlen. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Adriaen Meijnnekens als man en voogd van Anna Verboven 
de welke heeft verkocht zeker perceel van erve genaamd “ het ennekens blokken “ is groot 70 
roeden, gelegen tot Gerheijden. Palende oost de erfgenamen Merten Lemmens, zuid Christiaen 
Boghers, … waarvan koper is Christiaen Boogaerts bedragende den koop met de hoogen twee 
honderd en negen guldens. Hendrick Verreijt en Peeter Lanen waren getuigen. 14 oktober 1719.  
 

WLO-OGA760-217 
 
Akte 37. Verhuur van het huis genaamd “ den ketel “ 20 en dat aan Alexander Meulemans.  
 
Op den 17 oktober 1719 compareerde alhier Hendrick Bourbon dewelke verklaarde bij en mits 
deze verhuurd te hebben zeker zijne huize, stalle etc. gestaan alhier aan de Plaatse van Westerloo 
genaamd “ den ketel “ en dat voor een termijn van zes komende jaren, in te gaan te twaalf maart 
1720. En dat aan Alexander Meulemans en Cornelia Thijs welke voorschreven huur zij zijn 
accepterende waarvoor zij jaarlijks beloven te betalen 55 guldens courant geld, alles volgens de 
condities in huring heeft gegeven Sieur Leemans waartoe wordt gerefereerd zo nochtans dat den 
verhuurder aan zich zelve behoud den zolder naast de Casteelsche straat en den kleinen kelder in 
het voorschreven huis mits dat de huurlingen in plaats van dien genieten den voorsten kelder en 
den zolder boven de kamer daar den verhuurder tegenwoordig is wonende en compareerden 
Egidius Meulemans en Catharina Molenberghs gehuwden dewelke hun hebben gesteld voor de 
voorschreven huur borg en cautionaris. Christoffel Laureijs en Franciscus Van Wesel waren de 
getuigen. 
 
     WLO-OGA760-221 
 
Akte 38. Olen, conditie van zekere backboer verkocht door Peeter Van Bijlen waarvan koper is 
Jan Cluijts en vernaardert bij Christiaen Van Bijlen.  
 
Conditie en voorwaarden waarop Peeter Van Bijlen bekende wel en degelijk verkocht te hebben 
zijn boercken met den hof daaraan toebehorende omtrent de drie roeden. Palende oost Jan Cluijts, 
west Christiaen Van Bijlen, zuid dezelfde Van Bijlen en noord aan Scheersstraat. En dit verkocht 
aan Joannes Cluijts en dat om en voor de som van 21 guldens en 10 stuivers courant geld. Item 
is voorschreven boercken met den hof verkocht met de conditie te weten peertscoop steertcoop 

 
20 J. Verduyckt, Huizen op de markt: Nummer 44. 
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zonder hoogen. Aldus gedaan op den 4 november 1719 ter presentie van Marten Verwimp en 
Hendrick De Kinder als getuigen. 
 

WLO-OGA760-225 
 
Akte 39. Olen, conditie van verscheidene percelen van erven gelegen op de Haperstraete verkocht 
bij de voogden der wezen wijlen Peeter Peeters daar moeder af leeft Jenneken van Springele, 7 
november 1719. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Gilliam Peeters en Jan Oijen alias Van Springele als voogden 
der wezen wijlen Peeter Peeters daar moeder af leeft Jenneken Oijen alias Van Springele, 
welke voorschreven voogden hebben verkocht diverse percelen van erven en hooiwassen ten 
hoogste en ten schoonsten en dat met oproepen des dienaars. 
 
Eerste koop de schuur met het binnenblock gestaan op de Haperstraat onder Olen, en alsnog 
twee heiden zal trekken drie veertelen koren, groot 150 roeden. Oost een straatje, west haar zelf, 
zuid … Lanen en noord de Scheerstraat en is dit stuk verkocht voor 171 guldens en was koper 
Adriaen Peeters die daarop vijf hoogen stelde, Merten Verbist en Adriaen Peeters stelden nog 
een hooge. Na de kaars branding is Adriaen Peeters koper gebleven.  
 
Item tweede perceel “ het voorste hoogh block ” groot drie zillen. Oost de erfgenamen Pauwels 
Peeters(?), west Elisabeth …, zuid haar zelf en noord Jan Peeters en is dit perceel verkocht voor 
135 guldens aan Jan Dams en stelde daarop acht hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding 
koper gebleven.  
 
Het derde “ het achterste hoogh block “ is groot twee zillen. Oost de erfgenamen Merten Wuijts, 
west Adriaen Peeters, zuid Jan Helsen en noord haar zelf. Is verkocht om en voor de som van 65 
guldens en is koper Jan Helsen. 
 
Ten vierde een weide genaamd “ het achterste weijcken ” is groot een zille. Oost Merten Wuijts, 
west Adriaen Peeters, zuid Jan Peeters kinderen en noord … en is verkocht voor 85 guldens aan 
Jan Oijen alias Van Springele en stelde daarop vier hoogen en Jan Helsen nog twee hoogen en 
is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven.  
 
Ten vijfde een perceel “ het wijtens “ is groot 80 roeden. Palende oost Merten verstappen 
kinderen, west Adriaen Maes, zuid de Heeren straat en noord Joannes Hemti… en is verkocht 
voor 86 guldens aan Jan Helsen en stelde daarop zes hoogen en is hij daarmee na de kaars 
branding koper gebleven. 
 
Het zesde genaamd “ het jacob ooms “ groot anderhalve zille. Palende oost een straatje, west 
Jan Dams, zuid Jan Dams en noord Jan Peeters en verkocht voor 150 guldens aan Adriaen 
Peeters en stelde daarop vijf hoogen en is daarmee koper gebleven na de kaarsbranding op 7 
november 1719.  
 
Het zevende genoemd “ den vuijtvliegh “ groot twee zillen. Palende oost …, west Bertel Box, zuid 
s’ Heerenstraat en noord het volgende perceel. Koper is Jan Oijen alias Van Springel en stelde 
daarop vijf hoogen. 
 
Aldus gedaan op 1 oktober 1719 coram Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen, L. Wuijts 
loco secretaris.  
 

WLO-OGA760-233 
 
Akte 40. Conditie van enige haafelijke meubelen verkocht bij Philip Dircx. 
 
Actum den 10 november 1719 zal Philip Dierckx verkopen enige haafelijke meubelen verkocht 
met oproepen des dienaars en dat voor alle man die de meest voor biedende zijn zal het afgewerft 
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worden. Item is memorie dat de koper zal borg genieten tot half maart eerstkomende … Volgt een 
lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Dielis Kesselaers 
kocht een zwarte blaer koe voor 16 guldens, Jan Van Meerbergen stelde zich borg. Dielis 
Hanegreefs kocht het kalf voor 1 gulden 19 stuivers.  
   

WLO-OGA760-239 
 
Akte 41. Oolen conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij Jan Van Roeij.  
 
Conditie waarop Jan Van Roeij bijgestaan met de voogden zijnder kinderen zal verkopen enige 
van zijn haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars. Volgt een opsomming van 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram L. Wuijts 
meijer, Michiel Willems en Hendrick Heijns schepenen deze 16 november 1719. 
 

WLO-OGA760-247 
 
Akte 42. Zoerle, conditie van verkochte haafelijke meubelen bij Anna Janssen het laatst weduwe 
wijlen Jan Bellens,1719. 
 
Conditie ingevolge dewelke Anna Janssen laatste weduwe van wijlen Jan Bellens zal verkopen 
haar haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars. Volgt een opsomming van goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. o.a. een houten schap, eerden pot, 
houten tempst, eerde schotels, eerdewerk, ijzeren pot, mande, verkes bak, voet eijsers … 
 

WLO-OGA760-251 
 
Akte 43. Conditie van diversen boedel wijlen Catharina Stiers weduwe van wijlen Peeter 
Wijnants. 
 
Conditie waarop men van d’officie wege mits niemand zich gedraagt als erfgenamen van wijlen 
Catharina Stiers zal verkopen haar haafelijke meubele effecten en dat met oproepen des 
stadhouder. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Ontvangen ten dage van den koopdag de som van 52 guldens en 17 stuivers. Actum coram de 
heer F. Mangelschots drossaard, Philippe Halloint en Sebastiaen Wuijts schepenen ten relaas 
deze 28 november 1719.  
 

WLO-OGA760-261 
 
Akte 44. Westerlo, conditie van verkochte haafelijke meubelen bij Sr. Vierpijl.  
 
Conditie waarop Sr. Vierpijl zal verkopen enige zijner haafelijke meubelen en dat met oproepen 
des stadhouders. Te koop o.a. een wiel, werkkussen mande en een kinderstoel, een ijzeren pot, 
spillen, bierpinten, potten, bierpotten, een kleine tafel, stoelen, een koperen pan, schapraai, kisten, 
kuipen, asbak, een beddekoets … Ontvangen ten dage van den koopdag de som van 33 guldens 
en tien stuivers een halve. Aldus gedaan coram Mr. Philippe Halloint en Hendrick Verswijvel 
schepenen dezen 4 december 1719. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-266 
 
Akte 45. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Joannes Van Houdt waarvan koper is 
Michiel Meermans, 5 december 1719. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Joannes Van Houdt 21 als man en voogd van Elisabeth 
Meijnten de welke heeft verkocht zeker perceel van erve gelegen ten gehuchte van Doffen onder 
Oolen genaamd “ de knots hoeff “ groot 133 roeden de maten onbegrepen. Palende oost de 

 
21 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Hout x Elisabeth Menten, nr. 2656, pag. 529. 
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Scheerenstraet, zuid Merten Bellens, west Cornelis Van Bijlen en noord de erfgenamen Merten 
Verboven, gewarandeert los en vrij. 
 
Item is dit voorschreven perceel verkocht om en voor de som van 180 guldens en is de koper 
Michiel Meermans en stelde daarop 10 hoogen. Peeter Wouters nog een hooge en den 
voorschreven Michiel Meermans nog een hooge, ter presentie van Merten Bellens en Joseph 
Meir als getuigen hiertoe verzocht.  
 

WLO-OGA760-270 
 
Akte 46. Olen, conditie van zeker huis en hof, stal verkocht bij de voogden der wezen wijlen 
Gilliam Van De Venne gestaan aan de Plaetse van Olen, koper Peeter Peijs.  
 
Conditie en voorwaarde waarop Peeter Heijlen en Peeter Van De Venne als voogden der wezen 
wijlen Gilliam Van De Venne 22 en Elisabeth Heijlen, welke voorschreven voogden hebben 
verkocht zeker huis gestaan in de Plaetse van Olen, ten hoogste en ten schoonsten voor alle man. 
 
Item is dit voorschreven huis verkocht voor drie en zeventig guldens en is de koper Jan Oniaerts 
en stelde op deze koop vier hoogen, Peeter Heijlen nog een hooge en de koper ook nog een 
hooge, ter presentie van Hendrick Heijns en Gilis ‘t Sijen (Seijen) als getuigen hiertoe verzocht. 
Aldus gedaan op 12 december 1719.  
 
Jan Baptist Van Eijnde stelde nog twee hoogen voor zijne moeder Maria Peijs weduwe van Jan 
Van Eijnde 23 en stelde nog … hoogen in presentie van Jan van Roij en Marten Verwimp. Op 14 
december compareerde Peeter Vleugels en stelde op deze koop 10 hoogen, in presentie van 
Peeter Michiels en Geeraert Michiels als getuigen. Peeter Vleugels is koper gebleven voor Peeter 
Peijs, na de kaarsbranding op 18 december 1719. 
 

WLO-OGA760-274 
 
Akte 47 (dezelfde als voorgaande akte). Op heden 12 december 1719 compareerde Peeter 
Heijlen en Peeter Van De Venne als voogden der wezen wijlen Guilliam Van De Venne en 
Elisabeth Heijlen ter ene en Adriaen Van Hove ter andere zijde, welke voorschreven voogden 
hebben verkocht aan de tweede comparant zeker hofstede gelegen aan de Plaatse van Olen, 
groot veertien roeden. Palende oost de Scheere straat, zuid de kinderen Peeter Peeters, west 
Geeraert Michiels en noord Adriaen Van Hooff en dat om en voor de som van 101 gulden 
gangbaar geld en stelde de koper Adriaen Van Hooff op deze koop nog drie hoogen en Jan 
Oniaerts ook nog een hooge ter presentie van Hendrick Heijns en Gilis Seijen als getuigen hiertoe 
verzocht.  
 
Jan Baptist Van Eijnde stelde voor zijne moeder Maria Peijs weduwe wijlen Jan Van Eijnde 
twee hoogen in presentie van Jan Van Roij en Merten Verwimp … Op 18 december in presentie 
van de meijer en schepenen werd de kaars ontstoken en is Peeter Vleugels koper gebleven na 
het uitgaan der zelfde en dat voor Peeter Peijs. L. Van Wesel.  
       

WLO-OGA760-278 
 
Akte 48. Olen, conditie waarop Olivier Govaerts en Jan Bertels als voogden der achtergelaten 
wezen wijlen Pauwels Oijen 24 daar moeder af leeft Elisabeth Bertels zullen verkopen enige 
haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars.  
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Kopers waren o.a. Adriaen Vleugels, Jan Ruts, Jan Pauwels, Adriaen Lemi, Cornelis van de 

 
22 Olense gezinnen voor 1801: Guillielmus Venne x Elisabeth Heylen, nr. 2936, pag. 584. 
23 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Ent x Maria Peys, nr. 2538, pag. 506. 
24 Olense gezinnen voor 1801: Paulus Oyen x Elisabeth Bertels, nr. 1769, pag. 359. 
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Veecken, Peeter Meir, Peeter Heijlen, Jan Daems, Jan Van Roij, L. Wuijts, Peeter Goir, Michiel 
Willems, Peeter Wouters, Jan Van Hoef en meer anderen … 
 
Jan Daems kocht er een zwarte blaar koe, borg Merten Belmans. Heer F. Van Tuldert kocht een 
rode koe, borg L. Wuijts. De weduwe Wilm Cluijts kocht een rode koe, borg Jan Van Meerberghen. 
Peeter Goor kocht een rood rund, borg Merten Menten. Jacobus Renders kocht er een kalf, borg 
Jan Van Roij. Michiel Verachtert kocht het zwart ruin paard voor 41 guldens; borg Merten Spapen.  
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer junior, Michiel Wilms en Hendrick Heijlen.  
 

WLO-OGA760-284 
 
Akte 1. Olen, akkoord van haafstand van Joris Cluijts en zijne Excellentie. 
 
Op den 26 januari 1720 voor de heer drossaard en schepenen compareerde Joris Cluijts inwoner 
van Olen, de welke met den tegenwoordige Heer De Bije als rentmeester van zijne Excellentie den 
Heer markies van Westerloo verklaart … hier d’ akkoord ter interveniëren van den drossaard en 
schepenen nopende het recht genoemd “ den haefflandt “, zo zijne voorschreven Excellentie van 
den voorschreven jonckman Joris Cluijts nopende de haafelijke meubelen die na zijn dood zoude 
mogen komen achtergelaten of er van dezelfde erfgenamen voor zo veel hun persoon is 
competerende niet en heeft te pretenderen, waarvoor aan den voorschreven heer De Bije in die 
voorschreven kwaliteit heeft betaald … pattacons. Actum den heer drossaard Hendrick Heijns en 
Michiel Willems schepenen op datum als boven.  
 

WLO-OGA760–288 
 
Akte 2. Olen, conditie van twee percelen erve verkocht bij Matthijs Butters aan Adriaen Laenen 
en daarna vernaardert bij Anna Butters en Jan Pauwels gehuwden.  
 
Op 27 januari 1720 compareerde Matthijs Butters ter ene en Adriaen Laenen ter andere zijde 
dewelke eerste comparant bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan den tweede 
comparant zeker perceel weide tot Buel gelegen onder Olen, te weten “ de voorste vennekens “ 
zuidwaarts op “ den oisterwijckschen pat “ af recht te maken, groot 80 roeden. Palende oost 
Adriaen Daems en Maria Dillens, zuid de erfgenamen Jan Van Hooff, west Adriaen Baeten en 
noord zijn zelve. Item is dit perceel verkocht om en voor de som van 86 guldens.  
 
Item stelde den koper Adriaen Laenen op deze koop acht hoogen. Jan … Jansoon nog een 
hooge en de koper nog een hooge, ter presentie van Peeter Papa en Niclaes Bischops als 
getuigen.  
 
Item zo heeft den voorschreven Matthijs Butters alsnog verkocht de andere helft van “ de 
vennekens “ noordwaarts en dat met alsnog een heide “ het groot ven “ nevens de weduwe 
Willem Sijen ... west A. Baten en noord de straat, groot ander halve zille en dat aan Adriaen 
Lanen en dat om en voor de som van 111 guldens en dat alles op de conditie van het 
voorschreven “ vennenken “. Item stelde koper Adriaen Lanen op deze koop zes hoogen, 
Nicolaes Bischops nog een hooge en de koper ook nog een hooge, ter presentie van Jan Dioos 
en Geeraert Wuijts als getuigen.  
 

WLO-OGA760-294 
 
Akte 3. Zoerle, conditie van enige verkochte meubelen competerende Elisabeth Maesmans.  
 
Conditie waarop Elisabeth Maesmans weduwe wijlen Jan Vermeerberghen bijgestaan met haar 
zoon Peeter Vermeerbergen zal verkopen alle hare haafelijke meubelen en dat met oproepen des 
stadhouders. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. Op den dag van den koopdag in gereed geld ontvangen twaalf guldens en acht stuivers 
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een halve en betaald aan de stadhouder betaald vijftien stuivers. Aldus gedaan coram Hendrick 
Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen ten relaas deze 31 januari 1720. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-300 
 
Akte 4. Hulshout, conditie van verkochte meubelen competerende Jan Maes. 
 
Conditie waarop Jan Maes zal verkopen zijne haafelijke meubelen en dat met oproepen des 
stadhouder. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkocht een zwarte koe Jan Van Roij voor 13 guldens 10 stuivers. Machiel Peeters een rode koe, 
borg Jan Janssens. Peeter Lambrechts een rode koe, borg Adriaen Baten. Hendrick De Winter 
een bruine koe, borg Ludovicus Verluijten. Ludovicus Verluijten een rund, borg Hendrick De 
Winter. … Van Uijtsel een rund, borg Adriaen Janssen.  
 
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard en Hendrick Verswijvel en Jan Van 
Roije, Hendrick Verbist en Adriaen Snijers schepenen deze 7 februari 1720. L. Van Wesel.  
 
Op deze conditie is beslag gedaan vanwege de kinderen van Jan stevens en in prejudictie van 
hun pretenties niet te laten volgen kopie. Memorie. 
 

WLO-OGA760-310 
 
Akte 5. Olen, conditie van zekere verkochte weide tot Buel bij Peeter Diercx en Peeter Aerts.  
 
Op heden 9 maart zo compareerde Peeter Aerts bijgestaan met den vader Peeter Dircx en Jan 
Blampers dewelke voorschreven bijgestaan met den voorschreven Peeter Dircx en heeft 
verkocht zeker perceel weide aan den tweeden comparant gestaan en gelegen tot Buel onder 
Olen, groot omtrent een zille; Palende oost … Sprengers, … en dat om en voor de som van 159 
guldens courant. Item stelde de koper op deze koop elf hoogen, Niclaes Bisschops stelde daarop 
nog een hooge ter presentie van Jan Dams en Hendrick Heijlen als getuigen. L. Wuijts loco 
secretaris. Jan Blampens is na de kaarsbranding op 10 april 1720 koper gebleven.  
 

WLO-OGA760-314 
 
Akte 6. Obligatie voor Jan Helsen tot last van zijn zuster Anna Helsen ten kapitaal van zestig 
guldens.  
 
Op 12 maart 1720 compareerde voor mij onderschrevene en de getuigen na genoemd Anna 
Helsen bijgestaan met Jan Aerts haar man en voogd welke comparanten bekenden wel en 
deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van Jan Helsen hun broeder de som van 60 guldens 
eens. Ze stelden tot pand hun respectieve personen en goederen hebbende en verkrijgende zo 
haafelijke als erfelijke en speciaal te pand stellende zeker perceel land gelegen tot Wesel onder 
Herselt waarvan de helft competeerde aan den voorschreven Jan Helsen groot in het geheel een 
oud boender. Oost Adriaen Cor… erfgenamen, zuid de … west de Broeckstraet en noord Hendrick 
Peeters.  
 

WLO-OGA760-317 
 
Akte 7. Zoerle, conditie van zeker perceel land verkocht bij Jan Van Kerckhoven waarvan koper 
is Jan Helsen. 
 
Op 3 april 1720 zo bekende bij deze Jan Van Kerckhoven Peeterssone verkocht te hebben zeker 
perceel erve genaamd “ de heijde “  tegenwoordig land gelegen tot Zoerle onder Westerloo. 
Palende oost de straat, zuid en west “ de goor heijde “ en noord de erfgenamen Jan Siongers, 
alles los en vrij en dat aan Jan Helsen alhier present en deze koop accepterende voor een som 
van 130 guldens. Ter presentie van Jan De Winter en Jan De Cuijster en op deze koop stelde de 
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koper acht hoogen, Jan De Cuijper stelde nog een hooge, Jan Helsen den eerste koper stelde 
alsnog twee hoogen.  
     

WLO-OGA760-321 
 
Akte 8. Olen, conditie van haafelijke meubelen wijlen Willem t Sijen. 
 
Conditie waarop de erfgenamen en kinderen wijlen Willem t’ Sijen en Maria Verhestraten zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
dienaars. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Jan Biermans kocht er een rode koe, borg Merten … Geeraert Michiels kocht een koe voor 28 
guldens 10 stuivers, borg Adriaen Van Hooff. Jan De Winne kocht een koe voor 28 guldens 5 
stuivers, borg Jan Wuijts. Peeter Verwerft kocht een koe voor 23 guldens en 10 stuivers, borg 
Willem Verboven. Peter Verwimp kocht een rund, borg Merten Verwimp. Het paard … (niet 
verkocht). 
   
Aldus gedaan coram L. Wuijts junior meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen in 
Oolen dezen 9 april 1720. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-338 
 
Akte 9. Westerlo, conditie van de verkoop van het huis wijlen Hendrick Van Dingenen en Dimpna 
Leuckens, kopers François Hermans en Joannes Baptist Van Dingenen. 
 
Conditie en voorwaarden Jan Baptist Van Dingenen en Hendrick Van Steenbroeck als geëede 
voogden der wezen wijlen Maria Van Dingenen daar vader af leeft Peeter Van Steenbroek 
behoorlijk geautoriseerd door de schepenen van Herselt op datum van 22 maart 1720 als gelaste 
van Sebastiaen Van Dingenen en Hendrick Van Oirschot benevens zijne huisvrouw Catharina 
Van Dingenen als erfgenamen van wijlen Hendrick Van Dingenen en Dimpna Leuckens 
gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen zeker huisje, bakhuis, hof en al het gene van het 
zelfde huis dependerende, gestaan en gelegen alhier binnen Westerloo. Oost Steph. Derboven(?), 
zuid de Plaatse van Westerlo, west Mr. Jaques Govaerts en noord den Leugenpat.  
 
En is na voorlezing van deze condities koper gebleven en heeft den handslag ontvangen Jan 
Vermeerberghen voor de som van 1055 guldens. Doch is den handslag gecalengiert door J. B. 
Van Dingenen en stelde vijftig hoogen, Hendrick Bourbon stelde nog een hooge. Actum binnen 
Westerloo 10 april 1720 coram Philip Fr. Halloint en Sebastiaen Wuijts ten relaas schepenen. 
 
Ten voorschreven dag compareerden Henrick Van Steenbroeck als voogd der kinderen wijlen 
Maria Van Dingenen daar vader af leeft Peeter Van Steenbroeck ook present. Item Catharina 
Van Dingenen bijgestaan met Hendrick Van Oirschot haar man, als erfgenamen van wijlen 
Hendrick Van Dingenen en Dimpna Leuckens gehuwden bekenden verkocht te hebben aan 
François Hermans voor de helft en Jan Baptist Van Dingenen voor de andere helft het 
voorschreven huis, bakhuis, hof en alles tegens ….  
 
De koop in het geheel met de hoogen is elf honderd en dertig guldens waaraan de renten moeten 
korten eerst moet korten honderd guldens wisselgeld aan de weduwe en erfgenamen Joachim 
Matthe. Item moeten nog korten 104 guldens kapitaal aan de erfgenamen Henr. Cor. Willems. 
 

WLO-OGA760-345 
 
Akte 10. Conditie van verkoop. 
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Conditie waarop Merten Bartholomeus nomine uxoris Maria Van Hout en de hem daarvoor sterk 
makende heeft verkocht zeker perceel land groot omtrent de drie zillen de maten onbegrepen 
gelegen op “ de blockt “ tot Herenthout. Palende oost Heer Henricus Mangelschots, zuid 
 “ de vroente “, west … (leeg) en noord … (leeg) en dat aan Mijnheer F. Mangelschots drossaard 
des lands en markizaat Westerloo alhier present en de koop accepterende en belovende daar voor 
te betalen de som van 450 guldens courant geld. Er was een korenrente schuldig aan het besloten 
nonnenklooster van Herentals. De koper stelde boven den handslag daarop 25 verdieren.  
 
Aldus gedaan binnen Westerloo deze 11 april 1720 ter presentie van den heer P. Mutsaerts en H. 
Bourbon getuigen hiertoe verzocht. Hendrick Bourbon stelde nog een hooge en de koper nog 
zeven hoogen … volgden meerdere verhogingen. 
 

WLO-OGA760-352 
 
Akte 12. Heultje, conditie van zeker verkocht hooiwas bij Jan Wuijts, koper is Peeter Diercx met 
Adrien Diercx zijn broeder. 
 
Op heden den 23 april 1720 heeft verkocht Jan Wuijts als man en voogd van Maria Van Plas een 
zeker perceel hooiwas gelegen in “ ’t heulcken “ onder Westerlo, groot een half derdel. Palende 
oost en west de grote Laeke en noord en zuid Jan Verstappen met Gilliam Soeten en verklaarden 
verkocht te hebben aan Peeter Diercx voor de som van dertig guldens tien stuivers en stelde zes 
hoogen, Adriaen Van Kiel nog een hooge. Na de kaarsbranding op 4 juni 1720 is Peeter Diercx 
koper gebleven.  
     

WLO-OGA760-357 
 
Akte 13. Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Jan Maes waarvan koper is Adriaen 
Janssen. 
 
Op 24 april 1720 zo bekende bij deze Jan Maes verkocht te hebben aan Adriaen Janssen alhier 
present en den koop accepterende zijn huis, schuur, en binnenblock met het gebruik van “ de 
breestraete “ gestaan en gelegen tot Zoerle onder Westerloo op “ den bergh “. Palende oost 
Hendrick Verswijvel, zuid en west Lodevicus Verluijten en noord de straat om en voor de som van 
200 guldens te betalen ten dage der goedenis. Adriaen Janssen is koper gebleven na de kaars 
branding. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA760-362 
 
Akte 14. Olen, conditie van zekere weide gelegen in de Hapestraet verkocht bij de voogden 
Cornelis Peeters, koper is Willem Verwimp. 
 
Conditie waarop Merten Peeters en Jan Janssens als voogden der wezen wijlen Cornelis 
Peeters 25 daar moeder af leeft Joanna Bruijnseels hebben verkocht zekere weide gelegen op  
“ de hapestraet “ onder Oolen groot een derdel, de maten onbegrepen. Palende oost de 
erfgenamen Merten Wuijts, zuid dezelfde, west Jan Dams en noord de erfgenamen Michiel 
Swinnen en dat voor de som van 150 guldens goed en gangbaar geld en dat aan Willem Verwimp 
op deze 27 april 1720 en stelde hij tien hoogen ter presentie van Lenart Meer en Jan Verwimp en 
dezelfde dag stelde Jan Verwimp alsnog een hooge. Willem Verwimp is na de kaarsbranding op 
22 mei 1720 koper gebleven. 
 
Op dezelfde dag hebben de voorschreven voogden alsnog verkocht zeker perceel hooiwas 
gelegen in “ het malens broeck “ onder de Vrijheid van Geel als zijnde het part van de 
voorschreven wezen en van Jan Peeters en verkocht voor de som van 43 guldens en is koper 
Adriaen Baten en stelde op deze koop zes hoogen, alles in presentie van Lenaert Meer en Michiel 
Maes.  

 
25 Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Peeter s Joanna Bruynseels, nr. 1816, pag. 368. 
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WLO-OGA760-367 

 
Akte 15. Olen, conditie van de verkochte haafelijkheden.  
 
Conditie en voorwaarde waarop de erfgenamen van wijlen Egidius Seijen zullen verkopen al zijne 
meubelen met alsnog enige andere van zijne moeder wijlen Maria Verhestraten 26 en dat met 
oproepen des dienaars. Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. Kopers waren o.a. Lenart Meer, Carel Heijlen, Jan Sijen, Jan Van Roij, Jan 
Dom, Jan Wuijts, Susanna Sijen en meer anderen … Aldus gedaan op den 29 april 1720 coram 
Hendrick Heijns en Michiel Willems.  
 

WLO-OGA760-373 
 
Akte 16. Heultien, conditie van verkocht bagger competerende Barbara Diercx cum suis. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de gelijke kinderen van Barbara Diercx benevens de voogden 
der kinderen wijlen Catlijn Diercx daar vader af leeft Jan Vermeerberghen te samen zullen 
verkopen zekere baggert met de regde uit zeker eussel hun respectievelijk competerende gelegen 
omtrent “ de saerboschen “ tot Heultien onder het markizaat van Westerloo en dat in 
verscheidene kopen.  
 
Kopers waren o.a. Jan Vermeerbergen, Jan Stoop, Cornelis Van Haeght, Peeter Sijmen, Jan 
Baptist Van Den Bergh, Peeter Verbiest, Adriaen Janssens, Jan Van Kerckhoven. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen ten relaas deze 8 juni 
1720. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-377 
 
Akte 17. Conditie van de verkochte meubelen bij executie competerende Peeter Wuijts. 
 
Conditie waarop Cornelis Willems zal verkopen de haafelijke meubelen en effecten toebehorende 
Peeter Wuijts en dat uit kracht van vonnis bij hem voor wethouders des lands en markizaat 
Westerloo geobtineert 7 mei 1720 om daaraan te verhalen als in hetzelfde vonnis als naar 
voorgaande sommatie en drie presentaties in executie en kerkgebod en voort op manieren na 
volgende. O.a. IJzeren kettingen, een schadde schup, strooi stoelen, een lamp, een tang, een 
bierpot. Aldus gedaan L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems op deze 26 juni 1720.  
 

WLO-OGA760-380 
 
Akte 18. Op heden den 28 juni 1720 voor F. Mangelschots drossaard, Jan Van Roij en Adriaen 
Snijers schepenen van Westerloo compareerden Jan Van De Veecken weduwnaar wijlen 
Elisabeth Van Loije bijgestaan met Adriaen Van De Veecken zijnen zoon, die hem is sterk 
makende voor zijne zuster ter ene en Peeter Van Loije hem sterk makende voor zijne zuster 
Catharina Van Loije, Peeter Milants nomine uxoris voor ene struik. Adriaen Heijlen en Adriaen 
Schepermans nomine uxoris voor de wezen Guilliam Peeters nomine uxoris hem sterk makende 
voor Peeter Maesmans voor den derden struik als universele erfgenamen van Elisabeth Verloije 
en hebben bekend veraccordeert te wezen zo over degene als de andere verstorven zijn bij de 
dood van de voorschreven Elisabeth Verloije. 
 
In den eersten dat den eersten comparant voor zijn eigen zal behouden al de haafelijke meubelen 
geen uitgenomen ook de granen staande te velde, met de erve bij hun onder Hulshout gekocht etc. 
 
      

 
26 Olense gezinnen voor 1801: Guilielmus ‘t Sijen x Maria Verherstraten, nr. 2271, pag.456. 
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WLO-OGA760-384 
 
Akte 19. Olen, conditie van zeker huis en hof en verscheidene percelen gestaan en gelegen tot 
Buel achter gelaten bij de wezen wijlen Peeter Peeters daar moeder af leeft Joanna Van 
Springel. 6 juli 1720. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Guilliam Peeters en Joannes Van Springel alias Oijen als 
voogden der wezen wijlen Peeter Peeters daar alsnog moeder af leeft Joanna Van Springel 
alias Oijen zullen verkopen op den 6 juli van dit jaar 1720 het huis gestaan en gelegen tot Buel 
onder Oolen met alsnog diverse percelen van erven. 
 
Eerst het huis met het binnenblok, groot anderhalve zille gestaan en gelegen ten gehucht van Buel 
onder Oolen. Palende oost een straatje, zuid Jan Blampaerts, west de S’ Heerenstraet en noord 
de veldstraat. Item is dit voorschreven huis verkocht om en voor de som van 270 guldens en is 
koper Peeter Booghers en stelde hierop deze koop 50 hoogen, Peeter Van Bijlen nog twee 
hoogen, en de koper nog drie hoogen ter presentie van Michiel Willems en Hendrick Peeters als 
getuigen. Peeter Booghers is koper gebleven na de kaarsbranding op 27 juli 1720.  
 
Ten tweede verkocht “ het bisten block “ groot 5 zillen en een half. Oost Michiel Willems, zuid der 
veldstraat, west … en is deze koop gemijnd bij Jan Blampers voor de som van 550 guldens en 
stelde daar drie hoogen op, Niclaes Bisschops nog twee en de koper nog één ter presentie van 
Michiel Willems en Nicolaes Bisschops. Martinus Verboven verhoogde de koopsom … 
 
Ten derde verkocht “ het rauw ven “ het voorste… groot een zille. Oost “ den aert “, zuid Michiel 
Verbist, west Jan Hermans en is gemijnd bij Merten Bellens om en voor de som van 150 guldens 
en stelde hierop 5 hoogen, ter presentie van Jan Van Hoof en Christiaen Booghers als getuigen. 
Marten Bellens is koper gebleven na de kaarsbranding op 27 juli 1720.  
 
Ten vierde verkocht “ het achterste rauw ven “ groot een zille. Palende oost Merten Blampers, 
zuid Merten Menten, west “ den aert “ en noord Jan Sprengers en is deze koop gemijnd bij Merten 
Bens voor de som van 101 stuivers en stelde op deze koop zes hoogen, Jan Mijnten nog een, 
Peeter Van Bijlen nog twee en de koper nog een hooge, ter presentie van Jan Van Goor en 
Hendrick Verboven. Nicolas Bisschop werd de koper na de kaarsbranding.  
 
Ten vijfde verkocht “ den bijlen dries “ groot drie zillen. Palende oost de erfgenamen Adriaen 
verstappen, zuid Jan Dams, west de kinderen Jan Van Olmen en noord Merten Blampers en is 
gemijnd bij Nicolaes Bisschops voor de som van 129 guldens en stelde hierop zes hoogen ter 
presentie van Jan Dios en Michiel Wilms. Nicolas Bisschops bleef koper. 
 
De zesde koop “ het pashuis “ onder Geel groot te samen met den beemd en hooiwassen drie 
zillen een half. Palende oost Hendrick Van Hoofff, zuid Merten Papen, west de erfgenamen … 
Verbist en noord Merten Wuijts en is gemijnd bij Adriaen Van Go… voor de som van 190 guldens, 
Jan Blampers bij calengiering van den handslag twee hoogen, ter presentie van Merten Bens en 
Christiaen Booghers. Jan Blampers is koper gebleven na de kaarsbranding op 27 juli 1720. 
 
De zevende koop op “ het wuijpt(?) “ en is deze koop gemijnd bij Christiaen Booghers voor de 
som van veertig guldens en stelde daarop drie hoogen, ter presentie van Adriaen Van Genechten 
en Jan Verstappen. 
 
Achtste koop “ ’t berckven “ … zuid Cornelis Cluijts, west de erfgenamen Merten Peeters en 
noord Adriaen Lanen. 
 
Negende koop “ het heijblock “ groot drie zillen. Palende oost Jan De Wolff, zuid Jan De Wolff, 
west de weduwe Merten Wuijts en noord de straat gaande van Oolen naar Meeren. Met nog een 
heide groot een half bunder gelegen in “ de groote heij ” is gemijnd bij … (leeg) 
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WLO-OGA760-393 
 
Akte 20. Heultje, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Marten Goir.  
 
Conditie waarop Peeter Verleuffel en Andries Van Houdt wettige voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Merten Goor en Elisabeth Van Houdt gehuwden als zij leefden, zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder.  
 
Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan: 
Jan Helsen van Tongel kocht een bruin koe, borg Peeter Kennes (Lemmens). Jan Baptist 
Boshaerts kocht een blaer koe, borg Merten Van Kerckhoven Mertenssone. Merten Douwen kocht 
een hoppel koe, borg Hendrick Verswijvel. Peeter Wuijts kocht een rode koe, borg Jan Verleuffel 
Janssone. Peeter Vermeerbergen kocht een rode koe, borg Peeter Helssen. Philippus Mertens 
kocht een rood rund. Peeter Verleuffel kocht een kalf. Jan Van Kerckhoven kocht voor 38 guldens 
5 stuivers het paard, borg Adriaen Snijers. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram Hendrick Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen deze 9 juli 
1720. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA760-403 
 
Akte 21. Conditie van verkochte oogst der wezen wijlen Pauwels Oijen. 
 
Conditie waarop Olivier Goovaerts en Jan Bertels als voogden der wezen wijlen Pauwels Oijen 
zullen verkopen de oogst staande te velde. Eerste koop gemijnd bij Michiel Soeten … etc. totaal elf 
kopen. Aldus gedaan op den 15 Juli 1720 coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel 
Wilms schepenen. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA760-409 
 
Akte 22. Conditie van de oogst verkocht voor de wezen wijlen Willem Sijen. 
 
Conditie waarop de erfgenamen en kinderen wijlen Willem Sijen en Maria Verhestraten zullen 
verkopen den oogst staande te velde. Eerste koop koren gemijnd bij Jan Van Roije. Verdere 
kopers waren o.a. Geert Michiels, Susanna Sijen, Jan Dom, Jan Meerberghen, Michiel Soeten, Tijs 
Matthijs, Lenaert Meer, Jan Sijen. Totaal zestien kopen. Aldus gedaan en gepasseerd op 15 juli 
1720 ter presentie van L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen. L. Van 
Wesel.  
 

WLO-OGA760-416 
 
Akte 23. Conditie waarop Peeter Verleuffelt en Andries Van Houdt als wettige voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Merten Goor en Elisabeth Van Houdt gehuwden tijdens hun leven, 
zullen verkopen zeker partijen van granen en dat in verscheidene kopen. Kopers waren o.a. 
Merten Douwen, Jan Verleuffel, Peeter Peeters, Andries Verlinden, Jan Van Kerckhoven … Aldus 
gedaan coram Hendrick Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen deze 15 juli 1720.  
 

WLO-OGA760-420 
 
Akte 24. Hulshout, conditie van enig verkocht koren competerende Jan Maes. 
 
Conditie ingevolge de welke de voogden der wezen wijlen Jan Maes daar moeder van was … 
(leeg) op heden den 18 juli 1720 zullen verkopen het koren staande te velde en dat in differente 
kopen. Aldus gedaan coram F. Mangelschots drossaard, Jan Van Roije en Adriaen Siegers(?) 
schepenen. 
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WLO-OGA760-425 
 
Akte 25. Gelindel, conditie van twee percelen van erven verkocht erven wijlen Peeter Van Dijck 
waarvan respectieve kopers zijn Abraham Govaerts en Jan Janssens. 
 
Op heden wezende den 23 augustus 1720 compareerden de gelijke erfgenamen van wegens 
Peeter Van Dijck ten huize van Adriaen Van Kerckhoven tot Gelindel bekende verkocht en 
opgeroepen te hebben voor alle man zeker perceel land aan Abraham Govaerts voor de som van 
118 guldens en is genaamd “ het leijnde block “. Palende oost Abraham Goijvaerts, zuid “ het 
bijen straat(?) “, west s’heeren straten en noord Adriaen Van Kerkhoven. Hierop stelde de koper 
twee hoogen, Peeter Diels een hooge, Abraham Goijvaerts den koper nog een hooge, ter 
presentie van Jan Luijten en Jan Janssens, Peeter De Winter, Peeter Van Meerbeeck. Abraham 
Goijvaerts is koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Item alsnog verkocht een perceel land genaamd “ den bos “. Palende oost Peeter Van Uijtsel, zuid 
Merten Van Dijck, west de heirbaan gaande naar Herentals en noord Abraham Goijvaerts, 
waarvan koper is Jan Janssens voor de som van 33 guldens en stelde de koper zes hoogen, Jan 
Cools nog een hooge, en de koper nog twee. Jan Janssens is koper gebleven na de kaars 
branding. 
 
     WLO-OGA760-429  
 
Anthoni Van Dijck voor zichzelf mede Adriaen Van Dijck, item Peeter Van Dijck, Adriaen 
Vande Broeck als man en voogd van Maria Van Dijck, Jan Janssens als man en voogd van 
Adriaenken Van Dijck, Jan Luijten, dezelfde Peeter Van Dijck als last en procuratie hebbende 
van Adriaen Van Dijck, Jan Van Dijck en Martinus Van Dijck en Maria Van Dijck gepasseerd 
de zelfde procuratie voor de schepenen van Oisterwijk op datum van 12 mei 1720 ondergetekend  
J. Verloije dewelke met voorgaande autorisatie van de schepenen van Oisterwijk voorschreven 
daarop gevolg de dato 24 september 1720 … 
 

WLO-OGA760-432 
 
Akte 26. Plaedtse, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Jan Ridders.  
 
Conditie waarop Philippe Halloint schepenen als curator van (het) sterfhuis wijlen Jan Ridders 
zal verkopen de haafelijke meubelen en effecten bij hem achtergelaten en dat met oproepen. Volgt 
een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan 
coram Sebastiaen Wuijts en Philippe Halloint schepenen deze 13 september 1720. 
 

WLO-OGA760-443 
 
Conditie waarop Philippe Halloint schepen als curator van het sterfhuis wijlen Jan De Ridder zal 
verkopen de haafelijke meubelen en effecten (duidelijk geschreven kopie van voorgaande akte). 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus 
gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Philippe Halloint schepenen deze 13 september 1720.  
 

WLO-OGA760-450 
 
Akte 27. Heultje, conditie van zeker perceel hooiwas verkocht bij Adriaen Jennes en Maria 
Diercx. 
 
Op heden deze 18 september 1720 zal verkopen Adriaen Jennes als man en voogd van Maria 
Diercx daartoe geautoriseerd zeker perceel hooiwas volgens kerkgebod tegen hodie gedaan voor 
alle man en meestbiedende zal koopman zijn. Deze voorschreven hooiwas is gelegen onder 
Heultje markizaat Westerloo in “ het gemeijn broeck “ genaamd “ den rutseldonck “ groot 
omtrent 130 roeden waarvan Adriaen Sijmons de wederhelft is competerende van twee derdels 
dooreen zijn, en zo is koop gebleven aan Jan Van Kerckhoven voor een som van 125 guldens en 
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stelde deze op deze koop drie hoogen, Bertel Tubbacx nog een hooge, Jan Van Kerckhoven 
nog een hooge. Jan Teurlincx ten deze gekozen voogd mits de man van Maria Diercx is 
overleden na het maken dezer conditie.  
 

WLO-OGA760-455 
 
Akte 28. Olen, verkoop der haafelijke meubelen van wijlen Agnes Michon daar vader af leeft L. 
Wuijts den ouden meijer van Oolen.  
 
Conditie en voorwaarde waarop de notaris en procureur Eduardus Stijnen als last en procuratie 
hebbende van Aldegonde Van Leemputten en Godefridus Van Grinsven als voogd en 
toeziender van Marcellis Arnoldus Verhaeght, benevens Lenaert Batalie, Jacobs Michon en 
Juffrouwe Clara Schrijvers huisvrouw van J. B. Rincquet als mede P. Van Gautem in kwaliteit 
van erfgenamen ab testato van wijlen Juffrouw Agnes Michon gewezen huisvrouwe van den 
ouden meijer des graafschap Oolen Ludovicus Wuijts publiekelijk en met oproepen des dienaars 
zullen verkopen alle alzulke haafelijke meubelen als op de voorschreven verkopers bij deling 
tegens den voorschreven meijer L. Wuijts zijn bevallen alles nochtans onder protestactie der 
voorzegde erfgenamen van in alles geheel te blijven zo in materie van conditie tegens den 
overgegeven staat en inventaris der zelfde mobilaire effecten als andere gerechtigheden en dat op 
conditie en restrictie navolgende 
 
Volgen de opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. O.a. 
een water emmer, een ijzeren pot, de boterteil, een riek, een vleugel, een gritsel, een zaaikorf, een 
bijl etc. Een koe Juffrouw Rincquet voor 23 guldens. Het bouffet voor degene daartoe gerechtigd 
bij Michiel Soeten 11 guldens Marten Verwimp borg. Ontvangen van den ouden meijer 22 3/4 
eenen pattacon …  
 
Actum coram L. Wuijts junior meijer, Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen deze 23 
september 1720.  
 

WLO-OGA760-464 
 
Akte 29. Conditie van verkoop de heer Franciscus Lepage.  
 
Conditie en voorwaarden waarop de heer Franciscus Lepage als last en procuratie hebbende van 
den heer G. Lepage als voogd van de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen den heer 
Hieronimus Lepage in zijn leven doctoor alhier en Juffrouw Dimpna Lenaerts naar voorgaande 
decreet en autorisatie van de wethouders des land en markizaats Westerloo op datum van 24 juni 
1719 ondertekent L. Van Wesel te koop stellen … Op deze voorstaande conditie wordt ook 
verkocht de heide nu land gelegen in “ het goircken “ groot een boender … 
      

WLO-OGA760-471 
 
Akte 30. Olen, conditie van verkochte meubelen bij Adriaen Lemmens. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Adriaen Lemmens zal verkopen alle haafelijke meubelen en 
effecten en dat met oproepen des dienaars. Volgen de opgeroepen goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Jan Baten, Jan Lanen (aardewerk), Adriaen Verboven, Merten Verwimp, Michiel 
Serghers, Peeter Goor, Merten Cluijts Laureijssone, Adriaen Van Hooff, Adriaen Vleugels, Adriaen 
Wouters, Peeter Cuijpers, Niclaes Bishops, Adriaen Lanen (haar getouw), Adriaen Verachtert, 
Adriaen Van Castel, Jan Lijten, Jan Pauwels en meer anderen … 
 
Jan Heijlen kocht voor 30 guldens 15 stuivers een koe, Merten Verhestraten stond borg. Jan 
Verbist tot Oevel kocht voor 23 guldens en 15 stuivers een koe, hierop gegeven een pistool op 
mindering, borg Adriaen Verboven. Jan Baten kocht een rund, borg Peeter Goor. 
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Aldus gedaan voor meijer en schepenen deze 24 oktober 1720. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA760-477 
 
Akte 31. Gelindel, conditie van zeker huis en erve verkocht bij Adriaen Hendricx nomine uxoris en 
de voogden der wezen wijlen Adriana Van Eijnde daar vader af leeft Peeter Spits, koper 
Joannes Bruijnseels. 
 
Bij memorie zo schrijven wij als dat Peeter Spits verkocht heeft uit zijn naam en zijn verdere 
erfgenamen een zeker huis en het binnenblock daaraan gelegen op zijnen gerechtigde heeren 
cijns om en voor de som van 128 guldens wisselgeld. Gedaan 16 november 1720. Getuigen Jan 
Meir, Jan Douwen, Jan Cools… Joannes Bruijnseels is na de kaarsbranding op 17 december 
1720 koper gebleven. 
 

WLO-OGA760-481 
 
Akte 32. Conditie en voorwaarde volgens de welke Peeter Bertels en Peeter Soeten als voogden 
en mede-erfgenamen met de achtergelaten wezen wijlen Balthasar Vanden Brande en 
Catharina Soeten zullen na voorgaande autorisatie verleend bij meijer en schepenen of lathen 
van Zoerle Parweijs verkopen met oproepen des meijer alzulke percelen van erven.  
 
Is te koop gesteld een perceel land genoemd “ het eusseland “ groot omtrent 140 roeden. Oost 
Joanna Helssen, zuid Jan Verleuffelt en …Kersselaers erfgenamen tot Wieckevoorst, west Jan 
Vermeerberghen Adriaenszoon en noord Corneel Vande Brande Janssoon en dat voor de som 
van 370 guldens en stelde de koper hierop 10 hoogen. Aldus gedaan op 22 november 1720. 
Hendrick Verswijvel en Jan Seijen waren getuigen. Koper Jan Limineur. Jan Vermeerberghen 
Adriaenssone stelde op deze koop vier hoogen, Jan Limineur stelde nog een hooge bij.  
 
Werd nog te koop gesteld “ het gerstland “ groot 114 roeden. Palende oost Jan Van Eijnde, zuid 
Jan Dauwen, west en noord Wilm Van Eijnde erfgenamen … Jan Limineur stelde nog een hooge, 
Merten Van Kerckhoven ook een hooge … Jan Vermeerberghen Janssone is koper gebleven 
van de tweede koop na de kaarsbranding op 17 december 1720. Aldus gepasseerd 22 november 
1720.  
 

WLO-OGA760-488 
 
Akte 33. Zoerle, conditie van enige verkochte goederen bij Peeter Bertels en Peeter Soeten 
voogden van de kinderen wijlen Balthasar Vande Brande en Catharina Soeten, waarvan kopers 
zijn Jan Vermeerberghen, Marten Van Kerckhoven, Jan Verleuffel den jongen en Peeter 
Vande Brande. 23 november 1720.  
 
Conditie en voorwaarden volgens de welke Peeter Soeten als voogden en mede erfgenamen met 
de achtergelaten wezen van wijlen Balthasar Vanden Brande en Catharina Soeten bekenden 
getransporteerd te hebben aan Peeter Vande Brande Hendricxsone zeker perceel weide gelegen 
in “ de reubbroecken “ onder her markizaat Westerlo, groot in het geheel 125 roeden. Palende 
oost Peeter en Adriaen Van Kerckhoven, zuid den heer drossaard van Tongerloo, west Olivier 
Govaerts en noord de straat. Item is conditie dat deze koop verkocht is voor de som van 80 
guldens en stelde de koper acht hoogen, Jan Baptist Verborghstadt stelde een hooge, ook de 
koper stelde nog een hooge. 
 
Aldus gedaan binnen Soerle Parweijs den 23 november 1720 ter presentie van Hendrick 
Verswijvel en Andries Van Houdt als getuigen. Peeter Vande Brande is na de kaarsbranding op 
17 december 1720. Anna Maria Leuckens staat onderaan vermeld op deze akte.  
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WLO-OGA760-494 
 
Akte 34. Conditie en voorwaarden volgens de welke Peeter Berthels en Peeter Soeten als 
voogden en mede erfgenamen met de wezen wijlen Balthasar Soeten en Catharina Soeten 
volgens de autorisatie, schepenen of Lathen van Soerle Parweijs hebben getransporteerd aan Jan 
Verleuffel Janssone zeker perceel land genoemd “ de sol(?) “ ofwel “ de langhe rugghien “ 
gelegen onder de jurisdictie van het markizaat Westerlo, groot de maten onbegrepen. Palende 
oost Jan Verleuffel Janssone, Zuid Jan Verlinden, west Merten Douwen en noord Peeter Douwen 
erfgenamen. 
 
Gekocht voor een som van vijf honderd en 75 guldens, de koper stelde acht hoogen, Martinus 
Douwen stelde nog een hooge, Adriaen Vermeerberghen stelde ook nog een hooge … ter 
presentie van Adriaen Vermeerberghen en Jan Vande Brande als getuigen hiertoe aanzocht. Jan 
Verleuffelt is koper gebleven na de kaarsbranding op 17 december 1720.  
 

WLO-OGA760-503 
 
Akte 35. Westerlo, conditie van verkocht huis wijlen Jan De Ridder den oude, waarvan koper is 
Martinus Huijpens. 
 
Conditie waarop Mr. Philip Halloint schepen als curateur van het sterfhuis wijlen Jan De Ridder 
zijnde daartoe speciaal geautoriseerd bij drossaard en schepenen alhier na voorgaande decreet 
van datum 19 november 1720, zal verkopen zeker huis, schuur met al hetgeen daaraan dependent 
gestaan en gelegen alhier aan de markt. Palende oost Jan Paridaens weduwe, zuid cleijne laecke, 
west juffrouw de weduwe … de heer De Rest en noord de markt. 
 
De koper zal moeten stellen naardere en suffisante panden tot contentement van den verkoper 
zodat daar mee de wezen wijlen Maria Françoise La Haije daar vader af is Jan De Ridder den 
jongen genoegzaam moeten bewaard zijn. Op welke voorschreven condities heeft den handslag 
geobtineert als koper voor 13 honderd vijf en zeventig guldens wisselgeld Martinus Huijpens 27 en 
stelde daarop nog 30 hoogen, Walterus Stiers stelde nog twee hoogen … 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verswijvel schepenen deze 26 november 
1720. L. Van Wesel. Martinus Huijpens is koper gebleven na de kaarsbranding op 17 december 
1720. 
 

WLO-OGA760-508 
 
Akte 36. Olen, transport tussen Jan Peijs en Peeter Verbiest van een perceel land “ den roeden 
dries “  
 
Op 27 november 1720 compareerde Jan Peijs Janssone en Peeter Verbist de welke zijn tot 
akkoord gekomen in manieren na volgende te weten: te weten dat den eersten comparant 
overgeeft en transporteert aan den tweeden comparant zeker perceel land “ den roeden dries “ 
groot anderhalve … Palende oost de erfgenamen Willem Huijsmans, zuid Willem Sijen 
erfgenamen, west Peeter Peijs en noord de erfgenamen Peeter Peijs tot Belle, gestaan en gelegen 
onder Oolen en dat voor een rente van 100 guldens courant wisselgeld die de tweede comparant 
heeft tot last van Jan Peijs Janssone. 
 
Item is besproken als dat Peeter Verbist moet afdragen alle kosten zo van pontgeld, goedenis, 
gehouden koopdag en drie presentaties op last van den voorschreven Jan Peijs Janssone als 
anderszins dat den voorschreven Peeter Verbiest zal mogen optrekken het geld van het part van 
Jan Peijs van den koopdag … 
 

 
27 Huizen op de markt: Huis nr. 47. “ den ossen cop “ … ” het lam “. Jan De Ridder x Engel Soeten.  
 Bewerking J. Verduyckt. 
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Ter presentie van Jan Lijten (Lenten) en Hendrick Heijns ten dage als boven. Quod attestor L. 
Wuijts loco secretaris. 
 

WLO-OGA760-513 
 
Akte 37. Damseijnde, conditie der haafelijke meubelen wijlen Jan Verhaert daar moeder af leeft 
Maria Gijsels. 
 
Conditie waarop Jan Verhaert en Adriaen Gijsels als voogden der achtergelaten wezen wijlen 
Jan Verhaert daar moeder af leeft Maria Gijsels zullen verkopen zekere haafelijke meubelen en 
effecten ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Adriaen Gijsen kocht een bruine koe, borg Adriaen Goijvaerts. Adriaen Wouters tot Tongerloo 
kocht een blaar koe, borg Jan Verbist Janssone. Jan Verbist Janssone kocht een rode koe, borg 
Jan Kools. Adriaen Snijers kocht den os, borg Merten Van Dijck tot Gelindel.  
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Hendrick Verbiest schepenen deze 28 november 
1720.  
 

WLO-OGA760-522 
 
Aan mijne heeren den drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerlo, Vertonen met 
behoorlijke eerbieding Jan Van Veecken en Hendrick Verswijvel uit de wet als voogden der 
wezen wijlen Dilis Vande Veecken, Dilis Turelincx en Mattheijs Van Eutven als voogden der 
wezen wijlen Pauwels Van Eutven daar moeder af leeft Elisabeth Van de Veecken. Item 
Adriaen De Rijdt en Lambrecht Van Uffel als voogden voor de wezen wijlen Dilis De Rijdt, hoe 
dat door het afsterven van Jan Van de Veecken alias Veeckemans de voorschreven wezen en 
hunne consorten zijn aangestorven enige erfgoederen en half huis etc. welke goederen mits niet 
deelbaar en ook achtergelaten verscheidene passieve schulden tot kwitantie van de wezen 
voorschreven voogden, genoodzaakt zijn geweest deze met de andere erfgoederen te verkopen 
en vermits dusdanige verkoping niet validelijk kan geschieden zonder decreet en autorisatie van 
de oppervoogden bekeren zij zich tot Ue.  
 
Gezien bij schepenen deze dispositie en waren akkoord de hoognodige autorisatie ten deze te 
geven. 17 december 1720.  
 

WLO-OGA760-525 
 
Akte 38. Westerlo, conditie van huis en hof en andere percelen van erven verkocht bij de 
erfgenamen Jan Vander Veecken. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de notaris en procureur des Konings als volmachtigde en last 
hebbende van de erfgenamen Elisabeth Van Rijmenant en meesten deel van die van wijlen Jan 
Van De Veecken alias Veeckemans ingevolge de procuratie bij de voorzegde erfgenamen op de 
voorzegde notaris verleden op voet van akkoord en transactie tussen de erfgenamen … 
 
Scheiding en deling van 19 november 1720 tussen dezelfde partijen aangaan ook voor dezelfde 
wethouders rakende de onder te noemen huis en hof etc. ten deze bijgestaan met Jan Van den 
Veken zo in eigen naam als mede in kwaliteit als voogd voor de wezen Dielis Van Den Veken 
daar moeder af was Anna Janssens ten hoogste en schoonsten te verkopen den na te 
specificeren van de percelen van erven. Item zal de koper van het huis en hof voor de helft als in 
de scheiding en deling gementioneerd nog aanvaarden tegens half maart 1721 …  
     
Werd voor eerst te koop gesteld zeker perceel land genaamd “ het derdel “ groot de maten 
onbegrepen, gelegen alhier achter “ de bist “. Palende oost den voetpad van Westerloo naar 
Tongerloo, zuid Sr. Ambrosius Egidij, west de kinderen Merten Peeters en noord Juffrouw Cecilia 
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Bellens. Item een perceel zijnde voorland achter de weide gelegen alhier op de Savelstraet, groot 
de maten onbegrepen. Palende oost Juffrouw de weduwe en erfgenamen wijlen den heer 
drossaard, zuid den heer markies, west Adriaen Peeters en noord de Savelstraet of dreef van 
Westerloo naar Zoerle. 
 
Item de kamer in het huis naast het huis van den heer secretaris alhier met den zolder daarboven 
en spindeken regenden met de schuur en plaats afgaande van den achterdeur recht naar den stijl 
van de schuurdeur naast de zijde van het straatje met de dorsvloer en achter de stal mitsgaders 
den halve hof naast den noorden en voorts in de scheiding en deling daarover gemaakt en 
gepasseerd voor de schepenen alhier op 19 november 1720.  
 
En heeft Henrick Bourbon van het voorschreven derdel gelegen achter “ de bist “ den handslag 
ontvangen voor 225 guldens en stelde daarop 10 hoogen.  
 
En heeft Adriaen Peeters van het voorschreven land en weide gelegen in de Savelstraet den 
handslag ontvangen voor 500 guldens en stelde daarop 25 hoogen. 
 
Sebastiaen Wuijts heeft den handslag ontvangen voor de koop van het huis en hof voor de som 
van 323 guldens en stelde daarop 17 hoogen, Jacobus Wuijts nog een hooge. 
 
Aldus gedaan coram Mr. Philip Fr. Haloint, Sebastiaen Wuijts en Henrick Verswijvel ten relaas 
schepenen deze 29 november 1720.  
 
Drossaard Fr. Mangelschots is koper gebleven van de eerste koop omdat hij daarop nog twee 
hoogen gesteld had. Adriaen Peeters bleef koper na de kaarsbranding van de tweede koop.  
Sebastiaen Wuijts bleef koper van het huis en hof na de kaarsbranding op 17 december 1720.  
 

WLO-OGA760-533 
 
Akte 39. Conditie waarop de erfgenamen van Jan Vande Veecken en Elisabeth Van Rijmenant 
gehuwden tijdens hun leven al last en procuratie hebbende van dezelfde erfgenamen zal verkopen 
enige haafelijke meubelen bij den voorschreven Jan Vande Veecken achtergelaten. Volgt een lijst 
van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram 
Sebastiaen Wuijts en Philippe Halloint schepenen deze 29 november 1720.  
 

WLO-OGA760-537 
 
Akte 40. Op 23 december 1720 compareerde voor mij en de getuigen onder te noemen Adriaen 
Nijs en Barbara Wouters gehuwden die om een som van 50 guldens wisselgeld bij hun ten dank 
genoten van den heer pastoor, drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerloo als 
oppervoogden van de kerk alhier bekennen aan dezelfde een jaarlijkse en erfelijke rente tegens 
zes guldens … 
 
Voor deze rente stelden ze tot pand hun huis, stal, schuur en hof … aan hun aangedeeld gestaan 
en gelegen in de Polderstraat komende daaraan oost Sebastiaen Wuijts, zuid Livien Roman, west 
den … en noord den voorschreven Wuijts. 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo nr. 761 

 

1721 – 1722 
 
 
 
 
 
 

WLO-OGA761-004 
 
Akte 1. Olen, conditie van de uitspanning de Sterre bij de erfgenamen wijlen Willem t’ Sijen en 
Maria Verhestraeten. 
 
Op 7 januari 1721 compareerden de ondergeschreven kinderen en voogden der wezen wijlen 
Willem Sijen en Maria Verhestraten en bekenden verkocht te hebben de uitspanning de Steere  
(Sterre) met het huis, hof, schuur en binnengeleg, gestaan en gelegen binnen den dorpe en 
graafschappe van Olen, groot tezamen omtrent een half bunder of daar omtrent en los en vrij. 
Item zo is de voorschreven Stere (Sterre) verkocht in wisselgeld. 
 
Item is de voorschreven uitspanning verkocht om en voor de som van zes honderd guldens 
wisselgeld aan den eerzame Jan Bruijnseels en stelde op deze koop 35 hoogen in presentie van 
Merten Matthijs en Peeter Peijs als getuigen. Peeter Backx stelde nog tien hoogen bij, ter 
presentie van Merten Matthijs en Merten Verluijten als getuigen. Jan Bruijnseels is als laatste 
hooger koper gebleven na de kaarsbranding op 27 januari 1721. 
 

WLO-OGA761-009 
 
Akte 2. Olen, verkoping door Jan t’ Sijen aan Jan Bruijnseels. 
 
Op 8 januari 1721 compareerde den eerzame Joannes t’ Seijen herbergier in de Sterre alhier 
binnen Olen, welke verklaarde bij deze verkocht en erfelijk overgegeven te hebben aan Mr. 
Adrianus Lemie een zeker perceel erve genoemd “ het begijnhoff “ groot 130 roeden, vrij goed 
gesitueerd onder Oolen aan het kerkhof. Palende oost den heer advocaat Van IJsendijck, zuid het 
kerkhof van Olen, west de straat en noord “ het doffens venneken “, om en voor de som van 381 
guldens in wisselgeld te betalen ten dage der goedenis, alles ter presentie van Martinus Mattheus 
en Adrianus Van Hove als geloofwaardige getuigen. De koper stelde zes hoogen bij, Peeter Lemie 
nog twee hoogen, Jan Bruijnseels nog vijf verdieren en is daarmee na de kaarsbranding op 27 
januari 1721 koper gebleven. 
 

WLO-OGA761-014 
 
Akte 3. Westerlo, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Anna Laureijs en 
Hendrick Hermans. 
 
Conditie waarop Michiel Hermans voor zijn zelve mede als voogd der wezen wijlen Anna 
Laureijs hunne moeder, daar vader af was Hendrick Hermans ten deze bijgestaan met 
Sebastiaen Wuijts schepen en voogd uit de wet, 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. Michiel Hermans heeft de beddekoets met het bedde en 
toebehoren gekocht uit der hand voor 46 guldens … Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts, Ph. 
Halloint en Hendrick Verswijvel schepenen deze 13 januari 1721. 
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WLO-OGA761-021 
 
Akte 4. Heultje, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Jan Verstappen 
en Cathlijn Peeters. 18 januari 1721.  
 
Conditie waarop Peeter Van Kerckhoven en Adriaen Peeters voogden der wezen wijlen Jan 
Verstappen en Catlijn Peeters benevens Jan Verstappen en Peeter Thijs nomine uxoris 
Barbara Verstappen meerderjarige kinderen van Jan Verstappen en Cathlijn Peeters zullen 
verkopen al 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 drie koeien, een ruggel rund een bruin rund, Peeter Peeters kocht ook een bruin rund 
en Jan Verstappen kocht het bruin ruin paard voor 42 gulden. Aldus gedaan coram den heer 
Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts, Adriaen Snijers, Hendrick Verswijvel en Hendrick 
Verbiest schepenen, 18 januari 1721.  
 

WLO-OGA761-031 
 
Akte 5. Hulshout, conditie van zeker perceel weide verkocht door de erfgenamen wijlen Adriaen 
De Neeff en Anna Gheijssels. 
 
Op 4 februari 1721 compareerde voor den heer Franciscus Mangelschots drossaard en Jan Van 
Roije schepen, Wouter De Neve voor zijn zelve mede als voogd Jan Gheijssels voor zijn 
minderjarige broeder, voor alle man opgeroepen met aggregatie van de oppervoogden bekenden 
verkocht te hebben aan Adriaen Verreijken die deze koop is accepterende zeker perceel weide 
groot omtrent vijf zillen gelegen onder Hulshout. Palende oost Adriaen Van Kiel, zuid Jan Vanden 
Bruel, west Lenaert Peeters en noord Jan Vander Auwera nomine uxoris, cijnsroering onder zijne 
Excellentie den heer markies van Westerloo voor en om de som van 240 guldens wisselgeld.  
 

WLO-OGA761-036 
 
Akte 6. Gelindel, conditie van de verkochte meubelen van Augustinus Swolffs. 
 
Conditie waarop Augustinus Swolffs zal verkopen zijne haafelijke meubelen hem competerende 
en dat met oproepen. Volgt een lijst van goederen met vermelding van kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Jan Baptist Swolffs kocht een hoppel koe, borg Bastiaen Swolffs. Adriaen 
Mans kocht een rode koe, borg Jan Verborgt. Peeter De Keuster(?) kocht een hoppel koe, borg 
Hendrick Cools. Adriaen Janssens een rood rund, borg Hendrick Peeters. Dezelfde kocht een rood 
rund, borg Adriaen Helsen. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts, Hendrick Verswijvel, Hendrick Verbiest en A. Snijers 
schepenen deze 4 februari 1721.  
 

WLO-OGA761-046 
 
Akte 7. Heultje, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Peeter Verhoeven. 
 
Conditie waarop Marten Van Dijck en Franciscus Verhoeven als voogden der achtergelaten 
wezen wijlen Peeter Verhoeven daar moeder af leeft Adriana Van Dijck zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan De Winter kocht een rode koe voor 35 gulden, borg Marten Kerckhoven. Peeter Nuijts kocht 
een zwarte koe voor 26 gulden, borg Michiel van Roije(?) … Gelindel. Bastiaen Van Uijtsel kocht 
een rode koe, bij calengiering Jan De Winter. Jan Baptist Borghstat kocht een rund, borg Jan 
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Stevens. Jan Van Offel Bruggeneinde kocht een rund, borg Hendrick Dircx. Sebastiaen 
Kerckhoven kocht een kalf, borg Marten Van Kerckhoven. Jacob Mertens kocht het paard voor 35 
guldens, borg Hendrick Verswijvel. 
 
Aldus gedaan coram den heer Mangelschots drossaard, Hendrick Verbiest, Sebastiaen Wuijts, 
Hendrick Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen deze 6 februari 1721. 
 

WLO-OGA761-057 
 
Akte 8. Buel, conditie van verkoop van Peeter Moons verkoper, Marten Verboven koper. 
 
Op heden 12 februari 1721 zo heeft Peeter Moons verkocht zeker zijn huis gestaan tot Buel met 
het binnenblock met de schuur en hof zo hetzelfde gestaan en gelegen is, omtrent 300 roeden 
daarbij nog “ de delle “ 200 roeden en “ het callaerts “ 100 roeden de maten onbegrepen met nog 
twee heiden, de ene aan “ de teunsbergh “ en de andere in “ de gansekoije ” om en voor de som 
van 420 guldens. 
 
Item het huis met het binnengeleg is palende oost ’s heerenstraete, zuid Nicolaes Verheijen, west 
den zelfde Nicolaes Verheijen en noord den loop of Peeter Van Opstal. Item “ de delle “ is palende 
oost Adriaen Verstappen, zuid Nicolaes Bisschops, west Merten Peeters erfgenamen en noord Jan 
Van Springel alias Oijen. Item “ het callaerts “ is palende oost Sheerenstraet, zuid Adriaen 
Daems, west de baan en noord Willem Callaerts. Item de heide “ den teunsbergh “ palende salvo. 
Item de heide in “ de ganse koeije “ palende salvo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in presentie van Adriaen Cluijts en Adriaen Gijsen als getuigen 
hiertoe verzocht. 
 

WLO-OGA761-062 
 
Akte 9. Strateneijnde, conditie van verkochte haafelijke meubelen bij Marten Soeten weduwnaar. 
 
Conditie waarop Marten Soeten weduwnaar wijlen … (leeg) bijgestaan met zijn bejaarde kinderen 
tezamen zullen verkopen zijne haafelijke meubelen en dat met oproepen. Volgt een lijst van 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. o.a. Jan Verwimp kocht een 
rode koe, borg Marten Peeters. Peeter Geijps kocht een zwarte koe voor 22 gulden. Aldus gedaan 
coram Hendrick Verbiest en Hendrick Verswijvel schepenen deze 27 februari 1721. 
 

WLO-OGA761-071 
 
Akte 10. Op 3 maart 1721 compareerden Joannes Sijen en Adriaen Lemij welke eerste 
comparant mits Joannes Bruijnseels koper van de erve genaamd “ het begijnhooff “ van 
dezelfde koop heeft gerekwireerd ter overstaan dat de voorschreven erve hadden verkocht voor 
los en vrij van pontpenningen te moeten betalen verklaarde hetzelfde perceel verkocht te hebben 
aan Adriaen Lemij alhier present en deze koop accepterende om en voor de som van 300 
guldens courant geld … Alles volgens conditie daarvan gemaakt tussen de erfgenamen van Maria 
Verherstraeten en Willem Sijen voor goed, vast en van waarde. Actum coram den heer F. 
Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts en Philip Halloint schepenen. 
 

WLO-OGA761-074 
 
Akte 11. Conditie van zeker perceel land verkocht bij Adriaen Sprengers, koper Christiaen 
Boogaerts. 
 
Op 4 maart 1721 compareerde Adriaen Sprengers en Christiaen Boogaerts 28 welke eerste 
comparant bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan den tweeden comparant zeker perceel 

 
28 Olense gezinnen voor 1801: Christianus Bogaerts x Maria Lanen, nr. 289, pag. 59. 
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land genaamd “ de spreeuwen “ gelegen ten gehucht van Gerheijden onder Oolen. Palende oost 
Merten Verboven en Willem Elen, zuid Anna Bogers, west Catlijn Huijsmans en noord Adriaen 
Lemie en dat om en voor de som van 175 guldens aan den voorschreven Christiaen Boogers en 
zal hij deze koop moeten voldoen ten dage der goedenis en stelde de koper op deze koop 25 
hoogen ter presentie van Jan Leijten en Adriaen Laenen als getuigen. 
   

WLO-OGA761-080 
 
Akte 12. Hulshout, conditie van zeker verkocht huis verkocht bij Adriaen Vervoort aan zijn 
broeder Dielis Vervoort. 
 
Op 4 maart 1721 compareerde Adriaen Vervoort ter ene en zijnen broeder Dielis Vervoort. Item 
bekende den eerste comparant wel en degelijk verkocht te hebben een zeker huis, stal en schuur 
met den hof daaraan, gelegen groot omtrent veertig roeden aan den tweede comparant en 
beloofde den voorschreven koper daarvoor te betalen in geld ter somme van 340 guldens. 
 

WLO-OGA761-086 
 
Akte 13. Gelindel, conditie van de verkochte haafelijke meubelen bij Adriaen Van Kerckhoven en 
de voogden zijner kinderen. 
 
Conditie waarop Adriaen Van Kerckhoven bijgestaan met de voogden van zijn kinderen zullen 
verkopen al zijne haafelijke meubelen en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Verkoop van het vee: Adriaen Van Kerckhoven kocht een koe voor 17 gulden. Jan Boets kocht een 
zwarte blaar (koe) borg Peeter Van Meerbeeck. Peeter Verachtert kocht een rode koe, borg 
Adriaen Toelen. Jan Verwimp bij calengiering Adriaen Van Kerckhoven een hoppel koe. Jan Van 
Hove een bruine koe, borg Jan Van Hout. Den heer drossaard van Morkhoven een rood rund … 
Jan Van Loij een rood rund, borg Adriaen Snijers. Gilliam Stercx Herentals kocht het veulen voor 
36 gulden, borg Peeter Van Kerckhoven Lembrechtssone. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel, Hendrick Verbiest en Adriaen Snijers schepenen deze 6 
maart 1721. 
 
Depost is nog verkocht het paard aan Cornelis Bosmans Bruggeneijnde voor 19 gulden, borg 
Adriaen Van Kerckhoven Janssone. 
 

WLO-OGA761-095 
 
Akte 14. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Hendrick Wilms en Jan Verwimp 
waarvan koper is Martinus Verboven. 
 
Op 10 maart 1721 zo heeft Jan Verwimp en Hendrick Wilms verkocht aan Martinus Verboven 
een perceel heide en land genaamd “ het rijs “ gelegen onder Oolen tot Buel, groot 200 roeden. 
Palende oost Peeter Hermans, zuid Jan Daems, west de erfgenamen Willem ’t Sijen en noord 
Peeter Verboven, om en voor de som van 40 guldens. Item is besproken dat de koper zal trekken 
de pacht van de vruchten die nu tegenwoordig staan op het land. Aldus gedaan en gepasseerd ten 
huize van Merten Verboven in de presentie van Jan Huijsmans en Adriaen Verboven als 
getuigen. 
 

WLO-OGA761-099 
 
Akte 15. Gelindel, conditie van verkochte haafelijke meubelen der kinderen wijlen Marten Douwen 
daar moeder af leeft Maria Helsen.  
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Conditie waarop Maria Helsen weduwe wijlen Marten Douwen bijgestaan met Peeter Snijers en 
Adriaen Helsen als wettige voogden van haar kinderen zullen verkopen al de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Maria Helsen kocht een rode koe voor 30 gulden. Adriaen Toelen 
Leinartssone kocht een rode koe, borg Peeter Van Hout. Peeter Stercx kocht een zwarte koe, borg 
Peeter Van Outsel. Geeraert Michiels kocht een rode koe, borg Peer Peeters. Peeter Van Dijck 
kocht een rode koe, borg Adriaen Douwen. Peeter Soeten van Strateneinde kocht een rode koe, 
bij calengiering Maria Helsen. Peeter Nuijens kocht een rund, bij calengiering Maria Helsen. 
Adriaen Huijsmans kocht een kalf, borg Peeter Van Meerbeeck. Maria Helsen kocht het zwart 
paard voor 38 gulden. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts, Hendrick Verswijvel en Hendrick Verbiest schepenen 
deze 12 maart 1721. 
 

WLO-OGA761-112 
 
Akte 16. Heultje, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Adriaen Vervoort.  
 
Conditie waarop Adriaen Vervoort bijgestaan met de voogden zijner kinderen namelijk Peeter 
Vervoort en Adriaen Van Kiel zullen verkopen zijne haafelijke meubelen en dat met oproepen. 
Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Martinus Stuijck kocht een rode koe, borg Jan Boddincx. Franciscus Teurfs 
kocht een hoppel koe, borg Peeter Vervoort. Jan Van Kerckhoven kocht een rode koe, borg Peeter 
Horemans. Peeter Vande Brandt kocht een kalf, borg Adriaen Baeten. Hendrick Janssens kocht 
een rode koe bij calengiering Adriaen Vervoort. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts, Hendrick Verswijvel, Hendrick Verbiest deze 13 maart 
1721. 
 

WLO-OGA761-119 
 
Akte 17. Hulshout, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Peeter Verborght en zijn 
wezen. 14 maart 1721. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Peeter Verborght weduwnaar wijlen Elisabeth Peeters 
bijgestaan met de voogden zijner kinderen met naam Marten Verborght en Gilliam Peeters 
zullen verkopen zijne haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een 
lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Hendrick Leirs kocht een rode koe, borg Franciscus Verhoeven(?). Mr. Louijs 
kocht een rode koe. A. Van Asbroeck kocht een hoppel koe, borg Jan Van Roije. Cornelis 
Bosmans kocht een rode koe, borg Adriaen Boecx. Peeter Verhelst kocht de stier, borg Jan 
Timmermans. Guilliam Peeters kocht twee runderen. Andries Pluijs kocht een paar voor 25 gulden, 
borg Jan Timmermans Boischot. 
      

WLO-OGA761-132 
 
Akte 18. Westerlo, conditie van verkoop van een perceel gelegen achter de dreef van Quaebeeck 
bij Anna Vande Poel en voogden van haar kinderen waarvan koper is Cornelis Verhagen. 
 
Conditie ingevolge dewelke Anna Vande Poel weduwe wijlen Wilm Van Kerckhoven en de 
voogden der zelfde minderjarige kinderen uit kracht van testament gepasseerd voor den notaris 
Henricx en aggregatie van de wethouders des lands en markizaat Westerloo als oppervoogden na 
voorgaande kerkgeboden publiekelijk te koop stellen drie zillen land gelegen achter de dreef naar 
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Quaebeeck. Palende oost zijn zelve, zuid den heer markies, west en noord den heer Janssens. 
Los en vrij op zijn gerechte heeren cijns en drie honderd guldens kapitaal dewelke aan den 
koopprijs zullen korten, te weten de voorschreven 300 guldens en de openstaande intrest zonder 
meer tot den eerste vervaldag incluis.  
 
Op de voorstaande condities heeft Cornelis Verhaegen den palmslag na op en afroeping des 
dienaar Verswijvel van de verkopers bekomen voor de som van 500 guldens wisselgeld. Actum 
deze 17 maart 1721, coram Mr. Philip Halloint en Sebastiaen Wuijts schepenen. 
 

WLO-OGA761-137 
 
Akte 20. Westerlo, conditie van het verkocht huis “ de Paaskersse “ 29 gestaan aan de markt van 
Westerlo met alsnog andere percelen van erven koper François Bourbon, Jan Baptist Verbiest 
en Jan Verstappen. 
 
Conditie waarop de voogden der achtergelaten wezen wijlen Sijmon Duvivier op aggregatie en 
decreet van drossaard en schepenen alhier als oppervoogden zullen verkopen zeker hun huis, 
achter huis, stal, schuur, hof etc. groot te samen 30 à 40 roeden gestaan aan de marche van 
Westerlo, genaamd “ den paaskeirs “ met alsnog een weide gelegen alhier in “ de quarecken “ 
groot 140 roeden. Item een plek land gelegen in “ ’t hollandt “ bij “ den denenbosch “. Palende 
oost het voorschreven huis Cecilia Wellens, zuid de voorschreven markt, west Jan Baptist Van 
Kerckhoven en noord de Leugen. Item de weide palende oost Hendrick Bourbon, zuid het 
Quaerckenstraetje, west Peeter Mertens en noord Merten Huijpens. 
 
Item waranderende de verkopers het voorschreven huis, weide en land los en vrij salvo s heeren 
cijns, servituijten van wegen, ingevalle en op een rente ten kapitaal van duizend guldens 
wisselgeld aan den Heer Ste…. den Heere Sijmon De Raedemaecker tot Diest daarop uitgaande 
die zullen korten aan de kooppenningen verstaande nochtans dat den koper van het voorschreven 
huis zal moeten ontlasten den koper van de weide die voor de duizend guldens kapitaal rente 
mede belast is en verpand of moeten stellen andere naardere panden ten contentement van den 
heer rentreffer. 
 
Het voorschreven huis, stal en schuur als voorschreven staat opgeroepen zijnde is afgemijnd op 
conditie als voorschreven staat bij Peeter Peeters voor de som van 1330 guldens wisselgeld. 
Mede comparerende voor Mr. Philip Halloint en Sebastian Wuijts schepenen de heer Franciscus 
Bourbon en verklaarde van bloedswege te calengieren den handslager en verhoogde deze koop 
met 50 hoogen. Op al de voorschreven condities werd opgeroepen de voorgenoemde weide en is 
gemijnd bij Jan Baptist Verbiest voor de som van 280 guldens wisselgeld en heeft deze koop 
verhoogd met 20 hoogen. De andere koop is ingekocht bij Jan Verstappen voor de som van 40 
gulden en stelde daarop twee verdieren. Aldus gedaan deze 20 maart coram Fr. Mangelschots 
drossaard, Philip Halloint en Sebastiaen Wauts schepenen. 
 
Op 22 maart compareerde Adriaen Peeters en heeft op het voorschreven huis etc nog gesteld 
drie hoogen, Franciscus Bourbon stelde nog zeven hoogen en is hij daarmee na de kaars 
branding op … april 1721 als laatste hoger koper gebleven. Jan Baptist Verbiest bleef koper van 
de weide na de kaarsbranding, alsook Jan Verstappen die koper bleef van het land. 
 
     WLO-OGA761-146  
 
Akte 21. Plaedtse Westerlo, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Sijmon Duvivier. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Hendrick Bourbon en Sebastiaen Wuijts uit de wet geassumeerd 
als voogden der voorkinderen Mr. Sijmon Duvivier, daar moeder af was Elisabeth Bourbon. Item 
Mattheus Berghmans uit Tessenderlo als voogd van het na kind met naam Dimpna Duvivier 
waarvan moeder af leeft Joanna Wuijts zullen verkopen al de heerlijke meubelen ten sterfhuis 

 
29 Huizen op de markt: Nummer 17 “ de Paeskeerse “ . Bewerking J. Verduyckt.  
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bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. Kopers waren o.a. Catharina Duvivier een kandelaar en zoutvat, 
telloiren, een paar lakens en fluwijnen, een pluimen bedde, Norbert Du Vivier boeken, Jenno 
Wuijts de weduwe kocht een tinnen schotel, de waterpot, … 
 
Verkoop van het vee: Geerdt Bouwen kocht een zwarte blaar koe, borg Adriaen Nuijts. Jannes 
Maes kocht een kalf. Peeter Martens kocht een rode koe, borg Jacobus (de) Winter. Joris 
Hoijdelberghs kocht een rode koe, borg Hendrick Kenens. Anthoon Douwen kocht een zwarte koe, 
borg Jan De Winter. Jan Baptist Leuckens kocht een rode koe, borg Peeter Helsen. Peeter Soeten 
kocht een rood rund, borg Peeter Soeten den oude. Jannes Verstappen kocht een rood rund, borg 
Philip Halloint. Hendrick Van Oirschot kocht een rood rund. Franciscus Molenberghs kocht een 
rood paard voor 36 gulden en 10 stuivers, borg Peeter Aerts.  
 
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Philip Halloint, Sebastiaen Wuijts en 
Hendrick Verbiest schepenen 21 maart 1721. 
 

WLO-OGA761-163 
 
Akte 22. Plaedts van Westerlo, conditie van verkochte meubelen van de stadhouder Nicolaes 
Piha. 
 
Conditie waarop d’ officie en schepenen zullen verkopen de haafelijke meubelen van stadhouder 
Nicolaes Piha en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan. Actum deze 24 maart 1721 coram Fr. Mantelschots 
drossaard, Mr. Philip Halloint en Sebastiaen Wauts schepenen. 
 

WLO-OGA761-168 
 
Akte 23. Conditie van verkoping van een akkerland door de voogden der wezen wijlen Hendrick 
Van Dijck en Adriana Van Tolhuijsen, aan Jan Helssen Janssoon. 30 maart 1721. 
 
Conditie en voorwaarden dewelke Merten Van Dijck en Peeter Van Tolhuijsen als voogden der 
wezen wijlen Hendrick Van Dijck en Adriana Van Tolhuijsen bekenden verkocht te hebben een 
zeker perceel land of erve groot in het geheel een zille gelegen onder het markizaat Westerlo. 
Palende oost Jan Douwen, zuid Jan Verleuffelt Janssoon, west “ de groote heijde “ en noord de 
Schrickstraet. De koper beloofde te betalen in den dag der goedenis 79 guldens en waarvan koper 
is gebleven Jan Helssen Janssoon die nog twee hoogen stelde, ter presentie van Servais 
Verswijvel en Jan Verleuffel Adriaenssone als getuigen hiertoe aanzocht. 
 

WLO-OGA761-174 
 
Akte 24. Zoerle, conditie van een perceel land verkocht bij Adriaen Bresiers, koper Adriaen 
Claes. 
 
Op 24 april 1721 compareerde voor de getuigen hier onder genoemd, Adriaen Bresiers 
ingezetene tot Kessel den welke bekende wen en degelijk verkocht te hebben aan Antoni Snijers 
ingezetene van Zoerle onder Westerloo hier present en bij provisie accepterende zeker perceel 
land aan den voorschreven Bresiers gelegen insgelijks tot Zoerle voorschreven groot een half 
boender aan den “ allemans dries “. Palende oost Merten Cuijpers, zuid en west “ de goor  
heijde “ en noord de Heirbaene. De koper moet hiervoor betalen de som van 125 guldens en die 
stelde op deze koop 25 hoogen. Aldus gedaan op datum als boven, binnen Westmeerbeek ter 
presentie van Jaques Nuijens schepene en mij schrijver dezes hiertoe verzocht (J. Tuerlincx). Op 1 
mei 1721 is na de kaarsbranding de laatste hooger Adriaen Claes koper gebleven. 
 

WLO-OGA761-178 
 
Akte 25. Plaedtse, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Adriaen Peskens. 
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Conditie waarop de gelijke erfgenamen wijlen Adriaen Peskens daar vrouwe van leeft Elisabeth 
Marcelli zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. 
Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Massaal verkocht: schotels, bussels garen, hemden, lakens, servetten … Aldus gedaan coram den 
heer Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint en Hendrick Verswijvel op 8 april 1721.  
 

WLO-OGA761-189 
 
Akte 26. Heultje, conditie van een plek erve verkocht bij Gommar Hendricx nomine uxoris Anna 
Haenegreeffs. 
 
Conditie en voorwaarden, zo heeft Gommar Hendricx op den 26 april 1721 voor alle man 
verkocht de helft van een plek land gelegen onder Heultje. Palende oost Adriaen Baten, zuid Jan 
Heijlen, west en noord de weduwe Guilliam Stercx, genaamd “ rondt veldeken “ aan den eerzame 
Martinus Van Kerckhoven voor de som van 53 guldens en stelde de koper hierop negen hoogen. 
 

WLO-OGA761-192 
 
Akte 27. Gelindel, conditie van zekere plek erve verkocht bij Adriaen Van Kerckhoven, koper 
Franciscus Peeters.  
 
Compareerden Adriaen Van Kerckhoven in presentie van de getuigen onder genoemd, 
verklaarde verkocht te hebben zeker perceel erve geheten “ het ven “ aan Franciscus Peeters. 
Palende oost Catlijn Van Kerckhoven, zuid s’ Heerenstraet, west de Pleijn en noord de 
erfgenamen Goris Geens en dat voor een som geld van 150 gulden. Jan Vande Bruel stelde een 
verdier bij en Franciscus Peeters de koper nog een hooge en is hij daarmee na de kaarsbranding 
op 20 mei koper gebleven. De goedenis is gedaan op 21 oktober 1721. 
 

WLO-OGA761-196 
 
Akte 28. Plaedtse Westerlo, conditie van het huis verkocht bij de voogd der kinderen wijlen 
Hieronimus Lepage en Juffrouw Dijmpna Lenaerts, koper H. F. Lepage. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de heer Guilielmus Lepage professor der Philosophie tot Loven 
als voogd der kinderen wijlen heer en Mr. Hieronimus Lepage en Juffrouwe Dijmpna Lenaerts 
na voorgaand decreet en autorisatie van de wethouders des land en markizaat Westerloo de dato 
27 juni 1719 ondertekent L. Van Wesel te koop stelde zeker huis, stal, schuur, hof etc. gelijk 
hetzelfde gestaan en gelegen is in de Plaedtse van Westerloo. Palende oost Elisabeth Marcelli, 
zuid de Cleijne Laecke, west de weduwe en erfgenamen Peeter Verlinden en noord de 
voorschreven Plaedtse … 
 
Op het huis staat een rente van zes honderd guldens ten behoeve van Juffrouw Cornelia Wellens 
… en zal in tegendeel de koper profiteren den weg komende van de straat tussen het 
voorschreven huis van de weduwe en de erfgenamen wijlen Peeter Verlinden tot op de messing, 
of plaatse van het te verkopen huis dat volgens en op den voet van het akkoord daarover voor 
deze aangegaan en gepasseerd voor den notaris Geerincx en zekere getuigen op XVIJ 
december 1654 op de koop voorgelezen en gebleken en is deze gekocht bij Mr. Hendrick 
Franciscus Lepage 30 een der kinderen van de voornoemde Hieronimus Lepage voor 1640 
guldens wisselgeld. Cornelius Verhagen stelde een hooge, en de koper nog zestig hoogen. 
 
Aldus gedaan coram Philip François Halloint en Sebastian Wuijts schepenen op 21 mei 1721. 
Ondertekende: Fr. Th. Lepage Med. Lic. Sebastiaen Wuijts, Philip Halloint.  
 

 
30 Huizen op de markt: Huis nummer 59. Francis Thomas Lepage weduwnaar Margaretha Mattei.  
 Bewerking J. Verduyckt. 
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WLO-OGA761-211 
 
Akte 29. Heultje, conditie van verkochte baggert van de kinderen Barbara Dircx en de voogden 
wijlen Catlijn Diercx. 
 
Conditie waarop de gelijke erfgenamen en kinderen van Barbara Diercx benevens de voogden 
der kinderen wijlen Catlijn Dircx daar vader af leeft Jan Vermeerberghen te samen zullen 
verkopen zekere baggert uit zeker eussel gelegen omtrent “ de santboschen “ tot Heultje onder 
het markizaat Westerloo. 
 
Kopers waren o.a. Andries Luijten Meerbeeck, borge Sebastiaen Van Kerckhoven, Hermanus 
Vanden Eijnd, borg Andries Janssens, Adriaen Gebruers borg Jan Toelen, Hendrick Borghstadt 
borg Jan Baptist Borghstadt, Jan Steijnens, Andries Van Kerckhoven, Jan Baptist Vanden Berghe, 
Paulus De Peuter, Andries Van Hout, Peeter Douwen, Bastiaen Mertens Meerbeeck, Rosier 
Machiels Meerbeeck, Cornelis Van Genechten Meerbeeck, Jan Stoop, Jan Vande Put, Mattijs Van 
Houtven. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel, Philippe Halloint en Adriaen Snijers schepenen deze 19 
juni 1721. 
 

WLO-OGA761-216 
 
Akte 30. Scobbroeck, conditie van zeker perceel erve verkocht bij François Geebben nomine 
uxoris, koper Adriaen Van Houdt. 
 
Op 25 juni 1721 schrijf ik dat Jan Thoelen toestaat te verkopen aan Franciscus Geeben een 
zeker perceel erve genaamd “ den oven dries “ gelegen op “ het schobbroeck “. Palende oost 
Jan Van Dijck, zuid Jan Van Houdt, west Jan Van Dijck en noord Jan Bertels en dit goed heeft 
ingekocht Adriaen Van Houdt, groot omtrent een half zille en dat voor de som van 42 gulden ter 
presentie van Peeter Diels en Servaes Verswijvel. 
 

WLO-OGA761-219 
 
Akte 31. Heultje, conditie van de verkochte granen te velde der wezen wijlen Peeter Vervouen. 
 
Conditie waarop Marten Van Dijck en Franciscus Vervouen als voogden van de achtergelaten 
wezen wijlen Peeter Vervouen daar moeder af leeft Adriana Van Dijck zullen verkopen zekere 
partijen van granen staande te velde en dat met oproepen. Totaal 6 kopen. Kopers waren o.a. 
Anton Snijers, Merten Vande Brande, Mathijs Van Houtven en Peeter Peeters. Aldus gedaan 
coram Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verswijvel deze 17 juli 1721. 
 

WLO-OGA761-223 
 
Akte 32. Heultje, conditie van de granen verkocht te velde competerende Adriaen Van Kiel. 
 
Conditie waarop Adriaen Vervoort bijgestaan met de voogden zijnde genaamd Peeter Vervoort 
en Adriaen Van Kiel zullen verkopen zekere partijen van granen staande te velde. Totaal 7 kopen. 
Aldus gedaan coram Hendrick en Adriaen Snijers schepenen deze 18 juli 1721. 
 

WLO-OGA761-228 
 
Akte 33. Heultje, conditie van verkochte granen op het veld der wezen Jan Verstappen. 
 
Conditie waarop Jan Verstappen en Adriaen Peeters als wettelijke voogden der wezen wijlen 
Jan Verstappen en Catlijn Peeters gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen zekere partijen 
van granen staande te velde en dat met oproepen. Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en 
Adriaen Snijers schepenen deze 23 juli 1721. 
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WLO-OGA761-232 

 
Akte 34. Gelindel, conditie van de verkochte granen te velde der wezen wijlen Marten Douwen.  
 
Conditie waarop Peeter Nuijens en Adriaen Helsen als wettelijke voogden achter gelaten bij 
wijlen Marten Douwen daar moeder af leeft Maria Helsen zullen verkopen zekere partijen van 
graan staande te velde en dat met oproepen. Den eerste koop op het land genaamd “ het rot “ tot 
aan de weide … etc. Totaal 12 kopen. Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Jan Verbiest 
schepenen ten relaas deze 28 juli 1721. 
 

WLO-OGA761-236 
 
Akte 35. Westerlo, conditie van verkocht graan der wezen Mr. Sijmon Duvivier.  
 
Conditie waarop Hendrick Bourbon benevens Sebastiaen Wuijts schepen uit de wet bijgestaan 
als voogd van de voorkinderen wijlen Mr. Sijmon Duvivier daar moeder af was Elisabeth 
Bourbon. Item Thomas Berghmans als voogd van de nakinderen van dezelfde Duvivier daar 
moeder af leeft Jenno Wuijts tezamen zullen verkopen zekere partijen graan staande te velde en 
dat met oproepen. Totaal 8 kopen. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Philip Halloint 
schepenen deze 25 augustus 1721. 
 

WLO-OGA761-240 
 
Akte 36. Hulshout, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Peeter Verborght 
daar moeder af is Elisabeth Peeters.  
 
Conditie waarop Merten Verboven en Gilliam Peeters als voogden der wezen achtergelaten bij 
wijlen Peeter Verborght daar moeder af leeft Elisabeth Peeters, zullen verkopen de resterende 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen o.a. ijzeren keteltje, smoutvat, 
stoelen, ijzeren pot, rus bijl, schup, ploegen, bedden … Het paard werd voor 16 gulden en 5 
stuivers verkocht aan Adriaen Vervoort, borg Gommar Hendricx. Aldus gedaan coram den heer F. 
Mangelschots drossaard, Hendrick Verswijvel, Jan Van Roije schepenen deze 2 september 1721. 
 

WLO-OGA761-250 
 
Akte 37. Hulshout, conditie van zeker dagmaal land verkocht bij de erfgenamen wijlen Maria Van 
Leuffel waarvan koper is Adriaen Passelaer, 1722. 
 
Op 10 september 1721 compareerde voor mij notaris tot Heist residerende en in de presentie van 
de getuigen nagenoemd, Catharina Deijnckens bijgestaan met Peeter Anthonij De 
Wittenhaenen wettige man en voogd geautoriseerd volgend de procuratie de dato 5 september 
1721 alhier gezien voor een staak, Peeter Heijlen en Gilliam ‘t Siongers hun sterk makende voor 
hunne mede erfgenamen van Andries Deijnckens voor den tweede staak. Anna Deijnckens 
bijgestaan met Jan Van Houdt haar wettige man en voogd. Adriaenken Deijnckens, Juffrouw 
Catharina Deijnckens begijntje tot Aarschot beiden bijgestaan met een vreemde voogd voor deze 
actie, Barbara Deijnckens bijgestaan met Franciscus Vande Bosch haar wettige man en voogd, 
dezelfde Franciscus Vande Bosch als geëede voogd over de wezen van wijlen Peeter Peeters 
en Maria Deijnckens voor den derden en laatste staak geautoriseerd door de heren wethouders 
van de stad Aarschot de dato 5 september 1721 alhier gezien, allen te samen erfgenamen van 
wijlen Maria Van Leuffel, welke comparanten bekenden gezamenlijk publiekelijk verkocht te 
hebben het nabeschreven goed. 
 
De tweede koop bestaat omtrent een dagmaal land genaamd “ het hofken “ gelegen tot Hulshout. 
Oost Peeter Verlinden, zuid ’S Heerenstraete, west de palen van Heijst en noord Peeter Bosch en 
heeft den handslag hiervan aanvaard Adriaen Passelaer voor de som van 270 guldens lopende 
geld en stelde daarop 19 verdieren. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Heijst ter presentie van Peeter Boschmans en Gijsbrecht 
Marckot als getuigen hiertoe verzocht. Quod attestor Franc. Dens notaris. 
 

WLO-OGA761-257 
 
Akte 38. Alzo verkocht een zekere plek land daar de verkoper af is Adriaen Goijvaerts als voogd 
van Anneken Helsen, genaamd “ den aert “ groot omtrent drie zillen onder Heultje. Oost Marten 
Helsen, zuid Merten Van Kerckhoven, west dezelfde Marten en noord zijne Excellentie met een 
plekske erve genaamd “ het cateleijncken “ bij memorie en bij den gezworen secretaris laten 
herkennen en voor den koop van 250 guldens courant.  
 

WLO-OGA761-258 
 
Akte 39. Heultje, conditie van zekere plek verkocht bij Adriaen Govaerts Nicolaessone als gelast 
van Clara Janssens gekomen de voorschreven plek aan Anna Helsen waarvan koper is Marten 
Van Kerckhoven. 
 
Alzo verkocht een plek land genaamd “ den aert “ daar verkoper van is Adriaen Goevaerts als 
voogd van Anneken Helsen. Bij memorie bij den gezworen secretaris laten heen kennen en voor 
de som van 250 guldens. Item is koopman Peeter Thijs en stelde op deze koop 20 verdieren, ter 
presentie van Joannes Stevens en Jan Meerberghen. Marten Van Kerckhoven is als laatste 
hoger koper gebleven na de kaarsbranding op 11 september 1721. 
 

WLO-OGA761-262 
 
Akte 39. Zoerle, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Elisabeth Thijs daar vader 
af was Adriaen Douwen. 
 
Conditie waarop Jan Verleuffel den jongen en Cornelis Thijs wettige voogden der achtergelaten 
wezen van wijlen Elisabeth Thijs daar vader van was Adriaen Douwen ten hoogste en ten 
schoonsten aan de meeste daarvoor biedende zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding 
van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee. Kochten een koe: Adriaen en Anthoon Goijvaerts, Jan Bouwen, Jan De 
Winter. Kochten een rund: Jan Verleuffel, Adriaen Mertens. Adriaen Van Houdt van Tongerloo 
kocht een hoppel kalf. Peeter Janssens van Parweijs kocht een rood merriepaard voor 73 guldens, 
borg Adriaen Vermeerberghen. 
 
Aldus gedaan coram de heer F. Mantelschots drossaard, Hendrick Verswijvel, Hendrick Verbiest, 
Adriaen Snijers en Jan Van Roije, 16 september 1721. 
 

WLO-OGA761-275 
 
Akte 40. Conditie van de verkochte meubelen van Albert Van Puijffelinck uit kracht van vonnis 
etc. geobtineert bij Jan De Cock, 3 november 1721. 
 
Conditie waarop van ’s heere weg en uit kracht van vonnis geobtineert bij Jan De Cock voor de 
wethouders alhier ten laste van Albert Van Puijffelinck, om daaraan te verhalen 29 guldens 
gesproten als naarder in het recht vermeld na voorgaande sommatie drie pretenties en 
kerkgeboden zal verkopen dezelfde haafelijke meubelen en effecten alhier berustende … Volgt 
een lijst van verkochte meubelen: o.a. vijf slechte beldekens twee stoelen, een grote kist, een 
peperbus, de glazenmakers tafel, het klein tafeltje … Actum coram den heer drossaard, Mr. Philip 
Halloint, Sebastiaen Wuijts schepenen. 
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WLO-OGA761-279 
 
Akte 41. Gelindel, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden van wijlen Catharina 
Soeten, koper is Mr. Peeter Wils. 
 
Conditie achtervolgen Merten Helssen en Marten Soeten als geëede voogden van de wezen 
wijlen Catharina Soeten daar vader af leeft Jan Helssen, publiekelijk voor alle man met 
autorisatie van de wethouders van Soerle Parweijs als oppervoogden van dezelfde wezen 
verkocht hebben aan Jan Meir present en den koop accepterende zeker perceel bos en heide, 
groot 200 roeden. Oost Jan Helssen, zuid Lenaert Thoelen, west Jan Meir en noord “ de saer “, 
goijvaertsgoed voor en om de somme van 79 guldens courant geld.  
 
Jan Meir stelde op deze koop 2 verdieren. Item Mr. Peeter Wils voor hem of zijn command 10 
verdieren. Aldus gedaan en gepasseerd op 6 november 1721 coram Peeter Soeten en Jan Cools 
dienaar als getuige. Mr. Peeter Wils is als laatste hooger na de kaarsbranding op 16 december 
koper gebleven. 
 

WLO-OGA761-282 
 
Akte 42. Compareerden Peeter Vervoort en Adriaen Van Kiel, mits Hendrick Verbiest gewezen 
borgemeester van Westerloo d’ anno begonnen St. Jansmisse 1712 en uitgaande te St. Jansmisse 
1713 heeft beslagen en arrest gedaan op de conditie der haafelijke meubelen verkocht bij Adriaen 
Vervoort om daaraan te verhalen de som van 200 guldens, gesproten van aanbrengsgeld en enig 
geleverd bier, welke som den voorschreven Adriaen Vervoort in kwaliteit als gewezen collecteur 
van Heultje aan hem schuldig is gebleven, hebben hem gesteld voor de voorschreven som als 
borg en cautionarisse in solidum en als principael onder gelofte van indemniteit toties quoties 
actum coram Sebastiaen Wuijts en Philip Halloint schepenen acute 8 november 1721. Akkoord, 
obligatie, scheiding en deling als anderszins mij gepasseerd anno 1720 tot 1721, alles op zegel. 
 

WLO-OGA761-284 
 
Akte 43. Zoerle, conditie van huis en hof verkocht bij de voogden der kinderen wijlen Goosen 
Helsen, koper Jan Vermeerberghen. 
 
Zijn op 24 november 1721 gecompareerd de erfgenamen Josijn Helsen ten huize van 
Sebastiaen Van Kerckhoven en hebben voor alle man met oproepen des dienaars verkocht 
zeker huis, hof, weide en land daaraan gelegen. Palende oost Anthoni Douwen, zuid kopers erve, 
west de straat van “ den houdt “ naar Gelindel en noord Jan Van Houdt. Item hierin begrepen den 
dries met zijne regenten oostwaarts dezelfde straat, zuid de erfgenamen Peeter Claes, west de 
erfgenamen Jan Cuijpers en noord de erfgenamen Hendrick Verbiest. 
 
Item deze koop is den handslag gebleven aan Jan Meerberghs voor en om den prijs van 300 
guldens lopend gangbaar geld en stelde daarop 23 hoogen ter presentie van Egbertus Huijbrechts 
en Jan Verbiest als getuigen, Sebastiaen Van Kerckhoven stelde nog een hooge … Jan 
Vermeerberghen is na de kaarsbranding koper gebleven. 
 

WLO-OGA761-289 
 
Akte 44. Olen, conditie van zeker huis en hof gestaan tot Meeren. Item van percelen van erven 
verkocht door de kinderen en erfgenamen wijlen Anna Verhoeff, item de kinderen en erfgenamen 
wijlen Catharina Van Hoeff … 
 
Verkoop van zeker huis gelegen tot Meeren verkocht bij de kinderen en erfgenamen wijlen Anna 
Van Hoef waarvan koper is Adriaen Peeters op 29 november 1721 en dezelfde Adriaen Peeters 
is ook laatste hooger. Bedragende deze koop tezamen met de hoogen 506 guldens. Deze koop is 
vernaaderd bij Hendrick Blerincx en gegoed voor den leenheer den heer advocaat Paulij tot 
Geel memorie. 
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Tweede koop die hebben verkocht de kinderen en erfgenamen wijlen Cathlijn Van Hoef op 29 
november 1721 te weten de helft van het binnenveld waarvan koper is Adriaen Peeters voor de 
som van 200 guldens met de hoogen. Deze koop is insgelijks vernaaderd bij Hendrick Bleirincx 
en gegoed voor den heer advocaat Paulij leenheer tot Geel intendant, alsnog den zegel tot den 
derden koop van dezelfde conditie die hebben verkocht de voorschreven kinderen en erfgenamen 
wijlen Catharina Van Hoeff contesterende in zekere hooiwas waarvan koper en hoger is Jan 
Ceultiens voor de som van 145 guldens. Deze hooiwas ligt in de Vrijheid Geel. 
 
De eerste kavel verkocht aan Adriaen Peeters voor een som van 475 guldens mits betalende alle 
onkosten en stelde op deze koop 23 hoogen. Dezelfde dag is nog verkocht de helft van “ het 
binnenveldt “ noordwaarts … en moet deze helft hebben hare weg over de erve daar het huis op 
staat. Deze is verkocht aan Adriaen Peeters voor een som van 176 gulden en stelde daarop 
zestien hoogen. Merten Verwimp nog een hooge, ter presentie van Jan Heijlen en Adriaen 
Lanen getuigen. 
 
Op 29 november zo bekenden verkocht te hebben de erfgenamen en kinderen van Catlijn Van 
Hoef aan Adriaen Verheijen alhier present en deze koop accepterende van zeker perceel 
hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ groot een half bunder en dat voor een som van 136 
guldens en stelde daar 3 hoogen op. Adriaen Verboven den jongen stelde nog een hooge bij, ter 
presentie van Jan Heijlen en Jan Huijsmans getuigen. Op 9 september 1721 compareerde Jan 
Coolkens en stelde op deze hooiwas van “ den mosbergh “ vijf hoogen. 
 
Den eersten koop het huis tot Meeren is verkocht aan Adriaen Peeters voor de som van 475 
guldens en alle onkosten tot kopers last en stelde op deze koop 23 hoogen, Jan De Ceuster 
Janssone stelde alsnog twee hoogen. De tweede koop de helft van het binnenblok is de koper 
Adriaen Peeters voor de som van 176 guldens en stelde daarop 16 hoogen Merten Verwimp nog 
een hooge. 
 

WLO-OGA761-298 
 
Akte 46. Zoerle, conditie van verkochte meubelen van wijlen Jan Van Eijnde en Joanna Douwen. 
 
Conditie waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jan Van Eijnde en Joanna Douwen 
gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen. De derde koop den hooiwas op “ den mosbergh “ verkocht aan Adriaen Verboven 
voor de som van 136 gulden en stelde daar drie hoogen op … Volgt een lijst van opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. O.a. Merten Van Eijnde, 
Adriaen Verboven, Paulus Floris, Adriaen Van Opstal, Adriaen Lemmens, Lenaert Toelen, Merten 
Douwen, … en meer anderen … 
 
Verkoop van het vee: Norbertus Balemans kocht een rode koe, borg Peeter Wuijts. Peeter Wijnans 
kocht een rode koe, borg Merten Van Eijnde. Merten Van Eijnde kocht een bruine koe. Adriaen 
Verboven kocht een rood rund, borg Paulus Floris. Merten Van Eijnde kocht er nog een koe en een 
kalf en ook het veulen. Het paard werd gekocht voor 36 gulden bij Peeter Bertels borg Peeter 
Peeters. 
 
Aldus gedaan coram den heer Mangelschots drossaard, Sebastian Wuijts, Hendrick Verswijvel en 
Adriaen Snijers schepenen deze 1 december 1721. 
 

WLO-OGA761-310 
 
Akte 47. Plaedtse, conditie van verkochte meubelen wijlen Catharina Thijs.  
 
Conditie waarop wegens Juffrouw Maria Anna Thijs zullen worden verkocht enige haafelijke 
meubelen zo van haar als ook van haar zuster Juffrouw Catharina Thijs en dat met oproepen o.a. 
een witten rok, zwarte rokken, capruijnen, koperen potten, kousen en schoenen, een koffer, een 
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lantaarn, een pluimen bedde, pluimen kussens, een groene sargie, strijkijzer, flessen, koperen 
pannen, potten en ketels, water emmer en borstel, een mandeken, keerssnutters, blompotten, een 
kindskorf, stoelen, schilderijen, een schouwkleed, water pot, bier pot, smoutpot, … 
 
Aldus gedaan en gesloten coram den heer Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts en Philip 
Halloint schepenen deze 4 december 1721. 
 

WLO-OGA761-318 
 
Akte 48. Conditie waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Lenaert Peeters en Catlijn De 
Rijdt gehuwden tijdens hun leven bijgestaan met de voogden der minderjarige kinderen 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. Aldus 
gedaan coram Hendrick Verswijvel, Jan Van Roeij en Adriaen Snijers schepenen deze 23 
december 1721. 
 

WLO-OGA761-326 
 
Akte 1. Zoerle, conditie van zekere heide verkocht bij Anna Helsen waarvan koper is de weduwe  
A. Maesmans. 10 januari 1722. 
 
Conditie en voorwaarden waarop dewelke Anna Helsen weduwe van wijlen Jochimus Verlinden 
bekende verkocht en getransporteerd te hebben volgens autorisatie aan Anna Maesmans 
weduwe van wijlen Jan de Winter een zeker perceel heide gelegen omtrent “ het roth “ onder het 
markizaat van Westerlo, groot in het geheel drie zullen. Palende oost Hermanus Vander Heijden, 
zuid Steven Verbiest, Hendrick De Winter erfgenamen en noord Jan Helssen. Hendrick De Winter 
is koper gebleven na de kaarsbranding op 25 februari 1722 voor en in den naam van Hendrick 
Waegemans. Koop 179 gulden.  
 

WLO-OGA761-332 
 
Akte 2. Gelindel, conditie van verkochte meubelen wijlen Adriaen Helsen. 
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Helsen en Christina Helsen 
gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en 
dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Kochten een koe, Adriaen Toelen, Hendrick Tielemans, Marten Douwen, 
Marten Soels, Peeter Martens. Joseph Kempeneers kocht een rund en Marten Helsen kocht het 
paard voor 45 gulden. 
 
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Hendrick Verswijvel en Hendrick 
Verbiest schepenen deze 14 januari 1722. 
 

WLO-OGA761-339 
 
Akte 3. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Adriaen Verboven.  
 
Conditie waarop Maria Luijten weduwe Adriaen Verboven 31 bijgestaan met den voogd met 
naam Hendrick Heijlen en haar kindskinderen zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 

 
31 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Verboven x Maria Verluyten, nr. 3061, pag. 608. 
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Verkoop van het vee: de weduwe van Stoffel Baten kocht een hoppel koe, borg Hendrick Heijlen. 
Aert Meurkens kocht een hoppel koe, borg Cornelis Lanen(?). Jan Vande Broeck kocht een koe, 
borg Merten Verhestraten. Peeter Verboven Peeterssone kocht en koe, borg Peeter Verboven zijn 
vader. Peeter Verwerft kocht een kalf, borg Marten Verwimp. Laurens Molders kocht het paard 
voor 17 gulden 5 stuivers, borg Jan Van Hoeff. Peeter Poels kocht de hoge kar, voor 19 guldens 
10 stuivers borg Cornelis Lanen. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer junior, Michiel Willems en Jan Van Hoeff schepenen deze 24 
januari 1722. 
 
     WLO-OGA761-351 
 
Akte 4. Conditie waarop Jan Baptist van Der Hoffstadt en Anna Bergier gehuwden zullen 
verkopen enige haafelijke meubelen en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Actum coram Fr. Mangelschots 
drossaard, Sebastiaen Wuijts en Philip Halloint schepenen deze 29 januari 1722. 
 
     WLO-OGA761-359 
 
Compareerde op 16 februari 1721 voor mij notaris De Swarte de eerzame Adriaan Pluijs 
woonachtig op Heerlijkheid van Brigdamme binnen het eiland van Walcheren. Hij verklaart 
verkocht te hebben aan en tot behoef van de eerzame Pieter Van Goubergen landman wonende 
onder Heist-op-den-Berg tot Bruggeneinde zeker stuk hooiland groot 70 roeden gelegen onder 
Hulshout in “ Het Laterend “ en genaamd “ De Knikken “. Hij maakt machtig dezelfde Pieter Van 
Goubergen om in zijn naam te verlijden zodanige brieven van opdracht en transport, als aldaar 
gebruikt is volgens costume lokaal of wel iemand te dien einde te substitueren en voor generalijk 
als daar omtrent … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Middelb(urg) ter presentie van notaris 
Jacobus De Swarte.  
 

WLO-OGA761-361 
 
Akte 5. Conditie van een plek erve verkocht bij Adriaen Vande Bosch cum suis, item bij Jan 
Keulemans en Adriaen Pluijs. 
 
Op 6 februari 1722 compareerde Adriaen Vande Bosch broeder van Jan Vanden Bosch, hem 
sterkmakende van zijne andere twee zusters met naam Elisabeth Vande Bosch en de andere 
Jenneken Vanden Bosch dewelke erfgenamen hebben verkocht zeker perceel land genaamd 
 “ den kuicker(?) “ en heeft de ander helft verkocht van Adriaen Pluijs aan Jan Keulemans 
waarvan de procuratie van den voorschreven Adriaen Pluijs is zijnde in drie parten … groot een 
half boender een half dagmaal of daar omtrent.  
 
Adriaen Vanden Bosch heeft daarvoor betaald voor het part van Jan Vanden Bosch de som van 
95 guldens lopende geld gelijk het geld nu is gaande en het part van Jan Keulemans komt het 
vierde part komt ter somme van 48 guldens lopende geld en Adriaen Pluijs vier vierden part komt 
42 guldens voor zijn eigen … 
 

WLO-OGA761-364 
 
Op 9 maart 1722 voor d’officie en schepenen compareerde Adriaen Vande Bosch, Elisabeth 
Vande Bosch bijgestaan met Jan Cabeau(?) haar man en voogd, Jenno Vande Bosch ten deze 
bijgestaan met de voorschreven Adriaen Vande Bosch, bekenden verkocht en in wettige koop 
over gegeven te hebben aan Adriaen Vande Kelst zekere helft van een perceel land groot in het 
geheel omtrent 250 roeden. Oost Adriaen Huijsmans, zuid Cornelius Bosch, west Jan Verleuffel en 
noord ’s Heerenstraet. Koop 95 - 0. 
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Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde Jan Keulemans voor zichzelf en Adriaen 
Pluijs waarvoor zij bekenden deze staak verkocht te hebben aan den voorschreven Adriaen 
Vande Kelst het perceel land genaamd “ den kuijcker “ gelegen als boven. Koop 90 - 0. 
 

WLO-OGA761-366 
 
Akte 6. Zoerle, conditie van huis en hof verkocht bij de voogden van de kinderen Peeter Claes 
waarvan koper is Servaes Verswijfelt  
 
Op 7 februari 1722 compareerden de erfgenamen van Peeter Claes, bekennende verkocht te 
hebben voor alle man even naar met oproepen des dienaar Jan Cools en heeft den voogd 
Adriaen Claes den handslag laten geschieden aan Servaes Verswijfelt van zeker huis, hof, land 
en zijn aangelegentheid. Palende oost ’S Heerenstraet, zuid Hendrick Verbiest en zijn consoorten, 
west Sebastiaen Van Kerckhoven en noord Jan Vermeerbergen en Jan Verheijden. Hetzelfde 
goed is gemijnd voor en om de som van 105 gulden waarvan alles is tot last tot kopers last. Te 
betalen ten dage der goedenis te weten 50 gulden voorts de rest van de penningen zullen betaald 
worden tot behoef van Peeter Claes en Hendrick Claes met tien guldens … 
 
Dit alles gedaan en gepasseerd ter presentie van de getuigen ondergenoemd. Peeter Diels en Jan 
Verbiest en de koper stelde daarop 8 hoogen, Jan Verbiest en daarna de koper nog elk een 
hooge. Servaas Verswijfelt is koper gebleven na de kaarsbranding op 25 februari. 
 
Op 25 februari compareerden Peeter Claes voor zichzelf en Adriaen Claes en Adriaen Geens 
als voogden der achtergelaten wezen en kinderen wijlen Maria Geens daar vader af is Peeter 
Claes. 
 

WLO-OGA761-370 
 
Akte 7. Olen, conditie van zekere weide verkocht bij de voogden van de kinderen Adriaen Van 
Gestel, koopster Catharina Bellens weduwe. 1722. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Adriaen Lemmens en Cornelis Spapen als voogden der wezen 
wijlen Adriaen Van Gestel 32 daar alsnog moeder af leeft Maria Peeters hebben verkocht zeker 
perceel weide genaamd “ den hestraet dries “ groot omtrent ander halve zille. Oost de weduwe 
Merten Peeters, zuid Anna Lijsen, west de weduwe Adriaen Bulckens en Noord Jan Van Houdt en 
dat om en voor de som van 24 gulden gangbaar geld en dat aan Peeter Mertens en stelde hij daar 
nog een hooge op. Mede ondertekend: Catharina Bellens weduwe wijlen Marten Bellens 33 
Mertenssone. 
 
Op 25 februari 1722 zo is de kaars ontken van den voorschreven dries ter presentie van L. Wuijts 
meijer junior en Jan Van Hoeff schepen en ten overstaan van de koper en verkopers en na het 
uitgaan der zelfde zo is de laatste hooger koper gebleven. 
 

WLO-OGA761-375 
 
Akte 8. Conditie waarop Catlijn Vande Bergh weduwe wijlen Jan Dircx zal verkopen enige 
boomkens tot Heultje onder Westerlo, Kopers waren o.a. Andries Van Kerckhoven en Hendrick 
Verswijvel. Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel schepen en Adriaen Snijers schepen ren 
relaas deze 9 februari 1722. 
   

WLO-OGA761-379 
 
Akte 9. Akkoord tussen Jan Baptist Vander Hoffstadt en zijne zuster Magdalena Vander 
Hoffstadt. 1722. 

 
32 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Van Gestel x Maria Peeters, nr. 2623, pag. 522. 
33 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Bellens x Catharina Bellens,nr. 169, pag. 35. 
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Op heden 10 februari 1722 compareerden Jan Baptist Vander Hoffstadt te ene zijde en Madlon 
Vander Hoffstadt ter andere zijde. Welke comparanten zo nopende het wonen van de 
voorstaande Jan Baptist Vander Hoffstadt in afwezigheid van zijn zuster als verbetering gedaan 
heeft aan het voorstaande huis alhier gestaan en gelegen tussen het huis van Laureijs Verborght 
ten westen en Balten Van Gorp ten oosten. En ook over hetgeen de voorstaande Madlon Vander 
Hoffstadt zijn zuster heeft geërfd bij legaat op haar gemaakt wegens zeker … hebben ze een 
akkoord gemaakt. 
 
De eerste comparant zal geven aan zijn zuster 5 pattacons eens. Ten tweede zal de tweede 
comparant het voorstaande huis bij hun in gemeenschap in huur hebben voor een jaar … De 
tweede comparant zal ook genieten de huur van Laurent Lambuloth van hetgeen hij in de 
gemeenschappelijke hof in huur is hebbende.  
 

WLO-OGA761-384 
 
Akte 10. Hulshout, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Adriaen Boecx.  
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Boicx (Boecx) en Adriaenken van 
Candries (Caudries) gehuwden tijdens hun leven, bijgestaan met de voogden der minderjarige 
kinderen Gisbert De Becker en François Bals zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding 
van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Kochten een koe, Jan Boecx (4 stuks), Guibert De Backer. Adriaen Boecx kocht een kalf en Jan 
Boecx twee kalveren. Jan Boecx kocht voor 2 gulden het paard. 
 
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Jan Van Roeij, Hendrick Verswijvel en 
Hendrick Verbiest schepenen deze 26 februari 1722. 
 

WLO-OGA761-397 
 
Akte 11. Hulshout, conditie van verkochte meubelen wijlen Jan Vander Aura. 
 
Op 2 maart zullen de voogden van wijlen Jan Vander Auwaerde verkopen alle haafelijke 
meubelen van alles wat er gevonden zal worden. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. De koe werd gekocht door Bastiaen Stercx 
voor 19 gulden en 15 stuivers, borg Bertel Tubicx. 
 

WLO-OGA761-405 
 
Akte 12. Heultje, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Michiel Raes daar moeder af 
leeft Maijken Leijsen. 
 
Conditie waarop Maijken Leijsen weduwe wijlen Michiel Raes bijgestaan met de voogden van 
haar kinderen, zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des dienaars. Volgt een lijst van verkochte meubelen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. Verkocht twee zwarte koeien en een rood rund. Jan Boogaerts kocht voor 
48 guldens het paard, borg Jan Verstappen. Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel, Jan Van 
Roije en Adriaen Snijers schepenen deze 3 maart 1722. 
 

WLO-OGA761-412 
 
Akte 13. Heultje, conditie van verkochte meubelen bij Jan Vermeerbergen. 1722. 
 
Conditie waarop Jan Vermeerberghen laatste weduwnaar wijlen Catharina Beucx, zal verkopen 
enige van zijne haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. 
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Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van d kopers en hun onkosten daaraan. 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen deze 11 maart 1722.  
 

WLO-OGA761-428 
 
Akte 15. Olen, conditie der haafelijke meubelen wijlen Anna Verboven. 
 
Conditie waarop Jan Verboven en Peeter Huijsmans als voogden der wezen wijlen Anna 
Verboven daar vader af leeft Jan Huijsmans 34 zullen verkopen alle haafelijke meubelen en dat 
met oproepen des dienaar. Volgt een opsomming van verkochte goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Huijsmans kocht een rode koe, borg Adriaen Verwimp. Geeraert Van Deijck een blaar koe, 
borg Adriaen Verboven. Peeter Huijsmans kocht een kalf, borg Jan Verwimp. Aldus gedaan op 23 
maart 1722 ten overstaan van L. Wuijts, Michiel Wilms en Jan Van Hoeff schepenen. 
 

WLO-OGA761-431 
 
Akte 16. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Jan De Busser. 
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Jan De Busser, bijgestaan met de voogden 
der minderjarigen te weten Jan Van IJsschot en Adriaen Van IJsschot zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar. Volgt een 
opsomming van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Jan Wils, Dingen Molenberghs, Guilliam de Bije, Jan Van Hoeff, H. Cortejans, 
Andries Van Dungenen, Guilliam Vande Broeck, Hendrick Blerincx, Hendrick Soeten Guilliam 
Heijlen, Adriaen Verachtert, Jan Daems, Peeter Soeten, Adriaen Cluijts, Adriaen Van Castel, 
Cornelius Laenen spullen, Jan Mertens ijzerwerk en bonen, Peeter Laenen vlees, … en veel meer 
anderen … 
 
Verkoop van het vee: Willem Verboven kocht een koe, borg Hendrick Heijlen. Jan Verwimp van 
Oevel kocht een koe, borg Cornelis Laenen. Adriaen Wouters van Tongerloo kocht een koe, borg 
Peeter Heijlen. De weduwe van Adriaen Peeters kocht een rode koe, borg Jaspar Vos. Jan Baeten 
kocht een rund, borg Peeter Wouters. Mattheus Dircx Norderwijck kocht een zwart paard voor 46 
gulden, borg Thijs Matthijs. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Van Hoeff schepenen van Oolen 
deze 26 maart 1722. 
 

WLO-OGA761-443 
 
Akte 17. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Jan Van Dijck en 
Anna Voorts. 
 
Conditie waarop Marten Van Dijck en Amand Voorts als wettelijke voogden der minderjarige 
kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Van Dijck 35 en Anna Voorts gehuwden tijdens hun leven 
zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
dienaar. Volgt een aanzienlijke lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Wijtens kocht een rode koe, borg Adriaen Cluijts. Peeter Verwerft kocht een gremel koe, 
borg Jan Aerts. Jan Sprengers kocht een rode blaar koe, borg Peeter Meer. M. Belmans kocht een 

 
34 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Huysmans x Anna Verboven, nr. 1267, pag. 259. 
35 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Dyck x Anna Vorts, nr. 2513, pag. 501. 
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rode vaars, borg Peeter Bellens. Adriaen Cluijts kocht een runderken, borg Michiel Wilms 
Janssone. Peeter Peeters kocht een zwart ruin paard voor 81 gulden, borg Hendrick Van Hoeff. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts, Michiel Wilms en Jan Van Hoeff schepenen deze 31 maart 1722. 
 

WLO-OGA761-460 
 
Akte 18. Gelindel, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Jan Verbiest.  
 
Conditie waarop men van d’ officie en schepenen zal verkopen de haafelijke meubelen van de 
wezen achtergelaten bij wijlen Jan Verbiest daar moeder af leeft Maria De Cort. Volgt een lijst 
van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Peeter Van Dijck kocht een zwarte koe, borg M. Verswijvel. Norbert 
Balemans kocht een rode koe, borg Christiaen Kenens. Michiel Verswijvel kocht een blaar koe, 
borg Peeter Van Dijck. Peeter Soeten van Oolen kocht een zwarte koe, borg Marten Soeten. 
Peeter Nuijens kocht een rood rund en een zwart kalf, borg Jan Cools. Adriaen Swolffs van 
Tongerloo kocht een zwart veulen, borg Augustijn Swolffs. 
 
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts en Hendrick 
Verswijvel schepenen deze 10 april 1722. 
 

WLO-OGA761-473 
 
Akte 19. Gelindel, conditie van enige verkochte bomen der kinderen wijlen Jan Verbiest.  
 
Conditie waarop men van officie weg zal verkopen enige opgaande hout der kinderen wijlen Jan 
Verbiest. Tweede koop in “ de baleboschen “. Negen bomen in “ de steenvoort “, totaal negen 
kopen. Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts en Hendrick 
Verswijvel schepenen deze 16 april 1722. 
 

WLO-OGA761-476 
 
Akte 20. Gelindel, conditie van enige verkochte bomen competerende Peeter Nuijens nomine 
uxoris en de wezen Marten Douwen. 
 
Conditie waarop de voogden kinderen wijlen Marten Douwen Anthonissone met namen Peeter 
Nuijens en Adriaen Helsen zullen na voorgaand decreet en autorisatie van de wethouders alhier 
van datum 14 april 1722, verkopen enige opgaande eikenbomen in verscheidene kopen. Totaal 34 
kopen. 34ste koop Jan Meir 2 bomen, borg Claes Goijvaerts. Aldus gedaan coram de heer Fr. 
Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts en H. Verbiest schepenen deze 16 april 1722. 
 

WLO-OGA761-488 
 
Akte 21. Hulshout, conditie van een perceel land gelegen op “ het eijnde “ onder Hulshout 
verkocht bij de voogden der wezen wijlen Adriaen Boeckx en Elisabeth Vlaijmans. 
 
Op 28 april 1722 zullen Hendrick De Schutter en Peeter Vlaijmans als wettelijke voogden der 
minderjarige wezen daar vader en moeder van was Adriaen Boecx en Elisabeth Vlaijmans 
gehuwden tijdens hun leven voor alle man en met decreet van de wethouders van Westerloo 
verkopen een perceel land, groot omtrent 240 roeden gelegen op “ ’t eijnde “ onder Hulshout. 
Palende oost H. Van … zuid de andere helft, west An. Kerselaars en noord J. Dircx erfgenamen. 
 
Item is het goed ingekocht bij Jan Marien om en voor de som van 111 guldens courant geld en 
stelde daarop drie verdieren, … ter presentie van Franciscus Nagels en Peeter De Kuster  
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(Ceuster), Andries Van Asbroeck stelde enkele hoogen bij, als ook Jan Van De Veeken. Op 4 
november stelde Peeter Dierckx en stelde nog andere verdieren bij. De kaarsbranding geschied 
den 25 november ten huize van Jan De Kuster en is uitgegaan op naam van Peeter Diercx. 
 

WLO-OGA761-493 
 
Akte 22. Hulshout, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Peeter Heijlen en Maria 
Kempenaers. 
 
Conditie waarop de voogden der wezen wijlen Peeter Heijlen en Maria Kempenaers met namen 
Adriaen Verloo en Adriaen Kempenaers zullen verkopen de haafelijke meubelen ten 
voorschreven sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt een opsomming van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Adriaen Verwimp kocht een zwarte koe, borg Adriaen Van Olmen. Adriaen Brusseleirs kocht een 
ruggel koe, borg Jan Van Roije Janssone. Jan Vervoort kocht een rode koe, borg Andries Van 
Looij. Peeter Laureijs kocht een kalf. 
 
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Jan Van Roije, Hendrick Verswijvel en 
Adriaen Snijers schepenen deze 29 april 1722. 
 

WLO-OGA761-501 
 
Akte 23. Zoerle, conditie van verkoop door de weduwe Jacob Smets aan Sebastian Van 
Kerckhoven en Jan Baptist Vermeerberghen. 
 
Conditie en voorwaarden wegens dewelke Anna Van Genechten weduwe van wijlen Jacobus 
Smets met overstaan van Guilliam Van Genechten als voogd van de achtergelaten wezen van 
wijlen Jacobus Smets en dat volgens autorisatie bekenden verkocht te hebben een perceel 
hooiwas gelegen in “ het gemeijn broeck “ groot in het geheel de maten onbegrepen onder het 
markizaat Westerloo . De koper beloofde hiervoor te betalen ten dage der goedenisse 51 guldens. 
De koper stelde nog een hooge, Sebastiaen Van Kerckhoven stelde ook nog een hooge.  
 
Item zoals op voorstaande condities heeft de voorschreven weduwe alsnog verkocht een perceel 
weide of beemd, omtrent “ de saert “ gelegen onder de jurisdictie van Soerle Pareweijs, groot in 
het geheel een zille en een half. Palende oost Jan Vermeerbergen, west Jan Vermeerberghen 
Adriaenszoon, zuid Peeter … en noord dezelfde beemd. En heeft deze koop geobtineert Jan 
Baptista Vermeerberghen Janssoon voor en om de som van 72 guldens en stelde daarop nog 5 
hoogen, Adriaen Peeters stelde nog een hooge. 
     
Aldus gedaan op 5 mei ter presentie van Jan Wouters en Martinus Peetermans. Sebastian Van 
Kerckhoven is na de kaarsbranding op 17 juli 1722 koper gebleven in naam van zijn kinderen. 
 

WLO-OGA761-508 
 
Akte 24. Zoerle, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der kinderen en erfgenamen wijlen 
Gilliam Huijgen daar moeder af leeft Anna Schellens. 
 
Conditie waarop de weduwe en de erfgenamen wijlen Guilliam Huijgen bijgestaan met de 
voogden van haar minderjarige kinderen te weten Jan Huijgen en H. Verswijvel uit de wet. Item 
dezelfde Jan Huijgen, Guilliam Huijgen, Catharina Huijgen en Maria Huijgen meerderjarige 
kinderen van den voorschreven Guilliam Huijgen zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Jacobus Somers kocht een zwarte koe, borg de gelijke erfgenamen. Een koe 
die bij Anna Schellens werd overgenomen een rode ruggel koe. Anna Schellens kocht nog een 
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rode koe en rode blaar koe. Anna Schellens kocht nog een rund. Peeter Mertens kocht een rund, 
borg Merten Huijpens. Anna Schellens kocht een kalf. Adriaen Douwen kocht een kalf, borg Peeter 
Vermeerberghen. Anna Schellens kocht nog een kalf. Peeter Peeters kocht er ook een kalf.  Anna 
Schellens kocht voor 46 gulden het paard. 
 
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots, Mr. Philip Halloint en Hendrick Verswijvel 
schepenen deze 5 mei 1722. 
 

WLO-OGA761-519 
 
Akte 25. Zoerle, conditie van verkochte meubelen der wezen Aerdt Janssen. 
 
Conditie waarop de weduwe wijlen Aerdt Janssen bijgestaan met de voogden van haar 
minderjarige kinderen zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Jan Notelaers kocht een zwarte blaar koe, borg Adriaen Helsen Janssone. Paulus Floris kocht een 
rode koe, borg Peeter Van Kastel(?). Dielis Van Eichelpoel kocht een kalf. Jan Pellegroms kocht 
het paard, borg Andries Wendricx. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Philip Halloint deze 15 mei 1722. 
 

WLO-OGA761-525 
 
Akte 26. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen wijlen Jan Bordoncx. 
 
Conditie waarop Lembrecht Bordoncx en Jan Van Roije schepenen uit de wet als voogden der 
kinderen wijlen Jan Bordoncx daar moeder af was Lucia Van Dijck. Item Maria Verhelst laatste 
weduwe wijlen den voorschreven Jan Bordoncx tezamen zullen verkopen al de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Dielis Vervoort kocht een hoppel koe, borg Adriaen Vervoort. Maria Verhalst kocht een rode koe, 
borg Lambrecht Bordoncx. Andries Van Kerckhoven kocht een kalf, borg Bertel Tubbickx. 
 
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Jan Van Roije, Hendrick Verswijvel en 
Adriaen Snijers schepenen deze 16 mei 1722. 
 

WLO-OGA761-532 
 
Akte 27. Heultje, conditie van verkocht baggert wijlen Barbara Diricx en Catlijn Diricx. 
 
De kinderen wijlen Barbara Diercx benevens de kinderen wijlen Catlijn Diercx zullen verkopen 
zekere baggert uit een eussel gelegen onder Westerlo, omtrent “ de sant boschen “ … Aldus 
gedaan coram Hendrick Verbiest en Hendrick Verswijvel schepenen deze 13 juni 1722. 
 

WLO-OGA761-538 
 
Akte 28. Oolen conditie van verkochte granen … 
 
Conditie waarop Maria Luijten weduwe wijlen Adriaen Verboven, bijgestaan met Hendrick 
Heijlen en Peeter Maes haar voogden. Item Jan Van Isschodt en Adriaen Van Isschodt als 
voogden der wezen wijlen Hendrick De Busser 36 en Adriana Verboven benevens de 
voorschreven Hendrick Heijlen en Guilliam Van Deijcke als wettelijke voogden der achtergelaten 

 
36 Olense gezinnen voor 1801: Henricus De Busser x Adriana Verboven, nr. 676, pag. 138. 
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kinderen wijlen Christoffel Baten daar moeder af leeft Elisabeth Verboven. Item Adriaen 
Wouters nomine uxoris tezamen zullen verkopen zekere partijen van granen staande te velde en 
dat in verscheidene kopen en dat met oproepen. O.a. 14 ruggen in “ de langel “, zeventien ruggen 
op “ het kemp block “ … Aldus gedaan op 9 juli 1722 ten overstaan van L. Wuijts junior meijer, 
Jan Van Hoeff, Michiel Wilms schepenen des graafschap Oolen.  
 

WLO-OGA761-543 
 
Akte 29. Olen, conditie van de granen der wezen wijlen Hendrick De Busser daar moeder af was 
Adriana Verboven. 
 
Conditie waarop Jan Van Isschodt en Adriaen Van Isschodt als voogden van de kinderen en 
erfgenamen wijlen Hendrick De Busser daar moeder af was Adriana Verboven, zullen verkopen 
zekere partijen van koren als andere granen staande te velde en dat met oproepen. O.a. veertien 
ruggen op “ de bockelij “ op “ het bulckens block “ gemijnd bij Geeaert Michils. De vierde koop 
op “ den vorsten dries “ de gehele plek is gemijnd bij Jan Van Hoff. De vijfde koop op “ het leen “ 
binnen “ het binnenblock “ naast de gerst ... etc. 
 
Aldus gedaan op den 9 juli 1722 ten overstaan van L. Wuijts junior meijer, Jan Van Hoff en Michiel 
Wilms schepenen van het graafschap Oolen. 
 

WLO-OGA761-547 
 
Akte 30. Olen, conditie van verkochte granen der wezen wijlen Marten Van Lommel.  
 
Conditie waarop Jan Lommelen en Martinus Bellens als voogden der wezen wijlen Merten 
Lommelen en Maria Van Eijnde zullen verkopen zekere partijen van koren staande te velde en 
dat met oproepen. O.a. tegenover het huis naast den klaver, op “ het cleijn leen “ naast “ de 
vennekens “, op “ het maijken cluijdts “ naast Catharina De Wolff, “ het cornelis lanen “ voor de 
helft naast Adriaen Wouters, op “ de teunsstraet “ naast Jan Van Dijck … op “ het claes luijten “ 
naast het straatje … etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten overstaan van L. Wuijts junior meijer, Jan Van Hoff en Michiel 
Willems schepenen van den graafschap van Oolen.  
 

WLO-OGA761-551 
 
Akte 31. Heultje, conditie van enige goederen verkocht bij de voogd der wezen wijlen Jan 
Vervoort. 
 
Conditie waarop Adriaen Vervoort als voogd der wezen wijlen Jan Vervoort daar moeder af leeft 
… (leeg) zal verkopen enige haafelijke meubelen benevens enig koren op het veld de 
voorschreven wezen competerende en dat in verscheidene kopen. Volgt een lijst van verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram Hendrick 
Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen deze 11 juli 1722. 
 

WLO-OGA761-557 
 
Akte 32. Zoerle, conditie van enig verkocht graan competerende de weduwe Aert Janssen.  
 
Op de conditie van de haafelijke meubelen die zijn verkocht bij de wezen wijlen Aert Janssen, zo 
zijn alsnog verkocht vier kopen granen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan. 
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WLO-OGA761-560 
 
Akte 33. Olen, conditie van verkochte granen der wezen wijlen Jan Van Deijck en Anna Voorts. 
13 juli 1722. 
 
Conditie waarop Merten Van Deijck en Amandt Vordts als wettelijke voogden der minderjarige 
kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Van Deijck 37 en Anna Vordts gehuwden tijdens hun leven 
zullen verkopen differente partijen van granen staande te velde o.a. in “ het binnenblock “ 
gemijnd bij Michiel Sergers, op “ de brandsche heijde “ gemijnd bij Mattheus Luijten, op “ den 
cleijnen tongel “, op “ de schomme “, de helft van “ den grooten langhels “ gemijnd bij Peeter 
Soeten, … 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts junior meijer, Jan Van Hoff en Michiel Willems schepenen des dorps 
en graafschap Oolen.  
 

WLO-OGA761-563 
 
Akte 34. Gelindel, conditie van verkochte granen van het sterfhuis wijlen Jan Verbiest. 
 
Conditie waarop men van officie wege zal verkopen de granen te velde van wijlen Jan Verbiest. 
Eerst worden de granen verkocht in verscheidene kopen … o.a. in “ het binnenblock “, op “ het 
lanck block ” … Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen deze 13 
juli 1722. 
 

WLO-OGA761-568 
 
Akte 35. Zoerle, conditie van de verkochte granen der wezen wijlen Elisabeth Thijs daar vader af 
was Adriaen Douwen. 
 
Conditie waarop Jan Verleuffelt den jongen en Cornelis Thijs als voogden der achtergelaten 
wezen wijlen Elisabeth Thijs daar vader van was Adriaen Douwen zullen verkopen zekere 
partijen van granen staande te velde en dat in verscheidene kopen o.a. op “ het lissen land “, in  
“ het binnevelt “, op “ de heijde “ … Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel, Adriaen Snijers en 
Hendrick Verbiest schepenen deze 13 juli 1722. 
 

WLO-OGA761-573 
 
Akte 36. Hulshout, conditie van verkochte granen wijlen Adriaen Boecx. 
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Boecx en Adriaenken Candries 
gehuwden tijdens hun leven, bijgestaan met Guibertus De Becker en François Bals als voogden 
der minderjarige wezen zullen verkopen zekere partijen van granen staande te velde en dat in 
verscheidene kopen o.a. op “ het huijsvelt “, op “ de cloijtkes “, op “ het verschuerenvelt “. 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Jan Van Roije schepenen deze 16 juli 1722.  
 

WLO-OGA761-578 
 
Akte 37. Heultje, conditie van verkochte granen competerende Ida Vlaijmans weduwe wijlen 
Gommar Milants.  
 
Conditie waarop Ida Vlaijmans weduwe van wijlen Gommar Milants bijgestaan met Adriaen 
Sijmons zullen verkopen enig koren staande te velde en dat in verscheidene kopen o.a. op “ het 
driesheuvel “, op “ de heijde “, op “ het bosken “, op “ het h. geestblock “. Aldus gedaan coram 
Hendrick Verswijvel en Adriaen Snijers schepenen deze 17 juli 1722.   
 

 
37 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Dyck x Anna Vorts, nr. 2513, pag. 501. 
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WLO-OGA761-582 
 
Akte 38. Heultje, conditie der verkocht koren competerende de weduwe wijlen Michiel Maes.  
 
Conditie waarop Maijken Leijsen weduwe van wijlen Michiel Maes bijgestaan met de voogden 
van haar kinderen zullen verkopen enig koren te velde staande. Eerste koop beginnende naast het 
huis wetende 23 ruggen … op ” de heijde “ … Aldus gedaan coram H. Verswijvel en Adriaen 
Snijers schepenen deze 18 juli 1722.  
 

WLO-OGA761-585 
 
Akte 39. Olen, conditie van Hendrick Wuijts van de verkochte oogst.  
 
Conditie waarop Merten Wuijts en … (leeg) in kwaliteit als geëede voogden van Hendrick Wuijts 
den welke zal verkopen de oogst staande te velde en dat met oproepen. Aldus gedaan op den 27 
juli 1722 ten overstaan van L. Wuijts junior meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Willems.  
 

WLO-OGA761-588 
 
Akte 40. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Merten Van Olmen Peeterssone 
bij executie. 
 
Conditie waarop men van officie wege uit kracht van vonnis geobtineert bij Peeter Kersseleers 
Cornelissone voor de wethouders en schepenen des lands en markizaat Westerloo waaronder 
Oolen is, op datum van 23 juni 1722 ten laste van Merten Van Olmen Peeterssone zal verkopen 
naar voorgaande sommatie en drie presentaties in executie alle dezelfde haafelijke meubelen en 
effecten. 
 
Peeter Kersseleirs kocht het paard met het getuig en dezelfde de eertcarre … etc. Jan Van Hoef 
kocht nog een paard met het getuig. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer junior, Jan Van Hoeff en 
Michiel Willems schepenen deze 4 augustus 1722.  
 

WLO-OGA761-594 
 
Akte 41. Conditie van Jan Vermeerberghen en Hendrick Verbist voogden van het weeskind van 
Goris De Gruijter en Anna Goijvarts. 
 
Compareerden den 15 september 1722 voor drossaard en schepenen van het markizaat Westerlo, 
Jan Vermeerberghen en Hendrick Verbiest geëede voogden van het enig weeskind van wijlen 
Goris De Gruijter en Anna Goijvaerts met naam Dijmpna De Gruijter, bekennende met 
autorisatie van de wethouders ondertekent L. Van Wesel van datum 22 oktober 1720 verkocht te 
hebben aan Jan Meer alhier present en deze koop accepterende met hoogen en verdieren 
doende, zeker perceel land geheten “ het passe blocxken “, groot 240 roeden. Palende oost 
Peeter Dils, zuid de Broeckstraet, west Peeter Soeten en noord “ den keinen dries “ en koper 
beloofde daarvoor tegenvallen de som van 187 gulden courant geld, Jan Meer stelde nog zeven 
hoogen, Jan Cools nog een hooge. Jan Meir is na de kaarsbranding op 15 september 1722 koper 
gebleven, actum in collegio en schepenen.  
     

WLO-OGA761-597 
 
Akte 42. Attestatie van Jan Rosiers nopende de limietscheiding van de thiende aan de 
Gerheeschestraedt tot Oolen. 
 
Op 16 oktober 1722 voor de schepenen des lands een markizaat Westerloo compareerde Jan 
Rosiers ingezetene van Olen, oud omtrent de 84 jaren staande der goede naam en faam, dewelke 
ter rekwest des Heere drossaard en de rentmeester des markizaats verklaarde op zijne manne 
waarheid en onder solemnele eed waarachtig te wezen en hem wel kennelijk te zijn dat de thiende 
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genaamd “ den heilloop “ van Olen, liggende aan (de) Gerheeschestraet omtrent de limieten van 
Herentals competeren aan zijne Excellentie den heer markies van Westerloo etc. altijd heeft 
gescheiden op zekere schouw hebbende gestaan op het midden van een huis aan de Gereesche 
straet naast “ Peeter Heijlen dries “ noordwaarts waarin woonden zekeren persoon genaamd 
Meerbeckxken, lopende recht door op den Hesewijcksen windmolen, hebbende Jan Van Rompa 
zijnde geweest zo van den Heeswijckxsen molen als van de voorschreven thiende en nu meer als 
dertig jaren geleden aan den attestant tot meermaals gezegd dat de thiende op de voorschreven 
huizinge en windmolen voorschreven was scheidende het voorschreven huis afgebroken geleden 
den tijde omtrent van tien jaren en verkocht bij wijlen den advocaat Van Eijsendijck aan 
Christoffel Bouwen die hetzelfde wederom heeft verkocht aan Peeter Verbiest, hebbende den 
zelfde pachter de thiende ook gehaald als pachter op zeker ” blocxken “ alsnu competerende 
Adriaen Heijns gelegen oost aan de Gerheeschestraet geleden omtrent de vier à vijf en twintig ? 
jaren waarvan Adriaen Peeters pachter is geweest # ende dezelve thiende opgeladen en 
geschuurd ende de pacht daarvan gebracht op den castele tot Westerloo. 
 
Gevende hij attestant voor reden van wetenschap en verklaarde verder hetgeen voorschreven alzo 
waarachtig te wezen ende hem altijd bijna zijne leefdag lang met thiende pachten te hebben 
geweest ende aan hem overkomen te zijn en goddelijk en redelijk is der waarheid getuigenis te 
geven zo is hij comparant bereid al hetgeen voorschreven staat andermaal voor alle Heren hoven 
en gerechten te herkennen en te vernieuwen in forma. 
 
Jan Rosiers verklaarde niet te kunnen schrijven. Actum coram Mr. Philip Halloint en Hendrick 
Verswijvel schepenen op datum als boven. 
 

WLO-OGA761-601 
 
Akte 43. Zoerle, conditie van verkochte meubelen van Hendrick Wils doen verkopen door 
Adriaen Van Houdt uit kracht van vonnis bij executie.  
 
Conditie waarop Adriaen Van Houdt uit kracht van provisioneel vonnis bij hem geoutilleerd voor 
de wethouders alhier van datum 20 september 1722 doet te koop stellen zekere haafelijke 
meubelen competerende Hendrick Wils om daaraan te verhalen negen gulden aan voorlijf en vijf 
leupen koren van korenpacht, respectieve verschenen St. Andriesmisse 1721met de kosten van 
sommatie zoals bij het vonnis is uitgedrukt. 
 
Ontvangen ten dage van den koop dag in gereed geld zes gulden en één stuiver … Aldus gedaan 
coram Hendrick Verswijvel en Mr. Philip Halloint schepenen ten relaas deze 19 oktober 1722. 
 

WLO-OGA761-604 
 
Akte 44. Meeren onder Olen, conditie van verscheidene percelen van erven verkocht bij Adriaen 
Michiels en Egidius Verstappen. 
 
Op 28 november 1722 compareerden Adriaen Michiels en Egidius Verstappen en Adriaen 
Goosens 38 als man en voogd van Anna Verstappen, die zullen verkopen differente percelen van 
erven en weiden. 
 
Ten eerste “ het cappelblock “ groot een zille. Palende oost de kapel van Meeren, zuid het 
straatje, west de erfgenamen Adriaen Verstappen en noord “ het capelblock “ gemijnd bij Gilliam 
Heijlen Janssone en dat om en voor de som van 69 gulden, koper stelde op deze koop drie 
hoogen ter presentie van Adriaen Goosens en Adriaen Van Isschodt. 
 
Den tweede koop het veld op “ het h. geest silleken “ groot een half zille. Palende oost Adriaen 
Peeters, zuid Gilliam Heijlen nomine uxoris, west Peeter Helsen en noord de Meerensche 

 
38 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Gosens x Anna Verstappen, nr. 969, pag. 197. 
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veldstraat, is gemijnd bij Adriaen Verboven voor de som van 77 gulden en stelde op deze koop 
vier hoogen ter presentie van de voorschreven getuigen. Medeondertekent door Adriaen Laenen. 
 
De derde koop de helft van “ het binnenblock “ groot omtrent een halve zille. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Verstappen, zuid de veldstraat, west Gilliam Heijlen en noord dezelfde, om en 
voor de som van 202 gulden en stelde de koper hierop 8 hoogen. 
 
De vierde koop “de heide aan “ den heuvel “ onder Gheel, groot omtrent drie zillen. Palende oost 
Merten Verbist, zuid aan de baan van Oevel gaande naar Geel, west een straatje en noord 
Adriaen Verstappen erfgenamen en is gemijnd bij Jan Dams voor de som van 42 gulden en de 
koper stelde daar 2 hoogen op, ter presentie van Mathijs Vennekens en Gilliam Weijtens. 
 
Adriaen Verboven is koper gebleven na de kaarsbranding op 11 januari 1723 van de tweede 
koop, ten overstaan van meijer en schepenen. Adriaen Verwimp is koper gebleven na de 
kaarsbranding van de derde koop. Jan Dams is koper gebleven na de kaarsbranding van de 
vierde koop. 
  

WLO-OGA761-609 
 
Akte 45. Olen, conditie van zekere erve verkocht bij Jan Heijlen waarvan koper is Jan Lijten. 
 
Op 31 december 1722 compareerde Jan Heijlen welke bekende verkocht te hebben zeker perceel 
dries genaamd “ het merten leijsen(?) “ groot omtrent een derdel aan Peeter Oniaerts. Palende 
oost Jenneken Smidts, zuid Peeter Van Elsen, west Mathijs Mathijs en noord d’ Ilderstraete 
gaande van Oolen naar Oevel en dat voor de som van 60 guldens. Jan Leijten stelde nog een 
hooge bij en is hij na de kaarsbranding als laatste hoger koper gebleven. 
 

WLO-OGA761-614 
 
Akte 46. Staat geleverd door Anna Schellens laatste weduwe van wijlen Guilliam Huijghen aan 
de drie kinderen bij den voorschreven Guilliam Huijghen en Anna Anthonissen verwekt en 
achtergelaten, mitsgaders naarderen staat en inventaris zo van de renten, obligaties, have en 
actieve schulden etc. bevonden ten laatste sterfhuis van den voorschreven Guilliam Huijghen 
overleden nu omtrent de zes weken. 
 
In den eersten brengt de voorschreven weduwe voor staat der exteerde contante penningen, 
haafelijke meubelen en andere actieve schulden concernerende den sterfhuis van de 
voorschreven Anna Anthonis in massa en totale som volgend dat wijlen Guilliam Huijghen aan 
de voorschreven laatste weduwe heeft kenbaar gemaakt ten sterfhuis van Anna Anthonis te zijn 
geweest voor vier duizend guldens verklarende de voorschreven Anna Schellens niet verder of 
anders te weten nog ondervonden te hebben, bereid zijnde hetzelfde onder eed te affirmeren. 
 
Item brengt Anna Schellens voor staat en inventaris hetgeen ten laatste sterfhuis is bevonden de 
renten, obligaties navolgende uit dewelke gevonden moeten worden de voorstaande vier duizend 
guldens. 
 
Eerst brengt de voorschreven weduwe een rente van 1000 guldens staande tot last van de 
gemeijnte van Soerle Parwijs lande van Geel uitwijzende den rentbrief de dato 31 maart 1702 dus 
komt in courant geld 1166 guldens. 
 
Item een obligatie van onder guldens staande tot last van Jan Brandts en Jenneken 
Heulckens(?) gepasseerd voor den notaris A. Maesmans de dato 16 september(?) 1703. 
 
Item een obligatie van honderd guldens wisselgeld tot last van Hendrick Wagemans, gepasseerd 
voor de notaris Maesmans in dato 31 mei 1704. Komt in courant geld 116 - 13 ¼ guldens.  
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Item een obligatie van honderd guldens courant staande tot last van Peeter De Winter 
Henricxssone gepasseerd voor den notaris T. L. Thijs de dato 14 februari 1706. 
 
Item een obligatie van 200 guldens wisselgeld tot last van Jan Douwen Peeterssone gepasseerd 
voor den notaris A. Maesmans de dato 31 maart 1708, dus in courant geld 233 - 6 ½ guldens.  
 
Item een obligatie van 100 guldens kapitaal tot last van Adriaen Douwen Anthonissone 
gepasseerd voor den notaris A. Maesmans de dato 9 mei 1711. 
 
Item een manuale obligatie van 100 guldens courant geld staande in den manuaal van den 
voorschreven Guilliam Huijghen de dato 6 oktober 1711. 
 
Item een obligatie van 250 guldens wisselgeld tot last van Adriaen Verlinden staande in den 
voorschreven manuaal juli 1714, dus in courant geld 291 guldens. Het origineel berust bij den 
notaris Verborghstadt. 
 
Item een obligatie van 250 guldens kapitaal courant geld tot last van Adriaen Douwen Janssone 
gepasseerd voor den notaris J. Verborghstadt in april 1714 daar reeds 100 guldens zijn 
afgelegd. 
 
Item een manuele obligatie van 100 guldens courant geld tot last van Hendrick De Winter 
getrouwd met Anna Verlinden de dato 16 mei 1716. 
 
Item een obligatie manuaal van 100 guldens courant tot last van Peeter Van Houdt de dato 3 april 
1717. 
 
Item een obligatie van 200 guldens courant geld staande tot last van Jan Baptist Peetermans en 
Elisabeth Cruijsberghs gepasseerd voor den notaris Thijs. 
 
Item een obligatie van 300 guldens courant geld tot last van Melchior Laureijs en Catharina 
Mesen gepasseerd voor den notaris Franciscus Dens de dato 16 maart 1722. 
 
Item een manuale obligatie van 700 guldens kapitaal courant geld tot last van Jan Huijghens de 
dato 1 oktober 1722. 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo nr. 762 

 

1723 – 1724 
 
 
 
 
 
 

WLO-OGA762-005 
 
Akte 1. Meeren onder Olen, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Guilliam Maes. 
 
Conditie waarop Peeter Maes en Jan Dioos als voogden der wezen wijlen Guilliam Maes zullen 
verkopen alle haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Kochten een koe, Jan De Wolf, Adriaen van Dingenen, Matthijs Laureijs, 
Merten Menten borg Adriaen Cluijts van Meeren. Jan Verwimp kocht een vaars, borg Jan Dioos 
van Buel. Michiel Bertels kocht een kalf en Peeter Huijsmans kocht voor 80 guldens het paard, 
borg Adriaen Vennekens. 
 
Aldus gedaan op 4 januari 1723 ten overstaan van L. Wuijts meijer, Jan Van Hoeff en Michiel 
Wilms schepenen van den graafschap Oolen. 
 

WLO-OGA762-012 
 
Akte 3. Meeren onder Olen, conditie der haafelijke meubelen Merten Bulckens. 
 
Conditie waarop Merten Bulckens 39 weduwnaar wijlen Anna Sprengers zal verkopen alle 
haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van verkochte goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Verwimp kocht een koe, borg Niclaes Bisschops. Jan Van De Broeck kocht voor 18 gulden … 
borg Adriaen Verboven. Jan Bulckens kocht voor 17 gulden 10 stuivers een rund, borg Hendrick 
Verboven. Adriaen Mertens kocht de os, borg Merten Verwimp Meeren. Willem Huismans kocht 
een rund, borg Adriaen Cluijts. Merten Verbist kocht een zwart ruin paard voor 35 gulden, borg 
Merten Verwimp Meeren. 
 
Aldus gedaan op den 2de januari 1723 ten overstaan van L. Wuijts meijer en Jan Van Hoeff en 
Michiel Willems schepenen. 
 

WLO-OGA762-022 
 
Akte 2. Plaedtse Westerlo, conditie van den verkochte haafelijke meubelen der kinderen wijlen 
Juffrouw Catharina Rosa daar vader af was Joachim Matthe. 
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Juffrouw Catharina Rosa, daar vader af was 
Joachim Matthe bijgestaan met de voogden der minderjarige zullen verkopen alle de heerlijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram den heer F. 
Mangelschots drossaard, Mr. Philip François Halloint en Hendrick Verswijvel, 8 januari 1723. 

 
39 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Bulckens x Anna Sprengers, nr. 375, pag. 76. 
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WLO-OGA762-037 

 
Akte 4. Gelindel, conditie van de verkochte meubelen bij Abraham Govaerts. 
 
Conditie waarop Abraham Govaerts benevens zijn huisvrouw zullen verkopen enige haafelijke 
meubelen en effecten hun toebehorende en dat met oproepen. Volgen enkele opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram Hendrick 
Verswijvel en Hendrick Verbiest schepenen deze 4 februari 1723. 
 

WLO-OGA762-042 
 
Akte 5. Conditie van verhuur van het huis competerende Joachim Matthe waarvan huurder is Jan 
Jageno burger der stad Maastricht. 
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Sr. Joachim Matthe bijgestaan met de 
voogden der minderjarigen zullen verhuren zeker hun huis en bakhuis met den hof daaraan 
gelegen gestaan alhier binnen Westerloo bij de Polderstraat, Komende daaraan oost Joannes 
Baptist Vermeerberghen, zuid de clijn Laecke, west zijne Excellentie den heer markies en noord de 
straat. 
 
Eerst wordt het voorschreven huis verhuurd voor drie jaren nu half maart toekomende in te gaan 
van dit jaar 1723. Het bakhuis te onderhouden van weechten en wanden mede daaraan te korten 
latten en nagels. En het huis opgeroepen voor alle man is daarna uit de hand verhuurd aan Jan 
Jageno die beloofde daar jaarlijks voor te betalen de som van 46 guldens. Ferdinandus Matthei. 
 
Aldus gedaan coram Mr. Philip Halloint en Hendrick Verswijvel deze 10 februari 1723.  
 

WLO-OGA762-046 
 
Akte 6. Herselt, conditie van de verkochte bomen staande op “ den rolleneir “ competerende de 
fundatie van Anna Vincx. 
 
Conditie waarop de heer drossaard en de regeerders van Westerloo als collecteurs van de 
fundatie gemaakt bij wijlen Anna Vincx ten profijt van den heer Re… zullen verkopen enige 
opgaande bomen en dat met oproepen des stadhouder. Kopers waren o.a. Adriaen Peeters, 
Cornelis Verhaegen, Peeter Mertens, Mr. Philip Halloint, Franciscus Hermans, Carel Verhagen, 
Jan Baptist Verbiest. Aldus gedaan coram d’ heer F. Mangelschots, Mr. Philip Halloint en Hendrick 
Verswijvel schepenen deze 26 februari 1723.  
 

WLO-OGA762-052 
 
Akte 7. Varendonk, conditie van verkocht bleekhout mede een koop schaarhout, verkocht bij de 
kinderen en erfgenamen wijlen Sr. J. Matthe . 
 
Conditie waarop de kinderen en de erfgenamen wijlen Sr. Joachim Mathé bijgestaan met de 
voogden der minderjarigen zullen verkopen zeker bleekbos gestaan en gelegen tot Varendonck 
met den honderd tot vijf honderd en vijftig stukken den ruggen banen ook die geschalmd zijn … 
 
Het bleekhout is gekocht bij Peeter Peeters voor 22 guldens het honderdste de 550 stukken 
maakt 121 guldens, borg Jan Baptist Verbiest. Het schaarhout is gemijnd bij Peeter Van 
Schaubroeck voor 10 – 10. 
 
Aldus gedaan coram den heer drossaard, Mr. Philip Halloint en Hendrick Verswijvel schepenen 
deze 26 februari 1723. 
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WLO-OGA762-056 
 
Akte 8. Zoerle, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Guilliam Douwen. 
 
Conditie waarop Adriaen Douwen en François Peeters als voogden der voorkinderen wijlen 
Guilliam Douwen daar moeder af was Geertrijdt Verbiest. Item Adriaen Thoelen als voogden 
van het nakind wijlen den voorschreven Gilliam Douwen daar moeder af leeft Catharina Thoelen, 
tezamen zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen 
des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Kochten een koe, Catharina Thoelen, Peeter Stuers, Hendrick Verbiest. 
Hendrick Horemans kocht een kalf en Adriaen Van Opstal kocht het paard voor 26 gulden 10 
stuivers.  
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verswijvel en Hendrick Verbiest schepenen deze 26 februari 1723.  
 

WLO-OGA762-067 
 
Akte 9. Plaedtse Westerlo, conditie van verkochte meubelen der kinderen en erfgenamen wijlen 
Jan Verboven en Hendrick Celen.  
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Jan Verboven bijgestaan met Steven 
Verboven en Mr. Philip Halloint schepenen uit de wet als voogden der minderjarige wezen wijlen 
Nicolaes Verboven daar moeder af leeft Barbara Wouters zullen verkopen enige haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan 
coram Mr. Philip Halloint en Hendrick Verswijvel schepenen den 8 maart 1723. 
 

WLO-OGA762-077 
 
Akte 10. Conditie van verkocht erfgoed van wijlen Jan Verboven, kopers Steven Verboven en 
Guilliam Verbiest. 
 
Conditie waarop Jan Verboven, Steven Verboven en Elisabeth Verboven dezelfde bijgestaan 
met Paulus Verachtert haar man en voogd, den voorschreven Steven Verboven bijgestaan met 
Mr. Philip Halloint schepen uit de wet als voogd der wezen wijlen Nicolaes Verboven daar 
moeder af leeft Barbara Wouters op aggregatie en decreet van de oppervoogden zullen verkopen 
zeker twee percelen van erven het ene gelegen alhier op “ de biest “ onder Gestel groot 120 
roeden. Palende daaraan oost Hendrick Van Aelten, zuid de dreef, west Gilliam Gossens en noord 
Hendrick Van Aelten voorschreven, d’ ander gelegen alhier aan “ het goorken “ groot met den 
wouwer daaraan 550 roeden, leenroerig onder den heer Excellentie den heer markies. Palende 
oost Jan Schroven, zuid Jan Gebruers, west den eerw. pastoor van Sammel of zo wie en noord 
Wilm Van Kerckhoven weduwe en erfgenamen.  
 
Het eerste perceel gelegen onder Gestel voor alle man opgeroepen en heeft den palmslag 
ontvangen Steven Derboven (Verboven) voor 320 guldens en stelde daarop 15 hoogen, Mr. 
Philip Halloint stelde daarop … hoogen. De voorstaande Steven Derboven nog eens een hoog. 
 
Het tweede perceel met den wouwer leengoed als voor opgeroepen zijnde door den stadhouder 
heeft daarvan den palmslag gekregen Guilliam Goossens voor een honderd en vijftig guldens en 
stelde daarop 8 hoogen. Livinus Roman stelde nog een hooge. 
 
Actum deze 8 maart 1723 coram Mr. Philip François Halloint en Hendrick Verswijvelt schepenen 
ten relaas. Steven Verboven is als laatste hooger koper gebleven van de eerste koop, na de 
kaarsbranding op 5 april. 
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WLO-OGA762-087 
 
Akte 11. Gelindel, conditie van verkochte meubelen bij Adriaen Van Kerckhoven en bij de 
voogden zijner kinderen. 
 
Conditie waarop Adriaen Van Kerckhoven bijgestaan met Sebastiaen Van Kerckhoven en 
Joseph Matthijs als voogden zijner kinderen zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee. Kochten een koe: Jan De Keuster, Norbertus Balemans, Merten Peeters, 
Adriaen Van Blockhoven, Adriaen Vermiert. Weerhouden een rode hoppel koe. Jan Verleuffelen 
kocht een rund en Jan Limineur van Zoerle kocht voor 25 gulden 5 stuivers het zwart paard, borg 
Jan Van Kerckhoven. 
 
Aldus gedaan coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Hendrick Verswijvel en Hendrick 
Verbiest schepenen deze 10 maart 1723. 
 

WLO-OGA762-099 
 
Akte 12. Doffen onder Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Peeter Van 
Genechten en Jenno Verbiest.  
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Peeter Van Genechten 40 en Jenneken 
Verbiest gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al de haafelijke meubelen en effecten ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kochten een koe: Jan Luijten, Merten Bidloo, Adriaen Heijlen, Jan Luijten, Guilliam Heijlen, 
Hendrick Broeckhoven. Jan Luijten kocht het kalf en Adriaen Heijns het schimmel paard voor 52 
gulden. 
 
Aldus gedaan op 11 maart 1723 coram L. Wuijts meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Wilms 
schepenen. 
 

WLO-OGA762-111 
 
Akte 13. Olen, conditie van twee percelen van erven verkocht bij Adriaen Luijten koper Adriaen 
Lemij. 
 
Op 17 maart 1723 compareerden Adriaen Luijten en Joseph Van Lommel als man en voogd van 
Elisabeth Luijten, welke voorschreven comparanten verklaarden mits deze verkocht te hebben 
aan Adriaen Lemij twee percelen van erven de eerste genaamd “ de beffe “ groot twee zillen. 
Palende oost Peeter Verboven, zuid de weduwe Baten, west de straat en noord Adriaen Lemie 
voorschreven, en het tweede genaamd “ den langel “ groot een derdel. Palende daaraan oost 
Adriaen Lemie, zuid Jan Dioos, west Jan Springers en noord Peeter Verboven op welke 
voorschreven twee percelen is staande een gegoede rente van 150 gulden dewelke de kopers 
comparanten moeten afdragen en welke twee percelen zijn verkocht om en voor de som van 250 
guldens courant geld aan Adriaen Lemie voorschreven in conditie pertscoop steertscoop ten dage 
der goedenis te betalen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Adriaen Willems en Jan Verhaert als getuigen 
hiertoe verzocht. 
 
 

 
40 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Van Genechten x Joanna Verbiest, nr. 2615, pag. 520. 
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WLO-OGA762-114 
 
Akte 14. Conditie van verkocht huis wegens de erfgenamen van den advocaat Thijs. 
 
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Sr. Henricus Jacobus Van Mons procureur 
postulerende voor de wethouders der stad Brussel als man en voogd van juffrouw Barbara 
Josepha Thijs en Fr. Egidius Van Cutsem als man en voogd van juffrouw Anna Isabella Thijs 
als erfgenamen van wijlen hunnen vader Fr. Ferdinandus Philippus Thijs en procuratie 
hebbende van dezelfden broeder en zuster den notaris en procureur Theodor Lambert Thijs en 
Maria Anna Catharina Thijs, mitsgaders van Mr. Joannes Wilhelmus Clercx en juffrouw Maria 
Adriana Thijs gehuwden, publiekelijk te koop stellen na voorgaande kerkgeboden zeker stenen 
huis met pannen gedekt en hof volgens oude register genaamd “ den witten leeuw “ 41 gestaan en 
gelegen binnen deze markizaat oost Sr. Ambrosius Egidij, zuid de cleijn Laeck, west Jan Huijbens 
en noord de markt en dat in twee kopen alzo het voor dezen volgens cijnsboek geweest zijn twee 
percelen. 
 
Item worden deze verkopingen gedaan los en vrij met het recht tot de muren den naast staande 
huis etc., ten oosten competerende Sr. Egidij behoudelijk 200 guldens kapitaal volgens transactie 
en transport van datum 17 januari 1705 voor den notaris Egidij dewelke te korten aan de 
kooppenningen ingeval de koper van het huis dezelfde daarop wilt laten staan en de verkopers 
daarvan ontlasten den intrest van dit lopende jaar … 
 
En alzo het voorschreven huis is ledig staande zo zal koper van hetzelfde met den hof en een 
kerre spoor breed nevens het gebouw linieert af te meten op de helft tot aan de cleijne laecke, te 
mogen aanvaarden zo haast den koop zal wezen gesloten bij kaarsbranding of anderszins 
behoudelijk de helft van het driesken vermits de huur daar van met de andere helft alreeds nog 
voor een jaar is ingetreden en dat den koper zal de huur van de helft van het voorschreven 
driesken naar proportie van de huringen voor den voorschreven termijn. 
 
Op de voorschreven conditie opgeroepen zijnde het voornoemde huis en hof af te meten een 
gemeijn kerre spoor breedt, recht af te meten op de cleijne Laecke, de helft van den hof naar 
proportie dat het voor dezen zijn geweest twee percelen achtervolgens den cijnsboek en overkluis 
een gemeijn kerre spoor breedt om te kunnen stellen de stijlen van een poort daartoe nodig 
nevens het voorschreven huis, zo is het voorschreven huis met de voorschreven gerechtigheid 
door oproepen des stadhouder gemijnd door den notaris en procureur voor de som van 11 
honderd gulden en stelde bovendien alsnog 20 hoogen of verdieren. 
 
Actum coram Mr. Philip François Halloint en Hendrick Verswijvel ten relaas deze 23 maart 1723. 
Theodor Lambert Thijs. Op 20 april 1723 is de kaars van ’s heeren wege ontstoken op het 
voorschreven huis en hof en is met den uitgang dezelfde procureur en notaris Thijs koper 
gebleven. 
 

WLO-OGA762-121 
 
Akte 15. Oolen de Plaedtse, conditie van verkochte meubelen bij Hendrick Verbiest.  
 
Conditie waarop Hendrick Verbiest weduwnaar en bijgestaan met de voogden zijner kinderen 
tezamen zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen 
des dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee. Kochten een koe: Hendrick Verbist (2 x) Adriaen Sprengers, Peeter Helsen, 
Adriaen Vermiert. Jan Dams Plaets kocht een vaars, Hendrick Verbist kocht een kalf als ook 
Peeter Heijlen. Cornelis Sas kocht voor 53 guldens een zwart merriepaard, borg Jan Lanen. 
 

 
41 Huizen op de markt: nr. 51, huis, brouwerij, hof, schuur, stalling en toebehoren. Bewerking J. Verduyckt.  



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 97 

Aldus gedaan coram L. Wuijts Meijer, Jan Van Hoeff, en Michiel Wilms schepenen des dorps en 
graafschap Oolen deze 23 maart 1723.  
 

WLO-OGA762-136 
 
Akte 16. Conditie en voorwaarden waarop Nicolaes Peetermans en Jan Lauwreijs als geëede 
voogden der wezen wijlen Marten Peeters en Maria Peetermans gehuwden tijdens hun leven ten 
hoogsten en ten schoonsten alle man even naar zullen verkopen zeker perceel land gelegen onder 
het Laethof Van Leemputten of Gestel geheten " den weingaert “ groot een half boender. Palende 
oost “ de cleijn sogge “, zuid de erfgenamen Jan Baptist Peetermans, west een veldstraat en 
noord de weduwe en erfgenamen Jan Vande Bruel.  
 
Na voorlezing van de condities heeft daarvan den palmslag ontvangen Peeter Peeters alhier voor 
de som van 265 guldens courant geld en stelde daarop 10 hoogen. Mr. Jan Baptist Du Maij 
stelde een hooge bij en de voorschreven Peeter Peeters nog 5 hoogen. 
 
Actum coram Mr. Philip François Halloint en Hendrick Verswijvel deze 24 april 1723. Peeter 
Peeters is koper gebleven als laatste hooger, na de kaarsbranding op 4 mei 1723. 
 

WLO-OGA762-140 
 
Akte 18. Gerhagen onder Olen, conditie van zeker verkocht huis bij de gelijke erfgenamen wijlen 
Hendrick Wuijts, koopster Catharina Verboven. 12 april 1723. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Hendrick Wuijts en Elisabeth 
Verbiest verkocht hebben het huis met het binnenblock gelegen tot Gerhagen onder Oolen. Oost 
Gerard Verbiest, zuid de straat rondom de straat tot Gerhagen en dat verkocht aan Hendrick 
Verboven en dat voor de som van 345 gulden.  
 
Item is conditie dat den koper zal hebben den schelft en de schapraij in het huis te laten en item is 
conditie dat den koper zijne kooppenningen zal moeten betalen ten dage der goedenis. De koper 
stelde op deze koop 14 hoogen en Catharina Verboven twee hoogen, Hendrick Verboven 
alsnog een hooge.  
 
Aldus gedaan deze 20 april 1723 voor de getuigen Jan Bulkens en Adriaen Van Genechten en is 
de kaars ontstoken door de wethouders alhier en is den koop gebleven aan den eerste koper of 
laatste hoger te weten Henderick Verboven of zijn zuster.  
 

WLO-OGA762-143 
 
Op heden deze 5 mei 1723 voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen 
compareerden Peeter Wuijts en Peeter Huijsmans als voogden voor de kinderen wijlen Gerard 
Wuijts daar moeder af leeft Dimpna Huijsmans. Item Merten Wuijts en Jan Sijen als voogden 
van de kinderen wijlen Jan Wuijts en Elisabeth Sijen allen erfgenamen wijlen Hendrick Wuijts 
en Elisabeth Verbiest gehuwden tijdens hun leven, welke comparanten bekenden met decreet en 
autorisatie zo van de wethouders van Westerloo als drossaard en schepenen der Vrijheid Geel 
verkocht te hebben zeker huis met het binnenblock groot te samen 80 roeden salvo, gestaan en 
gelegen tot Geragen gehucht van Olen, komende daaraan oost Geeraert Verbiest, zuid, west en 
noord de straat. Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Michiel Wilms, Hendrick 
Verbiest en Adriaen Snijers en Mr. Philip Halloint schepenen. Koop 362 guldens 
 
Ten dage compareerde Mr. notaris Peeter Wilms dewelke uit kracht van onherroepelijke 
procuratie verleden bij Juffrouw Anna Isabella Thijs getrouwd met Sr. Egidius Van Cutsem haar 
man en voogd. Item juffrouw Barbara Josepha Thijs getrouwd met Sr. Henricus Mons notaris 
procureur der stad Brussel insgelijks mede comparerende als erfgenamen van wijlen Ferdinandus 
Philippus Thijs hunnen vader in zijn leven geadmitteerd bij de Soevereinen raad van Brabant tot 
Brussel residerende en als procuratie hebbende van Sr. Theodor Lambert Thijs insgelijks notaris 
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en procureur alhier en Maria Anna Catharina Thijs. Item van Sr. Joannes Wilhelmus Clercx 
meester chirurgijn alhier en Maria Adriana Thijs gehuwden bekenden verkocht en in eigendom 
getransporteerd te hebben aan den voornoemden Theodor Lambert Thijs notaris procureur zeker 
hard stenen huis met pannen gedekt in de oude register genaamd “ den witten leeuw “ etc.   
 

WLO-OGA762-146 
 
Akte 19. Daemseijnde, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Matthijs Van Gutven cum suis 
genaamd “ den grooten dries “ koper Jan Wuijts.  
 
Conditie waarop Matthijs van Gutven cum suis heeft verkocht zeker perceel land gelegen tot 
Damseijnde onder Westerloo groot drie zullen salvo genaamd “ den grooten dries “. Oost Merten 
Van Outsel(?), zuid Jan Minnen, west de erfgenamen Sebastiaen Cuijpers en noord Joseph 
Matthijs en dat aan Jan Wuijts die den handslag heeft ontvangen voor de som van 256 guldens 
die den koper ten dage der goedenis met de verdieren bij hem te stellen moet betalen. Actum den 
12 april 1723 coram Jan Cools en Servaes Verswijvel.  
 

WLO-OGA762-150 
 
Akte 20. Conditie van enige bomen verkocht hout bij juffrouw Elisabeth Bartholomeus en dat aan 
Jan Roovers.  
 
Conditie ingevolge dewelke Elisabeth Bartholomeus begijntje op het vermaarde begijnhof tot 
Diest zal verkopen vier eiken bomen en een elzen met een kersseleirken staande allemaal op de 
ene zijde van haar weide naast “ den manswiel “ ten zuiden, de voorschreven weide in huur zijnde 
bij Michiel Bosmans.  
 
Item voorschreven dat de kopers gehouden zijn de kuilen te vullen die zij tot het uitdoen der 
voorschreven bomen en boomkens zal maken ten minste tussen datum dezer en acht dagen na 
half mei eerstkomende. 
 
Op 17 april 1723 de voorschreven bomen te koop opgeroepen door den stadhouder Manesse is 
koper gebleven Jan Roovers weduwnaar wijlen Anna Herremans voor de som van 18 gulden 
gelijk het geld als nu is lopende. Coram Philip Halloint en Hendrick Verswijvel schepenen.  
 

WLO-OGA762-153 
 
Akte 17. Verkoop cedulle voor Jan Baptist Vander Hoffstadt en Magdalena Vander Hoffstadt, 
koper Cornelis Verhagen 42.  
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Baptist Van der Hoffstadt en Magdalena Van der Hoffstadt als 
erfgenamen hunder ouders te koop stellen zeker huis en hof gestaan en gelegen binnen dit 
markiezaat van Westerloo tussen de huizingen van Laureijs Verborght en van de erfgenamen 
Francis Vander Hoffstadt met alle gerechtigheden daarvan dependerende en aan de verkopers 
toebehorende zuid aan de cleijn Laecke.  
 
Op de voorstaande conditie zo is Magdalena Vander Hoffstadt na oproepen des stadhouders 
koopster gebleven bij palmslag om en voor de som van 521 guldens wisselgeld. Livinus Roman 
stelde nog twee hoogen.  
 
Actum deze 7 april 1723 coram Mr. Philip Halloint en Hendrick Verswijvel. Magdalena Vander 
Hoffstadt is na de kaarsbranding op 27 april koopster gebleven voor en in den naam van Sr. 
Cornelius Verhaegen en zijn huisvrouw Maria Verborght. Koop en hoogen boven de rente 450 
gulden. 

 
42 Huizen op de markt: nummer 55 staat aan de zuidzijde van de markt van Westerlo. Bewerking J. 
Verduyckt. 
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WLO-OGA762-158 

 
Akte 21. Olen, conditie van twee percelen van erven verkocht bij de voogden wijlen Jan Van 
Roije, kopers Jan Van Houdt en Jan Gebreurs. 19 april 1723.  
 
Op 19 april compareerden Adriaen Van Roije, Hendrick Cools en Jan Sijen in kwaliteit als 
geëede voogden der achtergelaten wezen Jan Van Roije 43 en Catharina Cools gehuwden 
tijdens hun leven, welke bekenden wel en degelijk verkocht te hebben zeker perceel land groot 
omtrent een zille gelijk hetzelfde gelegen is palende daaraan oost de erfgenamen Jan Bouwen, 
zuid … (leeg), west een straatje en noord Jan Bulckens, verkocht aan Jan Gebruers voor de som 
van acht gulden. Getuigen waren Joannes Verstappen en Adriaen Soeten. 
 
Item is alsnog verkocht door de voorschreven voogden een perceel land groot omtrent een half … 
Palende oost Geeraert Michiels, zuid de erfgenamen Merten Meir, west Dilschestraet en noord de 
erfgenamen Jan Bauwen aan Jan Van Houdt om en voor de som van 28 guldens en stelde de 
koper vier hoogen ter presentie van Merten Verwimp en Adriaen Van Hooff als getuigen.  
 

WLO-OGA762-163 
 
Specificatie der gerezen kosten in zake van den heer pastoor met de regeerders der kerk en H. 
Geesttafel en de gronden van erven Mr. Cornelis Caers.  
 
Specificatie der gerezen kosten in zake van reële evictie voor den heer pastoor met de regeerders 
der kerk en H. Geesttafel alhier bezetten uit kracht van testamentaire dispositie tegens de gronden 
van erven wijlen Mr. Cornelis Caers tempore verisicationis of anderszins gelegen alhier op “ het 
baxveldt “ 
 
In den eerste komt den procureur der bezetters voor consult en arras volgens den eersten artikel 
uit salarissen van de procureurs etc. in de costuijmen van Lier en haar bijvangen. Aldus gedaan 
coram Mr. Philip Halloint schepenen en Hendrick Verswijvel deze 20 mei 1723. 
 
Wij ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben uit de penningen ter zaak voorschreven 
geconsigneerd door Jan Baptist Verbiest als koper van het geevinceerde pand te samen ter som 
van 45 gulden drie stuivers en half op korting van de kooppenningen volgens conditie en in 
voldoening van het voorschreven taxaat, waar uit de procureur Thijs komt de som van 29 guldens 
elf stuivers drie oorden, makende alzo het import van het voorschreven taxaat ter som van 45 
guldens drie stuivers een halve. Actum deze 26 mei 1723. Th. Lambert Thijs. De koop 341 - 16 
½. 
 

WLO-OGA762-197 
 
Akte 22. Conditie waarop uit kracht ven executie wegens de regeerders der kerk en H. Geesttafel 
is verkocht een perceel land gecompeteerd hebbende Mr. Cornelis Caers erfgenamen, koop 
Joannes Baptist Verbiest. 
 
Conditie en voorwaarden waarop uit kracht ven evictie in het voor en najaar gedaan van wegens 
de regeerders der kerk en H. Geesttafel alhier te koop gesteld worden zeker perceel land gelegen 
op “ het baxveld “ alhier, groot 270 roeden of meer volgens het meetboek gecompeteerd 
hebbende bij mangeling Mr. Cornelis Caers. Palende oost de koper Jan Baptist Verbiest en den 
heer Blereau, zuid … 
 
Op 20 april 1723 is gehouden den laatste theirdagh en de kaars ontstoken zijnde met kerkgebod 
en affixie van biljet blijkens de rol, zo heeft Jan Baptist Verbiest alsnog geteld 25 hoogen en 

 
43 Olense gezinnen voor 01801: Joannes Van Roy x Anna Cools, nr. 2902, pag. 575. 
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Steven Verboven stelde vijf hoogen … Jan Baptist Verbiest nog twee waar mede hij is koper 
gebleven bij uitgang der voorschreven kaars. Actum in collegio van schepenen deze 20 april 1723. 
 

WLO-OGA762-201 
 
Akte 23. Olen, conditie van twee percelen van erven verkocht bij Jan Bertels en Michiel Bertels. 
Koper bij vernaarding van het laatste perceel Michiel Willems en van het eerste perceel 
Huijbrecht Bouwen. 
 
Op 15 mei 1723 compareerden Jan Bertels en Michiel Bertels dewelke bekenden verkocht te 
hebben een zeker perceel eussel groot omtrent een half zille. Oost Peeter Bellens, zuid “ de 
bosch heijde “, west Adriaen Van Castel en noord de kinderen Hendrick De Busser aan 
Huijbrecht Bouwen om en voor de som van 40 gulden gangbaar geld en stelde de koper op deze 
koop vier hoogen, ter presentie van Michiel Wilms en Jan Meermans.  
 
Item is alsnog verkocht door den voorschreven Jan Bertels op condities als voorschreven een 
perceel beemd, genaamd “ den strickbempt “ gelegen onder de Vrijheid Geel, groot een zille. 
Palende oost Hendrick Swinnen, zuid Peeter Claes, west “ capellenbempt “ en noord de 
erfgenamen Jan Wuijts aan Peeter Lemie voor de som van 11 gulden en stelde de koper hierop 
drie hoogen, ter presentie van Jan Van Isschodt en Matthijs Lanen Peeterssone. 
 
Item is nog verkocht zekere weide genaamd “ de brulen “. Palende oost de veldstraat van Boikel, 
zuid en noord Egidius Menten aan Egidius Menten voorschreven voor de som van 290 gulden en 
stelde de koper hierop 7 hoogen ter presentie van Peeter Lanen en Geeraerd De Bie als getuigen.  
 

WLO-OGA762-207 
 
Akte 24. Strateneijnde, conditie van zekere beemd verkocht bij Hendrick Van Gestel nomine 
uxoris, genaamd “ de keesmansbempt “ koper Adriaen Helsen.  
 
Conditie en voorwaarden waarop op 5 juni 1723 Hendrick Van Gestel bekende verkocht te 
hebben als man en voogd van Maria Verbiest een zeker perceel beemd, geheten “ den 
keesmansbempt “ groot omtrent een half boender salvo justo. Palende oost Jan Govarts, zuid de 
erfgenamen Adriaen Heijlen, west Merten Heijlen en noord Nicolaes Franssen. Heeft dit goed 
gekocht Adriaen Helsen om en voor de som van 130 gulden in presentie van getuigen Merten 
Soeten en Jan Biermans. 
 
Item is nog besproken als dat Adriaen Van Houdt mag slagen een creuijs(?) door het land en dat 
vier palmen breed en dat den verkoper nog mag slagen tot zes karren rus en die laten drogen op 
twee roeien te slagen naast de oude baan. De koper stelde hierop vier hoogen, Peeter Diels nog 
een hooge … 
 

WLO-OGA762-210 
 
Akte 25. Zoerle, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der kinderen en erfgenamen wijlen 
Hendrick Verswijvel. 
 
Conditie en voorwaarde waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Hendrick Verswijvel en 
Dimpna … (leeg) gehuwden als zij leefden, bijgestaan met de voogden der minderjarige kinderen 
zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
stadhouders. Volgt een opsomming van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan.  
 
Verkoop van het vee: kochten een koe Hendrick Verbiest, Peeter Mertens. Merten Stoop kocht een 
rund, Hendrick Verbiest een kalf. In gereed geld uit den koop ontvangen door Peeter Vanden 
Brande 47 - 11 - … 
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Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint en Adriaen Snijers 
schepenen deze 11 juni 1723.  
 

WLO-OGA762-217 
 
Akte 26. Olen, conditie van verkocht graan te velde der wezen wijlen Geerard Lanen. 
 
Conditie waarop Jan Lanen en Peeter Meer als wettelijke voogden van Geeraert Lanen zullen 
verkopen de granen staande te velde de voorschreven wees competerende in differente kopen en 
dat met oproepen des dienaars.  
 

− De eerste koop koren op “ het weuwblock “ oostwaarts zes gewenten, is gemijnd bij Jan 
Van Hoeff, borg L. Wuijts. 

− De tweede koop op hetzelfde “ weduwblock “ gemijnd bij Jan Bellens.  

− Den derde koop op “ den loockaert “ gemijnd bij Michiel Oniaerts.  

− De vierde koop op hetzelfde blok gemijnd bij Merten Verwimp. 

− De vijfde koop op “ de vorsten loockaert “ gemijnd bij Peeter Soeten, borg Jan Dams. 

− De zesden koop op “ den rooden dries “ gemijnd bij Jan Dams. 

− De zevende koop op “ de bleucxkens “ gemijnd bij Jan Bellens. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts, Jan Van Hoff en Michiel Willems schepenen des dorp en 
graafschap van Oolen deze 5 juli 1723.  
 

WLO-OGA762-222 
 
Akte 27. Gelindel, conditie van enige meubelen verkocht bij de weduwe Abraham Govaerts. 
 
Conditie waarop de weduwe Abraham Govarts zal verkopen enig graan op het veld in 
verscheidene kopen met enige meubeltjes. 12 juli 1723. 
 

WLO-OGA762-227 
 
Akte 28. Olen, conditie van verkochte granen te velde der wezen wijlen Anna Sprengers daar 
vader af leeft Merten Bulckens. 
 
Conditie waarop Jan Bulckens en Jan Sprengers als wettelijke voogden der minderjarige 
kinderen wijlen Anna Sprengers daar nog vader af leeft Merten Bulckens zullen verkopen 
differente partijen van granen staande te velde en dat met oproepen des dienaars. Eerste koop 
koren gemijnd bij Jan Van Waes, borg Niclaes Bischops … totaal zes kopen. Aldus gedaan coram 
L. Wuijts meijer, Jan Van Hoff en Michiel Willems schepenen deze 13 juli 1723. 
 

WLO-OGA762-232 
 
Akte 29. Olen, conditie van de verkochte granen te velde der wezen wijlen Gilliam Maes daar 
moeder af leeft Catharina Dois.  
 
Conditie waarop Peeter Maes en Jan Dioos als wettelijke voogden der minderjarige kinderen 
wijlen Gilliam Maes daar alsnog moeder af leeft Catharina Dioos zullen verkopen differente 
partijen van granen staande te velde en dat met oproepen des dienaars. 
 

− Eerste koop op “ het reuken “ gemijnd bij Jan Blampers, borg Niclaes Bischops. 

− Tweede koop op “ den dierentijdt “ gemijnd bij Adriaen Verhaert. 

− Derde koop op “ het veldt “ gemijnd bij Jan Bellens, borg Merten Verwimp. 

− Totaal 11 kopen. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Jan Van Hoff en Michiel Willems deze 14 juli 1723. 
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WLO-OGA762-235 

 
Aan Mijne Heeren den drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerloo, 
 
Vertonende met behoorlijke eerbied L. Van Wesel secretaris van het land en markizaat Westerlo, 
verklarende hoe dat Sr. L. Wuijts meijer van Oolen in den naam van den voorschreven secretaris 
geschreven en gepasseerd zekere conditie van verhuring tussen de savelmeesters van Oolen 
voorschreven en hem Wuijts voorschreven met Michiel Oniaerts van enige verhuurde waters, 
waarvan de originele condities hiernevens is gaande en alzo de voorschreven Michiel Oniaerts is 
weigerig en in fout blijvende van te willen voldoen des behoorlijke salaris van te schrijven de zelfde 
conditie … Interpellatie daar over gedaan, redenen waarom de remonstrant zich is kerende tot Ue.  
 
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen aan de voorschreven Michiel Oniaerts te 
ordonneren en desnoods zijnde te condemneren, promptelijk op te leggen en te betalen aan de 
voorschreven supplianten de som van eenen gulden vier stuivers over zijn behoorlijk salaris van de 
voorschreven conditie daarmede concluderende cum expensis refert den dienaar Verwimp. 
 

WLO-OGA762-238 
 
Akte 30. Olen, conditie van de waters en “ het schransken “ tot Oolen voorschreven.  
 
Op 19 juli 1723 compareerden Peeter Peijs en Nicolaes Hermans savelmeesters van de 
Plaedtse van Oolen en Schaetsberghen hebben verkocht de waters competerende aan den 
voorschreven “ aerdt van Oolen “ en Schaetsberghen en dat om en voor de som hieronder te 
specificeren en uit te drukken voor den termijn van zes achtervolgende jaren, waarvan het eerste 
zal ingegaan te half oogst eerstkomende 1723, welke zijn verpacht publiekelijk voor alle man op 
conditie dat de pachters alle jaren hunnen pacht zullen moeten betalen te half oogst 1724 den 
eerste januari en dat al zo voorts van jaar tot jaar tot de afscheiding der zelfde. 
 
In den eersten is verhuurd “ het doffens venneken “. Palende oost den advocaat Van Eijsendijck, 
zuid Adriaen Lemie en west en noord de straat waarvan pachter is Michiel Oniaerts voor de som 
van drie gulden, borg Merten Verwimp. 
 
Ten tweede “ het otter venne “ oost … Meer, zuid “ den aert “, west … Peijs en noord den 
voorschreven “ aert ” waarvan pachter is Ludovicus Wuijts voor de som van jaarlijks vijf guldens 
en 10 stuivers. 
 
Ten derde “ den cuijl “ rondom “ den Schaetsbergschen aert “ waarvan pachter is Michiel 
Oniaerts verpacht voor de som van eenen gulden en tien stuivers jaarlijks, borg dezelfde Merten 
Verwimp voorschreven. 
 
Item is nog verpacht “ het schransken “ tot Schaetsberghen voor den tijd van zes jaren waarvan 
het eerste jaar zal ingaan 1724 waarvan pachter is L. Wuijts en daarvoor jaarlijks te betelen dertig 
stuivers … 
 

WLO-OGA762-241 
 
Akte 31. Plaedtse van Westerlo, conditie van de verkochte meubelen van wijlen Emerantia Thiels.  
 
Conditie waarop Christien Verstappen bijgestaan met Jacobus Roovers haar man en voogd, 
dezelfde Jacobus Roovers als voogd benevens Philip Halloint schepen uit de wet der 
achtergelaten wezen wijlen Christiaen Duijs daar moeder af was Susanna Verstappen. Item 
Franciscus Verstappen allen als erfgenamen wijlen Emerentia Tils bejaarde jonge dochter, 
zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. Volgt een lijst van opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan en gepasseerd 
coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint en Hendrick Verbiest, 29 juli 1723.  
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WLO-OGA762-251 

 
Akte 32. Plaedtse, conditie van het huis verkocht bij de erfgenamen Emerentia Thils … 
 
Condities en voorwaarden waarop Christina Verstappen bijgestaan met Jacobus Roovers haar 
man en voogd, Franciscus Verstappen Franciscussone, Cornelis Verstappen Franciscussone. 
Item de voorschreven Jacobus Roovers met Philip Halloint schepen uit de wet voor de 
achtergelaten wezen wijlen Susanna Verstappen daar vader af was Christiaen Duijs met 
decreet en autorisatie van de wethouders des land en markizaat Westerloo als erfgenamen 
testamentair van wijlen Emerentia Thiels bejaarde jonge dochter, te samen te koop stellen hun 
huis 44, stal, bakhuis, schuur met de schobbe en den hof daaraan, zo en gelijk hetzelfde gestaan 
en gelegen is aan de Plaedtse van Westerloo bij “ den pensenpoel “. Palende oost Jan Huijpens, 
zuid de clein Laecke, west de weduwe Jan Paridaens en noord de voorschreven Plaedtse.  
 
De zijde van den gevel naast Jan Huijpens … 
 
En het voorschreven huis door Servaes Verswijvel dienaar voor alle man opgeroepen zijnde is 
gemijnd bij Michiel Huijpens voor de som van één duizend honderd en vijf guldens wisselgeld. 
 
Actum coram Philip Halloint en Hendrick Verbiest schepenen benevens Hendrick Bourbon, J. 
Govaerts en meer andere getuigen deze 29 juli 1723. Michiel Huijpens is na de kaarsbranding op 
31 augustus 1723 koper gebleven. 
 

WLO-OGA762-256 
 
Akte 33. Hulshout, conditie van de haafelijke meubelen wijlen Jenneken Baeten.  
 
Conditie waarop Jan Van Uffel weduwnaar wijlen Jenneken Baeten zal verkopen al de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan 
coram de heer F. Mangelschots drossaard, Jan Van Roij en Adriaen Snijers deze 2 september 
1723. 
 

WLO-OGA762-267 
 
Akte 34. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Michiel Grootjans gelegen tot Doffen 
onder Olen, waarvan koper is Andries De Bije.  
 
Op 21 september 1723 zo werd veraccordeerd ter ene zijde, Michiel Grootjans ter andere zijde 
Andries De Bije een plek land gelegen onder Oolen tot Doffen geheten “ het scutsdries “ groot 
130 roeden de maten onbegrepen. Oost de Doffensche straat, noord het clein straetje, west 
Joseph Meir, zuid Peeter Verboven. Aldus is deze erve verkocht om en voor de som van 110 
gulden peertscoop steertscoop ter presentie van Merten Verheijden en Peeter Sels als getuigen. 
 

WLO-OGA762-271 
 
Akte 35. Olen, conditie van verkoop van de wezen en voogden Pauwels Oijen.  
 
Op 6 november 1723 compareerde Pauwels Govaerts en Jan Rudts (Ridts) als voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Pauwels Oijen 45 daar moeder af leeft Elisabeth Bertels dewelke 
hebben verkocht zeker huis, hof met het binnenblok gelegen en gestaan aan de Plaedtse van 
Olen, groot tezamen omtrent een half boender. Nota dat het boercken met den hof blijft aan de 

 
44 Huizen op de markt: Nummer 49, “ De Weirelt “ gelegen aan de markt van Westerlo bij den pensenpoel 
aan de zuidzijde. Bewerking J. Verduyckt. Michiel Huypens x Catharina Verlinden. 
45 Olense gezinnen voor 1801: Paulus Oyen x Elisabetha Bertles, nr. 1769, pag. 359. 
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voorschreven weduwe den weg tussen den hof en het huis blijft aan het huis met het binnenblok 
en den hof van het boercken competeert wijder als het boercken staat rechtdoor gelijk het ten tijde 
altijd is gebruikt geweest en dat om en voor de som van 622 guldens gangbaar geld.  
 
Palende oost Peeter Verstockt, zuid Geerart Lanen, west den loop en noord Arnoldus De Pesser 
en den hof van het voorschreven boercken waarvan koper is Gommar Marrien en stelde hierop 
25 hoogen ter presentie van Geeraert Michiels en Marten Verwimp als getuigen hiertoe aanzocht. 
Gommar Marien is koper gebleven als laatste hooger na de kaarsbranding op 23 november 1723. 
 

WLO-OGA762-276 
 
Akte 36. Meeren onder Olen, conditie van verkoop tussen de erfgenamen Marten Verstappen 
waarvan koper is Cornelis Cluijts. Deze verkochte weide is vernaarderd bij Joannes 
Verstappen. 
 
Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Merten Verstappen en 
Michiel Verstappen met autorisatie en procuratie van de wethouders alhier hebben verkocht een 
perceel weide gelegen tot Meeren onder Oolen genaamd “ de vennekens “ groot omtrent 200 
roeden de maten onbegrepen. Palende oost de straat, zuid Guilliam … (leeg), west Gommer 
Verhaegen en noord Jan T’ Sijen om en voor de som van 103 guldens in geld van deze 
tegenwoordige valuatie. De koper stelde op deze koop negen hoogen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van Adriaen Vekemans actum deze 1 oktober 1723. Op 
26 oktober compareerde ten huize van Adriaen Vekemans Cornelis Cluijts dewelke op deze koop 
twee sluithoogen stelde ter presentie van Jan Huijsmans en Jan Verwimp.  
 

WLO-OGA762-281 
 
Akte 37. Olen, conditie van een verkochte weide bij Jan Daems, Koper Lembrecht Geuens.  
 
Op 27 november 1723 compareerde Jan Dams welke bekende wel en degelijk verkocht te hebben 
zekere weide gelegen in “ den honinck “. Palende oost Gilliam Verluijten, zuid kopers erven west 
de Honinckstraete en noord weduwe Peeter Willems voor de som van 155 gulden. De koper stelde 
hierop nog … hoogen, Peeter Heijlen nog een hooge alles ter presentie van Hendrick Cools en 
Joannes Leijten. 
 

WLO-OGA762-284 
 
Akte 38. Olen, conditie van verscheidene percelen van erven verkocht bij Pauwel Govaerts en 
Jan Rudts als voogden der wezen Pauwel Oijen, kopers Peeter Verstockt, Martinus Cluijts en 
meer anderen. 29 november 1723. 
 
Conditie waarop Pauwels Govaerts en Jan Ridts als wettelijke voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Pauwels Oijen daar moeder af leeft Elisabeth Bertels zullen verkopen zekere percelen van 
erven en dat met open conditie. 
 
Den eerste koop een perceel hooiwas gelegen op “ de sluijpt “ in “ het gemeijnbroeck “ onder 
Oolen groot een halve zille. Palende oost Peeter Boogaerts, zuid en west … (leeg), noord de 
Nethe en is gekocht bij Peeter Verstockt voor de som van 18 gulden en stelde daarop 3 hoogen.  
 
Tweede koop een perceel weide gelegen in “ den honinck “ groot een half boender. Palende oost 
de erfgenamen Jan Verboven, zuid Niclaes Smets, west Cornelis Lanen en noord de erfgenamen 
Cornelis Laenen is gekocht bij Merten Cluijts voor de som van 75 gulden waarvan de koper 
gedurende de huur de pacht zal trekken drie gulden, en stelde de koper op deze koop acht 
hoogen. Op 4 december 1723 stelde Adriaen … op deze koop nog een hooge en ook de koper 
nog een hooge, ter presentie van Peeter Verstappen en Merten Meijnten als getuigen.  
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Derden koop een perceel hooiwas op “ het geruijm “ onder Geel, groot een half derdel. Palende 
oost Adriaen Lemij, zuid Adriaen Daems, west den loop en noord de Nethe. Gekocht voor de som 
van 10 guldens bij Michiel Willems en stelde op de koop één hooge. 
 
Vierde koop een perceel weide gelegen in “ den honinck “ groot omtrent een half boender. 
Palende oost Jan Ruts, zuid de Honinckstraet, west Jan Jacobs en noord Adriaen Peeters en is 
deze gekocht voor de som van 50 gulden bij Marten Cluijts Jorissone en stelde de koper hierop 5 
hoogen. 
 
Vijfde koop een perceel land groot omtrent anderhalve zille voor een derde part palende oost de 
erfgenamen Jan Pauwels(?), zuid … Van Gestel, west de straat en noord de erfgenamen Machiel 
Van Elsen en is deze koop gekocht bij Peeter Lemij voor de som van 20 guldens stelde hierop 10 
hoogen. 
 
Zesde koop twee heiden, het ene genaamd “ de drij vennen “ en het andere “ het cruijs 
heijcken “. Palende het eerst oost Maria Verboeven, zuid de kinderen Jan Van Eijnde, west 
Christina Oijen en noord Peeter Soeten. Palende het andere oost Adriaen Soeten, zuid Jan 
Gebruers, west het straatje en noord Jan Baptist Rincket(?) zijnde deze kopen gekocht bij Jan 
Verbiest voor de som van 26 gulden en stelde daarop drie hoogen. 
 
Zevende koop “ het lammerblock “ groot omtrent een zille. Palende oost Marten Cluijts, zuid de 
kinderen Jan Bauwen, west de voorschreven kinderen en noord Catlijn Van Elsen … met een 
heide bij de voorschreven heide, zuid Adriaen Meir … en is deze koop door Peeter Verstockt 
gekocht voor de som van 150 gulden en stelde hierop 5 hoogen. 
 
Achtste koop “ het nieuw block “ onder Tongerloo, groot een half boender. Oost den (oude) pad 
van Herentals, zuid Jan Verbiest, west den heer prelaat van Tongerloo en noord Adriaen Bauwen 
en is deze koop gekocht bij Jan Lijten voor 234 gulden en stelde hierop 15 hoogen. 
 
Negende koop “ het groot block “ onder Tongerloo, groot een half boender. Palende oost Michiel 
Heijlen, zuid de straat gaande van Oolen naar Nodderwijck, west de weduwe Maria Peijs en noord 
kopers erve is gekocht voor de som van 400 gulden aan Adriaen Huijsmans en stelde daarop 20 
hoogen. Adriaen Meijnten stelde ook nog 20 hoogen ter presentie van Peeter Verstockt en Willem 
Meer. 
 

WLO-OGA762-294 
 
Akte 39. Zoerle, conditie van een perceel land verkocht bij Eva De Neve waarvan koper is Adriaen 
Vermeerberghen. 
 
Conditie volgens dewelke ik deze ondertekende, te weten Eva De Neve heeft verkocht aan 
Adriaen Vermeerberghen zeker perceel land gelegen onder Zoerle Parewijs of het markizaat 
Westerloo. Palende oost Adriaenken De Winter, zuid Jan Verluffel, west Franciscus Wouters 
meijer, en noord de straat, groot omtrent 120 roeden. Item moet de koper zich tevreden houden 
met de pacht dewelke hij zal trekken van Andries Van Hout dewelke het in huur is hebbende 
bestaande in vijf leupen koren en dat nog vier jaren … verkocht voor de som van 87 gulden 
courant geld en stelde de koper daarop 10 hoogen ter presentie van Joannes Baptist Fredericx en 
P. J. Vermeulen. Jan Van Houdt stelde op deze koop twee hoogen en Adriaen Vermeerberghen 
nog negen hoogen.  
 

WLO-OGA762-298 
 
Akte 40. Olen, conditie van een perceel erve verkocht bij Jan Laenen nomine uxoris aan 
Geeraerdt Helssen. 
 
Op 15 december 1723 compareerden de eerzame personen Jan Laenen Janssone en Geeraert 
Helssen Nodderwijck hoe dat Jan Laenen wel en degelijk heeft verkocht zeker perceel land 
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genaamd “ het meulenblock “ groot omtrent een boender salvo justo. Palende oost Jan Van 
Eijnde, zuid de Keirnestraet, west Hendrick Van Passel en noord Hendrick Van Passel. Item heeft 
deze plek land gekocht Geeraert Helsen voor de som van 150 guldens lopende geld. Aldus 
gedaan ter presentie van Adriaen Sterckx en Peeter Vande Brande geloofwaardige getuigen. 
 

WLO-OGA762-303 
 
Akte 41. Zoerle, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Catharina 
Schellens daar vader af leeft Adriaen Thoelen.  
 
Conditie waarop Adriaen Thoelen Lenaertssone en Jan Thoelen Janssone voogden der wezen 
wijlen Catharina Schellens daar vader af leeft Adriaen Thoelen zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kochten een koe: Hendrick Keultjens, Peeter Helsen en Jan Verwimp. Diel Van Echelpoel en Jan 
Lemineur kochten een rund. Marten Peetermans kocht het kalf en Adriaen Gijssels kocht voor 42 
gulden het paard. 
  
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Martinus Douwen en Hendrick Verbiest 
schepenen deze 15 december 1723. 
 

WLO-OGA762-309 
 
Akte 42. Gereijen onder Olen, conditie van verkochte meubelen der voor- en nakinderen wijlen Jan 
Van Hoeff.  
 
Condities waarop de gelijke voogden der voor- en nakinderen wijlen Jan Van Hoeff, te weten 
Peeter Van Hoeff en Hendrick Van Hoeff voorkinderen en Hendrick Van Hoeff voor de 
nakinderen zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen 
des dienaars. 
 
Kopers waren o.a. Anna Heijlen, Jan Bellens, Michiel Vanden Parre Dessel, Jan Dams Buel, 
Peeter Dioos, Hendrick Van Hoeff, Merten Goor, Jacobus Vande Poel, Merten Van Genechten, 
Jan Versteijlen, Jan Dioos, Cornelis De Wolff, … en meer anderen. 
 
Peeter Backx kocht een rode koe, borg Balthasar Backx. Jan Vanden Broeck kocht een rode blaar 
koe, borg Michiel Vande Parre. Cornelis Laenen kocht 4 hinnen.  
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Willems schepenen van den 
graafschap van Oolen deze 16 december 1723. 
 

WLO-OGA762-317 
 
Akte 43. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Jan Van Lommel.  
 
Conditie waarop Jan Van Lommel zal verkopen de haafelijke meubelen en dat met oproepen des 
dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Jan Cluijts en Jan Vande Parre waren veelvuldig kopers. Marten Verhestraeten kocht een rode 
koe, borg Jan Hoes. Jan Vande Parre kocht een blaar koe. L.Wuijts een kalf, borg Merten 
Verwimp.  
 
Aldus gedaan op 17 december 1723 ter presentie van vele omstaanders en kopers. 
 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 107 

     WLO-OGA762-325  
 
Akte 4. Geel, conditie van differente percelen hooiwassen verkocht, welke percelen zijn gelegen 
onder Geel waarvan kopers zijn Adriaen Vande …, Jan Bellens, Jan Hermans en Adriaen 
Menten. 
 
Op 21 januari 1724 compareerde Merten Van Genechten en heer en Mr. Jan Hermans als 
voogden der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Den Bruel en Catharina Van 
Isschodt voor drie vijfde parten en Peeter Cambars voor een vijfde part en Merten Van 
Genechten voorschreven voor een vijfde part, welke voorschreven comparanten bekenden 
verkocht te hebben differente percelen van hooiwas en eussels met hoogen en verdieren.  
 
Den eersten koop “ den langhenbempt “ gelegen omtrent “ den crommen wiel “ onder Gheel 
groot een zille. Palende oost Jan Van Opstal, zuid Michiel Willems, west Merten Spapen en noord 
de Nethe. Is gekocht bij Peeter Verboven Peeterssone voor de som van 33 guldens geld en 
stelde daarop 10 hoogen. Adriaen Vande Weyer nog … hoogen, de koper nog een. 
 
Ten tweede een heijeussel gelegen in “ de brande “ onder Gheel, groot omtrent een half zille. 
Palende oost de erfgenamen Peeter Peeters, zuid Elisabeth Willems, west Adriaen Huijsmans en 
noord Elisabeth Willems waarvan koper is Jan Bellens voor de som van vijf gulden en stelde 
daarop een hooge en Hendrick Bellens ook nog een hooge. 
 
Derde koop een perceel hooiwas groot een half derdel gelegen op “ het geruijm “ onder Gheel. 
Palende oost Jan Van Isschodt, zuid de erfgenamen Peeter Van Genechten, west Merten 
Verheijden en noord de Nethe. Is gekocht bij Hendrick Meijnten voor de som van 55 gulden en 
stelde vier hoogen, Adriaen Meijnten nog een hooge. 
 
Op 7 maart 1724 compareerde Catharina Dams huisvrouw van Peeter Wuijts bijgestaan met Jan 
Wuijts en hem ten deze zich daar voor sterkmakende, bekenden alzo verkocht te hebben aan 
Michiel Soeten 46 en Maria Lemie zijne huisvrouw zeker huis en hof groot omtrent 40 roeden, zo 
en hetzelfde gestaan en gelegen is aan de Plaedtse van Oolen. Oost Geeraert Michiels, zuid de 
erfgenamen Peeter Peeters, west de weduwe Augustinus Oniaerts en noord de Plaedtse van 
Oolen. 
      

WLO-OGA762-329 
 
Akte 5. Gelindel, conditie van de kinderen verkochte meubelen wijlen Jan Helsen en Adriaenken 
De Cleijn. 
 
Condities waarop Peeter Helsen en Anna Helsen voor hun zelve, dezelfde Peeter Helsen nog 
als voogd met Hendrick Verbiest schepene van zijne minderjarige zuster Joanna Helsen zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen bij wijlen Jan Helsen Janssone en Adriaenken de Cleijn die 
hun ouders waren, achtergelaten en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kochten een koe: Adriaen Claes, Peeter De Kosteren Peeter Peeters Henricxsone. Servaes 
Steurs kocht een rund, Adriaen Govaerts een kalf en Peeter Vande Brande kocht het paard voor 
26 gulden, borg Adriaen ’t Sijmens. 
 
Aldus gedaan coram Marten Douwen en Hendrick Verbiest schepenen deze 9 februari 1724. 
 

WLO-OGA762-339 
 
Akte 6. Westerlo, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Jan Verschueren en 
Maria Cortebosch. 

 
46 Olense gezinnen voor 1801: Michael Soeten x Maria Lemi, nr. 2093, pag. 421. 
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Conditie waarop Bastiaen Stercx en Peeter Bosch als voogden der achtergelaten wezen wijlen 
Jan Verschueren en Maria Cortebosch gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst 
van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee; kochten een koe Peeter Helsen Janssone, Cornelis, borg Jan Van Hoel. 
Cornelis Schroven en Guijberthus Verluijten. Jan Van Kerckhoven kocht een rund, borg Bastiaen 
Stercx. Peeter Schoubroeck kocht een kalf. 
 
Aldus gedaan coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Marten Douwen en Hendrick Verbiest 
schepenen deze 10 februari 1724. 
 

WLO-OGA762-349 
 
Akte 7. Buel onder Olen, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Adriaenken Pluijs 
daar vader afleeft Willem Van Passel. 
 
Condities waarop Willem Van Passel 47 bijgestaan met Peeter Van Passel en Michiel Willems 
uit de wet als voogden zijner minderjarige kinderen daar moeder af was Adriaenken Pluijs zullen 
verkopen de haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Anna Luijten, Jan Baptist Heijlen, Hendrick Dioos, Machiel De Perre, Adriaen 
Vleugels, Peeter Dresseleers, Jan Deckers, Jan Steenmans, Anna Peeters, Marten Verwimp, 
Peeter Huijsmans, Jan Torffs, Ariaen Vleugels, Adriaen Wouters, Jan Van Lommel, Jan Daems, 
Peeter Geens, Peeter Geerts, en meer anderen … 
 
Hendrick Heijlen kocht een os voor 9 gulden 10 stuivers, borg Jan Dams. Jan Verwimp kocht een 
rode koe, borg Peeter Huijsmans. Peeter Dresseleers kocht een rode koe, borg Adriaen 
Vennekens. Jan Simons kocht een zwarte koe, borg Peeter Wouters. Peeter Van Bijlen kocht een 
kalf. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Van Hoeff schepenen deze 14 
februari 1724. 
 

WLO-OGA762-357 
 
Akte 8. Hulshout, conditie va verkochte meubelen bij wijlen Helena Kersseleers daar vader af 
leeft Adriaen Verwerft. 
 
Conditie waarop Jan Kersseleers bijgestaan met Jan Van Roije schepen uit de wet als voogden 
der wezen wijlen Helena Kersseleers, daar vader af leeft Adriaen Verwerft zullen verkopen de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Verkocht een koe en een 
vaars. Aldus gedaan coram Merten Douwen en Jan Van Roije schepenen deze 14 februari 1724. 
 

WLO-OGA762-364 
 
Akte 9. Plaedtse, conditie van het verkocht huis bij de weduwe Jan Paridaens. 16 februari 1724. 
 
Condities en voorwaarden waarop Anthonetta Van Uijlendonck ter assistentie van een voogd 
hier ten rechte gegeven publiekelijk een alleman even naar zal verkopen zeker haar huis 48 en hof, 

 
47 Olense gezinnen voor 1801: Wilhelmus Van Passel x Adriana Pluijs, nr. 2876, pag. 570. 
48 Huizen op de markt: nummer 48, staat zuidwaarts aan de Plaatse van Westerlo bij den pensenpoel. Jan 
Paridaens (zeeldraaier) x Antoinette Wuijlendonck (Uijlendonck). Bew. J. Verduyckt.  
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gestaan en gelegen op de markt van Westerloo. Palende oost Michiel Huijpens, zuid de clein 
Laeck, west Marten Huijpens en noord de markt of Plaedtse van Westerloo. Item werd ook 
besproken dat de verkoopster voor haar behoef reserveerde al de schelfhouten zo boven de 
kamer, het bakhuis, stedeken of plaats waarin tegenwoordig slapen de kinderen van Jan 
Hoeijmans.(Koeijmans?)  
 
Op welke conditie als voorschreven huis en hof door den stadhouder Manesse opgeroepen zijnde 
heeft daarvan den palmslag ontvangen boven de rente van 241 gulden, Martinus Helsen 
Adriaenssone voor hem of degene die hij ten dage der goedenis wil noemen, en stelde daarop 10 
hoogen. Hendrick Verbiest stelde nog twee hoogen en de voorschreven koper nog een hooge. 
Aldus gedaan coram Fr. Van Wesel en Guil. Henricx als geloofwaardige getuigen deze 16 februari 
1724. 
 
Op 17 februari stelde Gilliam Verachtert 20 hoogen en is daarmede na de kaarsbranding op 9 
maart als laatste hooger koper gebleven. Op 7 maart compareerde voor drossaard en schepenen 
Antoneth Van Nuijlendonck weduwe wijlen Jan Paridaens, ten deze bijgestaan met Hendrick 
Bourbon haar gekozen voogd, bekende verkocht en in wettige koop overgeven te hebbende 
Gilliam … en Catharina Spapen zijn huisvrouw zeker … voor 450 gulden … 
 

WLO-OGA762-369 
 
Akte 10. Olen, conditie van zeker huis gestaan aan de Plaedtse van Oolen verkocht bij Peeter 
Wuijts, koper Michiel Soeten. 
 
Op 17 februari 1724 compareerde Catharina Dams huisvrouw van Peeter Wuijts als gelaste van 
haar voorschreven man die verklaarde wel en degelijk verkocht te hebben zeker huis en hof en 
binnenblok, groot omtrent de dertig roeden, zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is aan de 
Plaedtse van Oolen. Palende oost Geeraert Michiels, zuid de erfgenamen Peeter Peeters, west de 
weduwe Augustinus Oniaerts en noord de Plaedtse van Oolen. Voor de som van 350 guldens 
verkocht aan Michiel Soeten. Item stelde de koper op deze koop acht hoogen, Adriaen Soeten 
nog twee hoogen en Michiel Soeten nog een hoge, ter presentie van Adriaen Van Hoeff en 
Adriaen Huijsmans als getuigen. Michiel Soeten is na de kaarsbranding op 7 maart als laatste 
hoger koper gebleven. 
 

WLO-OGA762-375 
 
Akte 11. Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Adriaen Vondervens en Cornelis 
Vondervens waarvan koper is Jan Peeters Hendricxsone. 25 maart 1724. 
 
Conditie ingevolge dewelke Adriaen Vondervens en Bartolomeus Vondervens zullen verkopen 
naar voorgaande kerkgebod met oproepen des dienaars een zeker perceel land gelegen tot Zoerle 
onder Westerloo beneden “ den bergh “, groot een half bunder. Oost Olivier Govaerts, zuid de 
Breedestraet, west Peeter Lemmens en noord Marten Verswijvel. Voor los en vrij met de rest van 
100 guldens kapitaal in wisselgeld staande tot behoef van Anselmus Stevens … verkocht aan 
Jan Van Roosbroeck voor de som van 141 guldens boven de gemelde rente. Item compareerde 
Jan Peeters Hendricxsone en stelde nog een hooge, ter presentie van Jan Maes en Adriaen Maes 
getuigen.  
 

WLO-OGA762-383 
 
Akte 12. Westerlo, conditie van verkochte haafelijke meubelen van juffrouw Elisabeth Egidij. 
 
Condities en voorwaarden waarop juffrouw Maria Elisabeth Egidij zal verkopen enige van haar 
haafelijke meubelen met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van verkochte goederen met 

 
Kris De Winter: Westerlo land van Merode, Antonette van Nijlendonck.  
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vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram den heer Mangelschots, 
drossaard, Mr. Philip Halloint, Marten Douwen en Adriaen Snijers schepenen deze 5 april 1724. 
 

WLO-OGA762-393 
 
Akte 13. Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Marten Peeters, koper Peeter Laenen. 
 
Op 11 april 1724 compareerde Gilliam Peeters voor zijn zelve en mede als voogd der wezen 
Peeter Peeters en Jenneken Van Springel alias Oijen. Item Jan Peeters en Hendrick Peeters 
dewelke de voorschreven comparanten hebben verkocht zeker perceel weide hun onverdeeld 
genaamd “ het rauw venne “ groot een half boender. Oost “ de gemeijnen aerdt “, zuid kopers 
erve, west Jan Molenberghs en noord Merten Bellens erfgenamen aan Merten Bellens 
Geeraertssone en dat om en voor de som van 255 guldens courant en stelde daarop …? hoogen 
ter presentie van Niclaes Bischops en Jan Bellens als getuigen. Peeter Lanen stelde nog vijf 
hoogen en is dezelfde Peeter Laenen als laatste hooger na de kaarsbranding op 9 mei koper 
gebleven.  
 

WLO-OGA762-398 
 
Akte 14. Olen, conditie van de haafelijke meubelen wijlen Peeter Goor daar moeder af leeft 
Elisabeth Meermans. 
 
Conditie waarop Marten Goijr en Jan Meermans als rechtelijke voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Peeter Goor 49 daar moeder af leeft Elisabeth Meermans zullen verkopen alle haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst met verkochte 
goederen en met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kochten schapen: Adriaen Aerts (6 stuks), Jan Bellens (10), Peeter Verhestraten (5), Adriaen 
Bellens (5) Wilm Verboven (5) en Jan Biermans kocht een lam.  
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Willems schepenen deze 24 april 
1724. 
 

WLO-OGA762-405 
 
Akte 15. Heultje, conditie van de haafelijke meubelen der wezen wijlen Adriaen Sijmons. 
 
Conditie waarop Adriaen Sijmons en Adriaen Snijers uit de wet als wettelijke voogden der 
wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Sijmons en Geertruida Cleijs gehuwden tijdens hun leven 
zullen verkopen al de heerlijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een 
lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus 
gedaan coram Adriaen Snijers schepene deze 27 april 1724. 
 

WLO-OGA762-412 
 
Akte 16. Heultje, conditie van zeker perceel land verkocht bij de voogd wijlen Jan 
Vermeerberghen daar moeder af was Catharina Bacx, koper Adriaen Vermeerberghen. 
 
Op 20 april 1724 zo hebben de voogden van de achtergelaten wezen van Jan Vermeerberghen 
en Catharina Bacx te koop gesteld zeker perceel land gelegen aan “ de pleijn “ van Heultje, groot 
omtrent 120 roeden. Zo heeft Adriaen Vermeerberghen daarop gezet 247 guldens en is hem 
daarvoor aangebleven en stelde daarop 10 hoogen, Adriaen Snijers stelde hierop nog een 
hooge. Actum ter presentie van Merten Van Kerckhoven … 
 
 

 
49 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Goer x Elisabeth Meermans, nr. 925, pag. 188. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 111 

WLO-OGA762-416 
 
Akte 17. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen van de wezen wijlen Adriaen Van Dijck 
en Joanna Vlaeijmans. 
 
Conditie waarop Jan Van Dijck en Joannes Binnebeecx als voogden der wezen achtergelaten bij 
Adriaen Van Dijck en Joanna Vlaeijmans zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden met oproepen des dienaars. (Mitsgaders E. Van Loo weduwnaar van de voorschreven 
Vlaijmans). Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Gommer De Haes kocht een rode koe, borg Diel Van Loon. Jan Marrien kocht een rode koe, borg 
Gommer Binnebeecx. Peeter Boecx kocht een rode koe, borg Jan Van Outsel. Adriaen De Vos 
kocht een zwarte koe, borg Jan Pelsen. Jan Helsen kocht een kalf, borg Adriaen Snijers.  
 
Aldus gedaan coram Jan Van Roij en Adriaen Snijers schepenen deze 18 mei 1724. 
 

WLO-OGA762-422 
 
Akte 18. Contract tussen de regeerders alhier en zekere Peeter Stercx over een H. Geestkind van 
den stadhouder Piha. 
 
Op 23 mei 1724 coram den heer drossaard F. Mangelschots, Philip François Halloint, Marten 
Douwen, Hendrick Verbiest en Adriaen Snijers schepenen des lands en markizaat Westerlo, 
compareerde Peeter Stercx woonachtig tot Gelindel, dewelke verklaarde in kost en drank, ziek en 
gezond aangenomen te hebben voor den termijn van twee navolgende jaren beginnende januari 
deze jaar 1724 zekere jongeling oud omtrent dertien jaar met naam Philip Piha zoon van Niclaes 
Piha gewezen stadhouder alhier en H. Geestkind dezer parochie van Westerloo … alles op 
bespreekbare conditie als volgt: 
 
Te weten dat den voorschreven Peeter Stercx den voorschreven jongeling op zijnen kost zal 
moeten laten leren een ambacht van kleermaker, bovendien laten leren lezen en schrijven, gelijk 
dat behoorden minste alle jaren een vierdeel jaars tussen Kerstmis en half maart, in tegendeel van 
het gene voorschreven zo verklaarden den voorschreven drossaard en schepenen als repressie 
voor zoveel hun de regering van de voorschreven H. Geestkinderen aan den voorstaande Peeter 
Stercx uit de opbrengsten van de voorschreven H. Geest jaarlijks te geven de som van 18 gulden 
courant geld … en te onderhouden van linnen en wullen gelijk dat behoord … 
 

WLO-OGA762-426 
 
Akte 19. Olen, conditie van de voogden der wezen wijlen Jan Van Hoef van verkochte granen.  
 
Conditie waarop Hendrick Van Hoeff en Jan Steijnen in kwaliteit als geëede voogden der 
minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Hoeff daar moeder nog af leeft Maria 
Hoijberghs zullen verkopen differente granen staande te velde en dat met oproepen.  
 

− Den eerste koop koren in “ de gestelen “, op “ het huijsblock “ gemijnd bij Hendrick Van 
Hoeff, borg Peeter Van Hoeff. 

− De tweede koop op “ het peijsems “ gemijnd bij Godefridus Van Velthoven, borg Adriaen 
Vleugels. 

− Etc. totaal 10 kopen.  
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Willems schepenen van den 
graafschap van Olen, 5 juli 1724.  
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WLO-OGA762-430 
 
Akte 20. Hulshout, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Dielis Tuerlincx. 
 
Conditie waarop Peeter Tuerlincx en Jan Verhoustraeten als voogden van de kinderen wijlen 
Dielis Tuerlincx daar moeder af was Elisabeth Verhoustraeten van den eerste bedde. Item Jan 
Peeters benevens Peeter Vervoort als voogden van de kinderen wijlen den voorschreven Dielis 
Tuerlincx daar moeder af was Maria Peeters van den tweede bedde. Item Mattheijs van Eutven 
als voogd van de kinderen wijlen den gemelde Dielis Tuerlincx daar moeder af leeft Maria Van 
Eutven van den derde bedde, samen zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Marten Vande Brande kocht een zwarte koe, borg Guilliam Van Eijnde. Adriaen Verbiest kocht een 
rode koe, borg Peeter Van Houdt. Wouter Verheijen kocht een rode koe, borg Jan Van Rooij. Jan 
Marrien kocht een zwarte koe, borg Diel Van Loon (Looij). Ariaen Vervoort kocht een rode koe, 
borg Peeter Vervoort. Marten Verswijvel kocht een roede koe, borg Merten Douwen. Peeter Claes 
kocht een kalf, borg Adriaen Claes. Dilis Vervoort kocht voor 39 gulden een zwart paard, borg 
Peeter Vervoort. Werd tevens ook verkocht de granen te velde op 7 percelen. 
 
Aldus gedaan coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Jan Van Rooij, Ariaen Snijers en 
Marten Douwen schepenen deze 7 juli 1724.  
 

WLO-OGA762-440 
 
Olen, conditie der granen van de wezen Peeter Goor 
 
Conditie waarop Marten Goor en Jan Meermans als geëede voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Peeter Goor daar moeder af leeft Elisabeth Meermans zullen verkopen de granen staande 
te velde de wezen competerende en dat in differente kopen. 
 

− Den eerste koop “ de belckens “ gemijnd bij Jan Aerdts, borg Adriaen Verbist.  

− Tweede koop op “ het evenenblock “ … 

− Totaal zeven kopen. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Willems schepenen deze 10 juli 
1724.  
 

WLO-OGA762-444 
 
Akte 22. Conditie van twee perceeltjes van erven verkocht bij de erfgenamen François Van Der 
Hoffstadt.  
 
Conditie waarop de kinderen en erfgenamen François Vander Hoffstadt en Catharina 
Verlinden, Elisabeth Vander Hoffstadt bijgestaan met Carel Verhaegen haar man en voogd en 
Catharina Vander Hoffstadt weduwe wijlen Hendrick Blommaerts bijgestaan met Jan B. 
Vander Hoffstadt, te koop stellen zeker hun huis 50 gestaan en gelegen alhier in de Plaedtse van 
Westerlo, groot met den hof twintig à dertig roeden. Komende daaraan Oost Juffrouw Zeno, zuid 
de clijne Laecke, west Mattijs Verborght en noord de Plaedtse, met alsnog twee percelen van 
erven. Het ene gelegen aan de dreef van Tongerloo, groot omtrent een zille. Oost de voorschreven 
dreef, zuid den heer pastoor alhier, west en noord Cornelis Verlinden. Het andere gelegen aan de 
dreef van Zoerle, groot omtrent een half zille af te meten westkant van de erve van Balten Van 
Gorp. Oost den voorschreven Balten Van Gorp, zuid de dreef van Zoerle, west Peeter Vincx 
erfgenamen en noord de abdij van Tongerloo. 

 
50 Huizen op de markt: nummer 56, huis en hof aan de zuidzijde van de Plaatse of markt van Westerlo.  
 Huis bevallen aan Elisabeth Vanderhofstadt. Bewerking J. Verduyckt.  
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Het voorschreven half zille gemijnd bij Balten Van Gorp voor de som van 44 guldens wisselgeld 
en stelde daarop nog drie hoogen. En is het perceel genaamd “ de blocxkens “ ook gemijnd bij 
Balten Van Gorp voor 139 guldens wisselgeld en stelde hij daarop nog zes hoogen. Actum coram 
Philip Halloint en Martinus Douwen schepenen deze 11 juli 1724.  Cornelis Verlinden is koper 
gebleven van het tweede perceel als laatste hoger.  
 

WLO-OGA762-452 
 
Akte 23. Conditie van de kerk en H. Geest hooiwassen. 
 
Conditie waarop kerk en H. Geestmeesters van den jaren 1724 zullen verpachten den hooiwas der 
kerk en H. Geest competerende. Eerst de nieuwe beemden op “ het schaepswasch ” gemijnd bij 
Peeter Peeters, borg Merten Peeters. Item op “ den looverenbosch “, “ de kercke eghders “,  
“ het kercke vaerenbroeck “, “ het lanck block “, “ het kercke sammelleir “, “ het derdel “ op  
“ het schaepswasch “, “ den kercken horst “, “ den clercx vonder “, “ den grooten gastuijs 
bempt “, “ den clijnen gasthuijsbempt “ en “ het gasthuijs vaerenbroeck “. Actum coram Fr. 
Mangelschots drosaard, Philip Halloint, Marten Douwen en Adriaen Snijers schepenen deze 1 
augustus 1724. 
 

WLO-OGA762-459 
 
Akte 24. Olen, van zekere helft van een huis en hof verkocht bij Helena Van Audenaren, koper 
Peeter Van Elsen. 12 augustus 1724. 
 
Op 12 augustus compareerde Amant Gebruers als gelaste van Helena Van Audenaren en 
Peeter Van Elsen 51 als man en voogd van Maria Vleugels één der erfgenamen van wijlen Anna 
Van Audenaren, welke voorschreven eerste comparant heeft verkocht de helft van het huis, hof 
met het binnenblock gestaan en gelegen tot Schaetsberghen gehucht onder Oolen. Palende oost 
Peeter Van Lommel kinderen, zuid en west Jan Jacobs en noord “ den aert “ van Schaetsberghen, 
met alsnog de helft van een perceel land genaamd “ het merten bellens “ groot een half zille. 
Palende oost Merten Cluijts, zuid Adriaen Bouwen, west de erfgenamen Peeter Van Lommel en 
noord den heer prelaat van Tongerloo.  
 
Alsnog een weide als heide genaamd “ de leemheijde “ insgelijks voor de helft groot een half 
boender. Palende oost Jenneken Smits, zuid Peeter Meir, west Hendrick Heijns en noord Lenaert 
Meir aan Peeter Van Elsen, alles los en vrij voor de som van 127 guldens pertscoop steertscoop 
verkocht. Op dit huis staat nog een rente van 75 guldens kapitaal wisselgeld aan … Cools en 
alsnog 40 gulden aan den H. Geest van Noorderwijk. Alles ter presentie van Jan Rudts en Peeter 
Meir als getuigen.  
 

WLO-OGA762-462 
 
Akte 25. Conditie van de verkochte meubelen van Hendrick Dillen uit kracht van executie tot 
voldoening van den borgemeester Hendrick Bourbon. 
 
Conditie ingevolge dewelke Hendrick Bourbon als gewezen borgemeester de anno geëxpireerd 
St. Jansmisse 1724 uit kracht van zijn borgemeestersboek, de afpandingen opgevolgd, gelijk ook 
den inkomsten van alle jaarlijkse effecten competerende Hendrick Dillen uitwijzende … en dat 
voor alle man even naar. Ten eerste worden deze op de markt publiekelijk verkocht o.a. vijf tinnen 
teljoren, een koperen kandelaar, een tinnen kom en een koperen ketel. Actum coram de heer F. 
Mangelschots drossaard en de gelijke schepenen 29 augustus 1724. 
 
 
 

 
51 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Van Elsen x Maria Vleugels, nr. 2533, pag. 504. 
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     WLO-OGA762-466 
 
Akte 26. Herselt, conditie van zekere weide gelegen alhier in de Quaestraete, verkocht bij de 
kinderen wijlen Marten Peeters. 18 september 1724.  
 
Conditie en voorwaarden ingevolge de welke Nicolaes Peetermans in kwaliteit als voogd der 
wezen wijlen Marten Peeters en Maria Peetermans gehuwden als zij leefden en uit kracht van 
autorisatie hen ten deze verleend bij de wethouders alhier, zal verkopen zekere weide gelegen in 
de Quaestraete onder Herselt. Aan de voorschreven wezen competerende bij dood van wijlen 
Catharina Peeters gewezen begijntje tot Aarschot, groot omtrent een zille. Palende oost Jan Van 
Looij, de ’s Heerenstraet(?), west Philip Wuijts en noord “ ’t gemeijn broeck “ . 
 
Deze koop opgeroepen zijnde door de stadhouder Manesse heeft daarvan den palmslag 
ontvangen Livinus Roman voor de som van 88 guldens courant en stelde daarop zes hoogen. 
Sebastians Wuijts stelde nog een hooge bij en Livinus Roman nog een hooge. 
 
Actum coram Philip Halloint en Hendrick Verbiest schepenen deze 29 augustus 1724. Philip 
Wuijts, Adriaen Stijnen, Jan Baptist Corttens en Steven Verboven stelden hoogen bij.  
 

WLO-OGA762-471 
 
Akte 27. Conditie van verkochte haafelijke meubelen van Jan Sageno.  
 
Conditie waarop Sr. Jan Sageno zal verkopen enige zijner haafelijke meubelen contesterende in 
een pluimen bedde, matrassen, ledikanten, lijnwaad, allerhande soorten van klederen, zo van 
mans als vrouwspersonen, stoffen, koussens, nieuwe leirebroecken, handschoenen met andere 
soorten van winkelwaren en dat met oproepen des stadhouders, van zo dat dergene die zal komen 
te mijnen zal koper blijven, ingevallen den stadhouder zich niet en komt te abuseren, in welke 
gevalle.  
 
Kopers waren o.a. Jan Van Gheel 2 broeken en een juppe, Jan Wuijts, Leonardus Stobbarts, Jan 
Koeijmans, Cornelis Govarts, Adriaen helse, Hendrick Van Oirschoth, Pauwels Van Houdt, Jaques 
Govarts, Philip Wuijts Berghom, Dielis De Winter, Jan Stercx, Anna Hermans Tongerloo, Peeter 
Clemens, Jan Thijs Brierijdt, Peeter Sijmons Tongerloo, Peeter De Backer, Fr. Daems, Jan 
Verwimp, Adriaen Van Genechten Berghom, Andries Huijpens, Diel Meulemans, Merten 
Hackselmans, Pauwels Floris Zoerle, Peeter Lemmens, Jan De Brier, Niclaes Verswijvel, Peeter 
Verboeven Tongerloo, Michiel Heijlen, Jan Helsen Tongerloo, Adriaen Paepens, Peeter 
Huijbrechts, Dimphna Huijpens, Peeter De Backer, Mr. Philip Halloint, de stadhouder Manesse, 
Jan Van Roeij, Peeter Vincx, Jan Vande Brande … en meer anderen … 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld te weten op den eersten dag honderd 
guldens dertien stuivers en op den tweeden dag 10 guldens 10 stuivers die aan Sageno zijn 
overgeteld. Aldus gedaan coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint, Marten 
Douwen en meer schepenen deze 5 oktober 1724. 
 

WLO-OGA762-486 
 
Akte 28. Obligatie van 87 guldens negen stuivers courant geld die is geteld aan Anna Vande Poel 
weduwe wijlen Wilm Van Kerckhoven en dat aan haar dochter Ida Van Kerckhoven. 
 
Op 16 oktober 1724 voor mij ondergeschreven schepenen en getuigen compareerde Anna Van 
De Poel weduwe wijlen Wilm Van Kerkhoven bijgestaan met haar bejaarde zoon Marten Van 
Kerckhoven dewelke bekende wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Ida Van 
Kerckhoven haar dochter wonende in de refugié van Tongerloo tot Antwerpen de som van 87 
guldens en negen stuivers courant geld en daar voor te betalen een jaarlijkse intrest à raison van 
vijf guldens ten honderd en alzo jaarlijks vier guldens zeven stuivers een halve telkens ten 
vervaldag beginnende 16 oktober 1725 en zo van jaar tot jaar tot de volle afwijking toe. 
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Zij comparante stelde hiervoor tot pand zekere weide groot omtrent een half boender gelegen 
alhier bij hare woning onder Westerloo. Oost, zuid en noord Laurentius Janssens pastoor tot 
Noderwijck en west de voorschreven weduwe Anna Van De Poel. Dit perceel door haar gekocht in 
haar weduwlijke staat van haar voorkinderen van wijlen Willem Van Kerckhoven daar moeder af 
was Dimpna Papers. 
 
Hebbende met deze voorschreven penningen afgelegd en gekweten een gelijke rente van 86 
guldens en negen stuivers die de comparante was geldende aan de wezen wijlen Andries Van 
Kerckhoven, welke voorschreven rente alhier is gedood en gecasseerd blijkens den register de 
dar 18 april 1719. Aldus gedaan coram Mr. Philip Halloint en Franciscus Van Wesel als getuigen. 
 

WLO-OGA762-490 
 
Akte 29. Plaedtse Westerlo, conditie van zeker huis en twee percelen van erven verkocht bij Jan 
Baptist Thijs en Fr. Thijs, kopers Hr. Henrico Peeters, Peeter Peeters en Adriaen Peeters.  
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Joannes Baptist Thijs en Franciscus Thijs zo voor 
hun eigen als in kwaliteit van voogden hunner minderjarige zusters en broeders, allen kinderen en 
erfgenamen wijlen Sr. Theodorus Lambertus Thijs publiekelijk met aggregatie van den heer 
drossaard te koop stellen eerst zeker stenen huis en hof daar achter gelegen zo hetzelfde is 
gekocht bij den voornoemden Theodorus Lambert Thijs, gestaan en gelegen aan de Plaedtse 
alhier volgens de oude registers genaamd “ den witten leeuw “. Palende oost Sr. Ambrosius 
Egidij, zuid de cleijne Laecke, west de wederhelft van den hof indivies competerende tussen de 
koper cum suis en de erfgenamen wijlen den heer advocaat Thijs en noord de merkt. 
 
Item wordt deze verkoop gedaan los en vrij op S’ heeren cijns met het recht op de muren van den 
naastbestaanden huis competerende ten oosten Sr. Ambrosius Egidij, behoudelijk 200 guldens 
kapitaal volgens transactie en port de dato 7 januari 1705 gepasseerd voor den notaris Egidij, 
dewelke zullen korten aan de voorschreven kooppenningen … 
 
Item wordt alsnog te koop gesteld zeker perceel land gelegen alhier op “ de leugen “ groot een 
zille. Oost Hendrick Wijnants, zuid den hof van de weduwe en erfgenamen Walterus Stiers, west 
Sr. Ambr. Egidij en noord “ den leugen “ voor los en vrij en op den last van 200 guldens wisselgeld 
ten behoeve van den H. Geest of kerk alhier. 
 
Item alsnog een perceel hooiwas gelegen in “ de clijn goors “ onder Herselt groot omtrent een 
zille. Palende oost en zuid Merck Boere, west Jan Peetermans kinderen en noord Adriaen Peeters. 
 
En alzo het voorschreven huis is verhuurd tot half maart eerstkomende, het land tot Kerstmis van 
dit jaar zullen de kopers na rato des tijd profiteren de huur en de pacht. Item wordt het 
voorschreven huis verkocht dat de koper benevens den gevel aan de westzijde zal hebben in 
eigendom alzulke spatie tot zijn gerief dat er een kerre kan passeren en alzo de andere helft van 
den voorschreven hof onverkocht linie rechtaf te meten tot aan de cleijne Laecke.  
 
Het voorschreven huis voor alle man opgeroepen zijnde heeft daarvan den palmslag ontvangen 
Sr. Henricx voor één duizend vijftig guldens wisselgeld en moet hieraan korten de lasten daarop 
staande en stelde daarop vijftig hoogen. 18 oktober 1724. 
 
Het voorschreven land op “ de leugen “ opgeroepen zijnde heeft daarvan den palmslag ontvangen 
Peeter Peeters voor 286 guldens wisselgeld. 18 oktober 1724. 
 
Den voorschreven hooiwas opgeroepen zijnde en heeft den palmslag daarvan ontvangen voor 18 
gulden en tien stuivers wisselgeld Adriaen Peeters en stelde daarop nog twee hoogen. 
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WLO-OGA762-498 
 
Akte 30. Plaedtse, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Sr. Norbertus Egidij. 
 
Conditie en voorwaarde waarop den heer Stephanus Egidij als executeur van het testament van 
wijlen den heer Norbertinus Egidij zal verkopen de haafelijke meubelen in het sterfhuis bevonden 
met oproepen des stadhouders o.a. Jan De Ridder een paar schoenen, Peeter Mertens een paar 
muilen, Adriaes Diercx twee servetten, den pastoor Egidij twee handdoeken, Merten Huijpens twee 
fluwijnen, Govaert Van Camp een lampet en schotel, Niclaes de Doncker een tinnen schotel, 
Steph. Egidij een tinnen schotel, Peeter Mertens cravatten, Peeter Peeters een paar manchetten, 
den pastoor Egidij een lessenaar, de pastoor van Bell twee oorkussens, de pastoor van Castel een 
pluimen bedde, de pastoor van Bell een geel sargie, … 
 
Aldus gedaan coram Mr. Philip Halloint en Marten Douwen schepenen dezen 13 november 1724. 
 

WLO-OGA762-506 
 
Akte 31. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van de weduwe Hendrick Van De 
Weijer alsnu getrouwd met Adriaen Mennekens.  
 
Conditie waarop de weduwe Hendrick Van de Weijer als nu getrouwd met Adriaen Mennekens 
haar man en voogd zal verkopen haar haafelijke meubelen en dat met oproepen. Volgt een lijst 
van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Van Bijlen kocht een koe, borg Michiel Willems. Peeter Laenen kocht een rode koe, borg 
Peeter Van Bijlen. Peeter Van Bijlen kocht een rood kalf, borg Jan Van Hoeff.   
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Van Hoef schepenen deze 29 
november 1724.  
 

WLO-OGA762-515 
 
Akte 32. Heultje, conditie van zeker perceel hooiwas verkocht bij Martinus Brusselaars als voogd 
der wezen wijlen Peeter Brusseleirs, koper is Adriaen Snijers.  
 
Compareerden op 6 december 1724 Martinus Brusseleirs als voogd van de achtergelaten wezen 
wijlen Peeter Brusseleirs en Anna Vermeerberghen dewelke heeft te koop gesteld zeker perceel 
hooiwas gelegen in “ het hejje gewat “ groot omtrent 80 roeden. Palende oost de Laecke, zuid 
Peeter Verhoeven, west Adriaen Ooms en noord de Laeck. Verkocht aan Adriaen Snijers en 
stelde daarop 33 guldens en stelde hij koopman daarop vier hoogen, ter presentie van Adriaen 
Van Deijck en Bartholomeus Tubacx als getuigen. Adriaen Snijers is koper gebleven na de 
kaarsbranding op 23 januari 1725.  
  

WLO-OGA762-521 
 
Akte 33. Strateneijnde, conditie van zeker verkocht huis bij Peeter Verbiest gelegen tot 
Strateneinde onder Westerloo waarvan koper is Peeter Van Houdt. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Peeter Verbist ingezetene van Gerhese bijvang der stad 
Herenthals weduwnaar wijlen Catharina Lijsen alsnu getrouwd met Maria Van Pelt zijn 
huisvrouwe, uit kracht van mutueel testament bij hem en zijn eerste huisvrouwe Catharina Lijsen 
gemaakt, gepasseerd hetzelfde voor de notaris E. Stijnen en zekere getuigen tot Herenthals van 
datum 14 oktober 1715, heeft verkocht en getransporteerd in erfdom, zo en gelijk hij doet bij en 
mits deze aan Peeter Van houdt wonende tot Zoerle onder Westerlo, alhier present en den koop 
accepterende van zeker zijn huis, stal, schuur, hof en binnenblock daaraan gelegen, groot te 
samen een half boender, gestaan en gelegen tot Strateneijnde onder Westerlo, met alsnog een 
eussel insgelijks aldaar gelegen, groot omtrent een half boender, komende aan het voorschreven 
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huis met het binnenblock, oost Marten Soeten, zuid de erfgenamen Peeter Helssen, west “ de 
pleijn “ van Strateneijnde en noord zekere veldstraat gaande naar de capelle ter Voort. Palende 
oost het voorschreven eussel Peeter Heijlen, zuid Jan Helssen, west de straat en noord Jan Van 
Hoel. 
 
De voorschreven Peeter Van Houdt koper ten deze beloofde hiervoor te betalen ten dage der 
goedenis de som van 700 guldens in courant geld ofwel intrest alzo jaarlijks XXVIIJ guldens … 
welke afkwijting mag geschieden in egale paijementen met honderd guldens … Actum coram 
Hendrick Verbist en Adriaen Snijers schepenen deze 9 december 1724.  
 

WLO-OGA762-526 
 
Akte 34. Olen, conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij Cattelijn Caers weduwe wijlen 
Merten Verhestraeten. 
 
Conditie waarop Cathlijn Caers weduwe Merten Verhestraeten zal verkopen haar haafelijke 
meubelen en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jacob Meeir kocht een rode koe, borg Peeter Wuijts. Philippus Sampion kocht een bleek rode koe, 
borg Merten Verwimp. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Willems 
schepenen des graafschaps van Olen, 19 december 1724.  
 

WLO-OGA762-533 
 
Akte 35. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen van wijlen Marten Verbiest.  
 
Conditie waarop Adriaen Verbiest en Peeter Verboven als voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Marten Verbiest 52 daar moeder af leeft Elisabeth Verboven zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Joseph Meir kocht een hoppel koe, bij calengiering Peeter Verboven, borg 
Machiel Willems. Peeter Vleugels kocht een rode koe, borg Adriaen Vleugels. Joseph Meir kocht 
nog een rode koe, borg Hendrick Verbist. Elisabeth Verboven kocht een koe. Cornelius Vande 
Poel kocht een rode koe, borg Machiel Soeten. Adriaen Van Genechten, borg Jan Blampers. 
Michiel Willems kocht een rund borg Peeter Verboven. Adriaen Vennekens kocht voor 46 gulden 
een merriepaard, borg Cornelis Cluijts. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Van Hoeff schepenen deze 23 
december 1723. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
52 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Verbies x Elisabeth Verboven, nr. 3013, pag. 598. 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo nr. 763 

 

1725 
 
 
 
 
 
 

WLO-OGA763-003 
 
Inliggende bewerking van de gemeentesecretaris Josephus Sterckx 53. 
 
Overzicht des registers 1703 - 1708 inhoudende voornamelijk de verkopingen van haafelijke 
voorwerpen ook van enige onroerende goederen enz. 
 
Eenige prijzen van vee enz. 
 
Ten sterfhuis Jan Woulters - Vos, 24 januari 1703.   

- Roode veers 16 gulden 15 stuivers. 
- Zwert rund of veers 4 gulden 15 stuivers. 
- Rood kalf 7 – 5 
- Zwerte koe 19 - 0  
- Roode koe 25 - 15  
- Zwert ruinpeerd 106 - 0  
- Haver stroo 8 1/2 st. de mandel 
- Koppel hennen 12 1/2 stuivers 
- Haver 19 st. per 100 pond. 

 
Ten sterfhuis van Juffrouw Elisabeth Oijen, 5 februari 1703. 

- Slaaplaken 1 gulden 10 1/2 stuiver  
- Twee servetten 1 gulden. 

 
Ten huize van Peeter Helsen 26 februari 1703  

- Roode koe 34 gulden 10 stuivers. 
- Witte koe 30 gulden 10 stuivers. 
- Zwerte koe 31 gulden 10 stuivers 
- Roode koe 28 gulden 10 stuivers.  
- Roode veers, 26 gulden 10 stuivers. 
- Witte veers 26 gulden 15 stuivers. 
- Hoppel veers 10 gulden 0 stuivers 
- Rood rund 5 gulden 16 stuivers 
- Hooi à 14 stuivers per … 
- Roggestro à 8 stuivers de mandel. 
- Boeweit à 1 gulden 16 stuivers per veertel. 

 
Ten sterfhuis Van An. Verhestraeten, 18 april 1703. 

- Hespen 1. 14 - 1. 5 - 1. 1.  
 
Ten sterfhuis van Willem Wuijdts, 26 februari 1704.  

- Drie vaten bieen 5. 6, idem 7 - 1; idem 4 - 0  

 
53 Info Jef Thys: Josephus Stercx was secretaris van Westerlo van 1886 tot 1919. Daarna zijn zoon Arthur 
Sterckx van 1919 tot 1944 (overleden in een Duits K.Z. kamp). 
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Ten sterfhuis van Adriaen Van Houdt, 24 april 1704 

- Roode koe 3.10 - een rood rund 4.5 - een rood kalf 3.15  
 

WLO-OGA763-004 
 
16 mei 1704. Adriaen Van Hout medevoogd der kinderen Jan Schellens - Cools was in die 
hoedanigheid schuldig 321- 9- 1 … bezat hij niet meer. Die was door de gemeente aangeslagen 
maar de onroerende goederen te Gelendel bezat hij nog. 
 
De verkoping van erfgoederen bij executie ter plaatse duurde dikwijls zeer lang. Middeltijd werden 
de goederen van de eigenaars ontbloot en den opbrengst der verkoping was soms ontoereikend 
voor de kosten der executie te dekken. 
 
Dit ingezien verleende de Vorst brieven van octrooi om zonder verdere formaliteiten de goederen 
te laten verkopen. In het voorhandig geval werd de octrooibrief gegeven te Brussel den 16 mei 
1704 door Philips bij de Gratie Gods, Koning van Castillien enz. Hertog van Brabant enz. 
 
Gegeven onder den grooten zegel die wijlen onze Heer en oudoom van Glorieuze memorie Karel 
de Tweede die God genadig zij gebruikt heeft in deze lande van herrewaerts over en wij gebruiken 
zullen tot daar den onzen zal wezen gesneden. 
 
Voormelde verkoping moest gebeuren bij het uitgaan der berrende kaars. 
 
18 januari 1707 boterwaag verpacht aan Peeter Van Inthout voor 18 guldens jaarlijks, borg H. 
Lepage.  
 
1707 Deinysius Pauli pastoor alhier. 
 
12 oktober 1708. Verscheidene personen komen onder ede voor de schepenen verklaren dat nu in 
de 40 jaren geleden (dus rond 1665) dat wijlen M. Van Blockhoven tot betaling der dorpslasten, de 
heer pastoor alhier, zijn graan in de schuur deed uitdorsen. Zij werkten voort tot dat Adriaen 
Wijnants Van Rosan zich als borg stelde. 
 
Bij mij ten jare 1901, secretaris J. Sterckx. 
 

WLO-OGA763-005 
 

Overzicht van het boek getiteld “scabinale acten der jaren 1709 - 1712“. 
 
Dit boek bevat akten bij schepenen opgemaakt van weinig of zonder belang, meestal verkoping 
van meubelen, ook van onroerende goederen, gehouden onder Westerlo, Oolen en Hulshout. Voor 
de akten van Oolen tekent doorgaans Michiel Heijlen als vervangende onzen secretaris Livin 
Van Wesel.  
 
De prijs der verkopingen van de onroerende goederen moest betaald worden ten dage der 
goedenissen na drij zondagse geboden of proclamaties. 
 
In de haafveilingen vindt men geen voorwerpen dan landbouwgereedschappen, vee en wat 
gewone burgershaaf. Men ziet dat alle inwoners, ook de gegoede burgers, den landbouwers stiel 
uitoefenden. 
 
Hier volgen enige aantekeningen uit het boek. 
Ducaton = 3 gulden 
Patacon = 2 gulden 8 stuivers.  
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17 maart 1710, verkoop van boomen in de Tongerloodreef, ter plaatse “ de lazerijen “ wegens 
zijne Excellentie. 
 
20 november 1710 - 13 januari 1711 - Openbare verkoping, namens de kinderen en erfgenamen 
wijlen Jan Evraerts en Anna Margareta Raeijmaekers, Herberg en uitspanning “ den Wildman “ 
met aanhorige brouwerij, met ketel, koelbak, kuip, vloot en goot. Zoals die erfgenamen zulks 
gebruiken paalt o. en n. s’heeren straat, z. den Hoogenhof of Joris Vervecken stadhouder, w. Mr. 
Cornelis Caers. N.B. dit huis wordt dan niet verkocht maar wel namens dezelfde erfgenamen, 
hunnen hof in de Kasteelsche straat. 
 
15 maart 1712, verkoop door de H. Geesttafel. Huis met het blokken erve daaraan in de 
Tongerloosche straat - van ouden tijden genaamd “ Het Gasthuis “ paalt o. voorschreven straat, z; 
mevr. Vande Heijden w. dezelfde, n. Ambrosius Egidij.  
 

WLO-OGA763-006 
 
Toegewezen aan Peeter Jonkmans. 
Mits 557 gulden en 23 borgen (elke hooge 2 gulden half voor hoger en half voor verkoper). 
 
27 juli 1712. Openbare aanbesteding ter ontvang van den Colecteboek van de Plaatse (het dorp). 
Aangenomen door Hendrick Verbist, onder borg Philip Halloint.  
Aan 8 gulden 10 stuivers per cent - voor ’t jaar St. Jansmisse1712- 1713. 
Aannemer draagt alle kosten van executie tegen de wederspannige betaalders.  
 
11 oktober 1712. Openbare verkoop van het huis genaamd “ den kleinen ketel “ ten verzoeke van 
de kinderen wijlen Peeter Van Inthout en Barbara Smets. Paalt o. heer drossaard (Jac. De Rest), 
z. zelfden, en de Kasteelsche straat, n. de merkt en w. Hendrick Bourbon en de Kasteelsche 
straat.  
Mits 750 gulden en 54 hoogen van 1 gulden geheel ten voordeel der verkopers. 
Aan Frans Bourbon toegewezen. 
De ducaton geldende dan 3 guldens 10 stuivers. 
De pattacon geldende dan 2 guldens 10 stuivers.   
De schellinck geldende dan 7 stuivers. 
 
21 november 1710 meubelkoopdag namens is de belangrijkste: 
Men verkocht 92 servetten, 11 bedden, 20 ammelakens en zo vervolgens allerhande burgers en 
landbouwersmeubelen. 
Enige prijzen van vee: 

- Een peerd 44 guldens, veulen 60 guldens. 
- Een koe van 30 tot 44 guldens. 
- Een rund 16 gulden. 
- Een veers 33 gulden, een kalf 11 gulden.  

 
De verkoping van onze goederen werden bij keersbranding gesloten. Men zegde de keers van ’s 
heeren wegen ontstoken te hebben.  
 
Bij mij secretaris J. Sterckx 1904.  
 

WLO-OGA763-007 
 

Scabinale acten 1713 - 1715 
 
Zelfde algemene aanmerkingen als in het vorige register. 
 
10 april 1713 verkoop van 25 olmenbomen op het kerkhof.  
24 januari 1714 verkoop van den restant dier bomen (nog 18)  
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Prijs van ’t spek 5 stuivers ‘t pond. 
 
19 februari 1714. Bij akte notaris Peeters te Morkhoven stelt Peeter Aerts - Heylen te koop eenen 
beemd in “ de gedungen “ palende zuid de Wimp.  
Nota: in plaats van “ gedungen “ zegt men thans “ gedin “ ook wel “ godin “. “ Gedungen “ komt 
misschien van dungen (bemesten) of bemeste landerijen.  
 
16 december 1714. Bij verklaring ondertekende “ marquis de Westerloo “ vergund aan zuster 
Dimpna Van Genechten ontslag verleend van de betaling van ’t pontgeld. In het vervolg zal zij 
dienen naardere bewijzen te leveren dat zij dit heerlijk recht niet schuldig is te voldoen, voor het 
dan vervreemd goed.  
 
Bij mij secretaris 1904 J. Sterckx. 
 

Scabinale acten 1716 - 1718 
  
2 april 1716 Jan Van Tendeloo neemt aan voor 12 jaar den onderhoud van het dak der kerk. 
Jaarlijks 4 vierkante voet aan 11 g.  
 
Prijs vee: 

- Peerd 11 gulden, veulen 43 gulden. 
- Koe vanaf 16 tot 40 gulden. 

 
Verkoop uit de hand van over goed te Olen, zonder hoogen dan zegde men gemeenlijk: peirtscoop 
- steirtscoop - dat was zonder verhoog boven de principale som.  
 

WLO-OGA763-008 
 
De klein Laak aan ‘t dorp - genaamd “ de molenbeek “  
 
6 oktober. Catharine Meulders weduwe van de advocaat Luijten (te Moll) verkoopt een perceel 
land omtrent “ den alpenberg “ groot 640 roeden met de kanten en heulten. 
Nota:   

- Alvenberg thans Asberg genaamd. 
- Heulten, zoveel als grachten of beter laagten, daarvan onze wijkbenaming van Heultie, 

Heulktken, Heultje. 
 
12 juli 1718 te Oolen, koren te velde. 

- 1 zil voor 9 gulden en 2 veertelen in natuur te leveren. 
- 2 ½ zil voor 28 gulden en 3 ½ veertelen in natuur te leveren. 
- ½ bunder voor 18 gulden en 3 veertelen en 3 leupen in natuur te leveren. 
- 120 roeden voor 31 gulden 5 stuivers, zonder iets in natuur te leveren.  

 
Vermeld Henricx, notaris en procureur.  
 
Bij mij 1904 J. Stercx secretaris.  
  

Scabinale acten 1719 - 1720 
 
Stroo, de mandel 7 stuivers.  
 
Verkoop van meubelen, bij H. Lepage - Lenaerts, de apotheek wordt verkocht aan 48 gulden 2 ¼ 
stuivers volgens priseering van Janssens, apotheker te Tongerloo.  
 
17 oktober 1719. Verhuring door Hendrick Bourbon aan Alexander Meulemans en Cornelia Thijs - 
huis met aanhorigheden “ den ketel “ voor 6 jaar ingaande 1/2 maart 1720 mits 55 guldens. 
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Verhuurder verbindt zich het gebruik van den zolder naast de Kasteelsche straat en den kleinen 
kelder. (Nota: denkelijk een gedeelte van Den ketel). 
 
19 november 1720. Openbare te koopstelling voor Franciscus Lepage namens de kinderen van 
doctor Hieronimus Lepage - Lenaerts (dan niet verkocht). Nota: was ’t huis nu bewoond door 
Doctor Naets. 
 
Bij mij 1904 secretaris Stercx. 
 

WLO-OGA763-009 
 

Scabinale acten 1721 - 1722 
 
12 maart 1721; In publieke verkoping: 

- 1 veertel koorn 2 guldens 5 stuivers. 
- 1 veertel boekweit, 1 guldens 17 stuivers - ook 2 gulden 3 stuivers. 
- 1 veertel spurrizaad, 1 gulden 6 stuivers. 
- 1 veertel haven, 2 gulden 2 1/2 stuiver. 

 
1721:   

- 1 mandel stroo 7 stuivers.  
- 100 pond hooi 10 stuivers. 
- Een veertel evi 16 stuivers. 

 
15 april 1721. Openbare verkoop door de kinderen Simon Du Vivier van ’t huis “ de paes keirs “, 
groot 30 à 40 roeden aan de kerk. Paal o. Cecilia Wellens, z. de merkt, w. J. B. Van Kerckhoven, 
n. de Leugen. Toegewezen aan François Bourbon, mits 1330 gulden en 60 hoogen van 2 gulden. 
Deze haef voor verkopers. 
 
13 juni 1721. Openbare verkoop ten verzoek van Guill. Lepage professor der philosophie te Loven, 
als voogd der kinderen van Heer en Meester Hieronimus Lepage en juffrouw Dimpna Lenaerts. 
Huis etc. in de plaats - paalt o. Elisabeth Marcelli, z. de kleine laak, w. weduwe en erfg. P. 
Verlinden, n. de plaats. Belast: 1 veertel koor per jaar aan de H. Geest. 
 
Koper zal profiteren van de weg komende van de straat tussen het verkocht huis en dat van 
Verlinden - tot op de messing der verkochte huizing - en zulks volgens akte voor notaris Geerincx 
van 7 december 1654 hier getoond. 
 

WLO-OGA763-009 
 
Toegewezen aan medeverkoper Doctor Thomas Lepage (men schreef en tekende Lepage en niet 
Lepaige. Het verkocht huis nu bewoond door Dr. Naets).  
 
Bij mij J. Sterckx 1904 secretaris.  
 

Scabinale acten 1723 - 1724 
 
8 maart zie ik als prijs van een zwart ruin peert 35 gulden. Van een koe 23 gulden. Runderen: 17 
gulden, 6 gulden, een os 13 gulden enz. 
 
Op den 5 april 1723. De familie Verboven stelt te koop een perceel erve groot 120 roeden alhier op 
“ de biest “ onder Gestel. Gekocht door Stephen Verboven.  
 
Den 20 april 1723. Kinderen Philip Thys, verkopen huis en hof, vroeger den Witten Leeuw in ’t 
dorp. o. Ambr. Egidy, z. de klein laak, w. Jan Huijbens, n. de merkt. Koper Theod. Lamb. Thys 
notaris en procureur. 
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Den 4 mei 1723. De kinderen Peeter Peetermans verkopen een perceel land onder de Laethove 
van Leemputten oft Gestel, genaamd den wijngaard, groot 1/2 bunder. o. de klein sogge, z. de 
erfgenamen Peetermans, w. een veldstraatje en n. weduwe Vanden Bruel - koper Peeter Peeters. 
 
Den 17 november 1724. De erfgenamen van adv. Theod. Lamb. Thys, verkopen een steenen huis 
met hof, volgens de oude registers genaamd “ Den Witten leeuw “, in ’t dorp. o. Amb. Egid, z. de 
klein Laak, w. de wederhelft van den hof indivies competerende tussen den verkopers cum suis en 
de erfgenamen Thys, w. de merkt. - Langs westzijde een wegenis dat er een kar kan passeren. 
Gekocht door G. Henricx voor 1050 guldens en 50 hoogen van 2 guldens. - deze half en half 
volgens gewoonte. 
  
Bij mij 1907, secretaris J. Sterckx.  
 

WLO-OGA763-011 
 

Scabinale acten 1725 
 
Onderzoek voor drossaard en schepenen, op 4 september 1725 
  
Den 2 februari 1725 ’s nachts om half elf, bevond Sr. Van Engelen, collecteur der Heeren Staten 
rechten, ten comptoir van Westerlo, dar er gestookt werd in de brouwerij “ ’t cleijn Antwerpen “, 
bij Peeter Peeters - Van Meensel, - alvorens aangifte gedaan te hebben. De getuigen dan ’s 
nachts geroepen en nu gehoord - zeggen dat er maar gestookt was om te warmen. 
 
De erfgenamen van Michiel Bosmans verkopen publiekelijk huizingen, stal en hof bij de kerk van 
Westerloo. O. het straatje naar ’t riet, z. weduwe Adriaen Peskens, w. weduwe Jan Roovers en n. 
De Plaats. Koper Peeter Heylen - mits 340 gulden en 15 hoogen. Boven deze lasten: 100 gulden 
ten bate van Heer pastoor van Oisterwijk. 100 gulden ten bate van de H. Geesttafel van Westerloo 
en 5 stuivers jaarlijks aan de kerk alhier. 
 
Bij mij secretaris 1907 Sterckx. 
 

WLO-OGA763-012 
 
Akte 1. Hulshout, conditie van zeker stuk beemd genaamd “ het endts eussel “ verkocht bij 
Adriaen Verrijken, koper Peeter Van Houdt.  
 
Op 9 december 1724 compareerde Adriaen Verijcken en Peeter Van Haudt, in den eersten 
bekende dat de voorschreven Verijcken verkocht te hebben een beemd genaamd “ het endts 
eussel “ gekomen van de erfgenamen van Adriaen De Neve, groot zijnde omtrent de vijf 
vierendelen daar of omtrent. Beloofde de voorschreven Van Houdt daarvoor te betalen in geld de 
somme van 300 guldens en tien stuivers. Getuigen waren Adriaen Van Passel en Gommer 
Hendricx. Dezelfde dag stelde Franciscus Dircx nog een hooge. 
 
Op heden wezende den derden dag der maand januari 1725 heeft Fransoos Dirckx officier van 
den dorpe van Hulshout de keerse ontstoken en is Peeter Van Houdt koper gebleven, alles op 
conditie voorschreven, geschied met overstaan van den heer drossaard, Jan Van Roij en Merten 
Douwen schepenen. 
 

WLO-OGA763-017 
 
Akte 2. Westerlo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Aert Willaerts.  
 
Conditie waarop Philip F. Halloint als executeur van het testament van wijlen Aert Willaerts zal 
verkopen de haafelijke meubelen in dit sterfhuis bevonden met oproepen des stadhouders. Volgt 
een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus 
gedaan coram Mr. Philip Halloint en Marten Douwen schepenen deze 10 januari 1725. 
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WLO-OGA763-028 

 
Akte 3. Conditie van enig verkocht graan per vierdel, competerende de wezen wijlen Marten 
Peeters. 
 
Conditie waarop Nicolaes Peetermans zal verkopen in kwaliteit als voogd der wezen wijlen 
Marten Peeters en Maria Peetermans gehuwden tijdens hun leven, zeker vierdelen koren met 
oproepen. 
 
Den eersten koop consisterende in vijf vierdelen koren is gemijnd bij Govaert Van Camp moelder, 
ieder vierendeel à vier guldens 16 stuivers, facit 24 - 0. Tweede koop gemijnd bij dezelfde. Derde 
koop acht vierendelen koren is gemijnd bij Peeter Peeters. 38 – 0. Aldus gedaan coram Mr. Philip 
Halloint, en Marten Douwen schepenen deze 23 januari 1725. 
 

WLO-OGA763-032 
 
Op 12 december 1724 compareerde Guilliam Vande Bosch met overstaan van zijn vrouw met 
naam Maria Bruijndoncks te ene zijde en Peeter Soeten ter andere zijde en bekende den 
voorschreven Guilliam Vande Bosch verkochte hebben een zeker perceel weide met naam … 
 

WLO-OGA763-033 
 
Compareerde alhier ter secretarije van Westmeerbeek en voor de getuigen ondergenoemd, Peeter 
Van Kerckhoven en Adriaen Peeters als wettelijke voogden van de achtergelaten weeskinderen 
van Jan Verstappen en Catharina Peeters ten deze bijgestaan met Peeter Thijs in huwelijk 
hebbende Barbara Verstappen en Jan Verstappen alhier present mitsgaders met consent en 
aggregatie van de schepenen des markizaat Westerlo, namelijk Henderick Van Swijvel en 
Adriaen Snijers welke voorschreven comparanten in die kwaliteit voorschreven bekenden 
gekomen te zijn tot akkoord en getransigeerd met Machiel Peeters als in huwelijk gehad 
hebbende voorschreven Catharina Peeters na de dood en aflijvigheid van Jan Verstappen 
voorschreven en dat voor alle meubilaire en haafelijke effecten … 
 
Alzo te weten dat de voorschreven stiefvader zal hebben en profiteren zijn ingebracht bedde en 
een paar lakens, zijne mulde en zijn eigen kist zonder meerder huisraad te mogen moveren of 
pretenderen. 
 
Item zullen zij eerste comparanten moeten betalen een eerlijk kleed hetgeen instantelijk heeft 
gehaald en nog stond te betalen tot Sebastiaen Wuijts tot Westerlo, mitsgaders zal hij stiefvader 
alsnog moeten profiteren 10 ruggen koren gelegen achter de schuur aan malkanderen 
aangewezen, mits hij het stro zal moeten laten tot profijt van de voorschreven wezen het kaf 
zonder verder. 
 
Item zal hij stiefvader alsnog profiteren zes leupen koren uit het voorschreven sterfhuis tot 
alimentatie van den tegenwoordige winter zonder meer en is instantoir betaald en geleverd. Item 
beloofden zij comparanten alsnog ten hun last te nemen en af te dragen zekere rente van 100 
guldens courant geld die den voorschreven stiefvader met zijn gewezen huisvrouw heeft ten laste 
gehad en opgelicht tot profijt van het voorschreven sterfhuis en daarvoor tot pand had gesteld uit 
zijn eigen patrimoniale goederen, beloofde zij voorschreven comparanten de stiefvader Machiel 
Peeters zijn voorschreven goed schadeloos te ontlasten en dezelfde rente te nemen tot last van 
de wezen. 
 
Item zullen de voorschreven comparanten alsnog moeten geven uit het voorschreven sterfhuis aan 
Machiel Peeters een som van 50 gulden courant ter oorzaak van zijn ingebracht geld, mits hij dat 
geld zal moeten laten staan op rente ten ware de wezen enige andere rente kwamen te redimeren. 
Hij Machiel Peeters stiefvader van de voorschreven wezen geen de minste gezag meer zal 
hebben in enige meubilaire goederen en in enige pretentie. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 125 

 
Gedaan deze 5 maart 1721 present Jan Vanden Eijnde en Peeter Peeters als getuigen hiertoe 
verzocht. Michiel Peeters, Peeter Van Kerckhoven, Adriaen Peeters, Peeter Thijs, Joannes 
Verstappen, Jan Van Eijnde, Peeter Peeters. Ita attestor A. Luijten 1725.  
 
Vernieuwing van een akkoord tussen de voogden van de achtergelaten weeskinderen wijlen Jan 
Verstappen en Catharina Peeters ter ene en Michiel Peeters ter andere zijde. Volgt nog een 
akte opgesteld door L. Van Wesel op 20 februari 1725 coram Philip Halloint, Marten Douwen, 
Joannes Van Roij en Jan Van Hoeff. 
 

WLO-OGA763-042 
 
Strateneijnde, conditie van zekere weide verkocht bij Gilliam Vande Bosch nomine uxoris Maria 
Bruijndonckx, koper is Peeter Soeten. 
 
Op 12 december 1724 compareerde Guilliam Vanden Bosch met overstaan van zijne vrouwe 
met naam Maria Bruijndonckx te ene zijde en Peeter Soeten ter andere zijde. In den eerste 
bekende de voorschreven Guilliam Van Den Bosch verkocht te hebben een zeker perceel weide 
met naam bij hun beiden bekend, gelegen onder Strateneinde. Palende oost de erfgenamen 
Peeter Soeten, west Jan Verbist of “ de pickhaghe “, zuid de kopers bos en noord “ het haze 
veldt “, groot een half boender en beloofde Peeter Soeten daarvoor te betalen in geld de som van 
180 gulden courant geld. Getuigen waren Adrianus Verreijcken en Gommar Henderickx.  
 

WLO-OGA763-046 
 
Akte 5. Olen, conditie van de verkochte meubelen bij Martina Peeters weduwe wijlen Dilis 
Menten. 
 
Conditie waarop Martina Peeters weduwe wijlen Dielis Menten 54 bijgestaan met haar 
schoonzoon zal verkopen al de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Peeter Verdonck kocht een bleke koe, borg Jan Aerts. Jan Willems kocht 
een rode koe, borg Michiel Willems. Jacobus Rijnders kocht een rode koe, borg Peeter Van Hoeff. 
Adriaen Wouters Tongerloo kocht een rode koe, borg Jacobus Vande Poel. Peeter Verwerfft kocht 
een rode koe, borg Jan Aerts. Jan Van Eindt kocht voor 73 gulden een zwart paard, borg Wilm Van 
Eijndt. Cornelis Laenen kocht voor 7 stuivers een perucke … en voor 1 gulden 3 stuivers nog een 
hoed. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Van Hoeff schepenen deze 31 
januari 1725. 
 

WLO-OGA763-059 
 
Akte 6. Heultje, conditie van de verkochte meubelen van Adriaen Baeten, zijnde deze verkoop 
geschied door Merten Van Kerckhoven collecteur van Heultje over de achterheid van dorpslasten 
aan de voorschreven Van Kerckhoven schuldig. 
 
Conditie waarop Marten Van Kerckhoven gewezen collecteur van Heultje te koop stelde de 
haafelijke meubelen en effecten van Adriaen Baeten om daaraan te verhalen de achterheid van 
de dorpslasten met de kosten van dien, belopende 51 guldens, zes stuivers maar dat hij is 
afgepand door den dienaar Jan Heijlen en koopdag ter rolle gehouden prout moris. 
 

 
54 Olense gezinnen voor 1801: Dilis Minten x Martina Peeters, nr. 1675, pag. 339. 
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Een zwarte koe, een rode koe, enige haafelijke meubelen te weten een ketel van 6 emmers, 4 
aarden schotels, een hamer, een zift, een papketel, een moelde, 2 kisten … een gaffel, hooi en 
stro, de bievaatkens met de hal. 
 
Betaald door den borgemeester Marten Van Kerckhoven voor speciale rechten, oproepen des 
dienaars, schrijven van kosten en verschoten zegel de som van 5 guldens 19 en 1/2 stuiver. Aldus 
gedaan coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint, Michiel Willems en 
Hendrick Verbist schepenen deze 6 februari 1725. 
 

WLO-OGA763-062 
 
Akte 7. Hulshout, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Peeter De Becker. 
 
Conditie waarop Catharina Verrijcken weduwe wijlen Peeter De Becker bijgestaan met Adriaen 
Verrijcken als voogd van de minderjarige kinderen zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden, en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding 
van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. Adriaen De Backer een koe bij callengiering, en nog 
een rode koe. Aldus gedaan coram Jan Van Roij en Adriaen Snijers schepenen deze 7 februari 
1725. 
 

WLO-OGA763-069 
 
Akte 8. Conditie van zekere granen verkocht bij de weduwe Anthoon Douwen gewezen H. 
Geestmeester de anno 1724 - 1725. 
 
Conditie waarop de weduwe Anthoon Douwen H. Geesttafel de anno 1724 tot 1725 te koop 
stelde zeker partijen van koren in verscheidene kopen, bij kopers te halen bij alzulke personen als 
hier bij de voorschreven H. Geestmeesters zullen worden gedesigneerd. 
 
De Plaetse, eersten koop te halen bij Elisabeth Celen Westerlo, 4 kopen: Michiel Hermans, 6 
kopen: Niclaes Peetermans etc. en is deze eerste koop gemijnd bij Cornelis Vervoort, borg Maria 
Broeckhoven. Totaal zes kopen.  
 
Aldus gedaan coram de heer Fr. Mantelschots drossaard, Philip Halloint en Marten Douwen 
schepenen deze 16 februari 1725. Depost heeft de weduwe voor verteer betaald negen stuivers.  
 

WLO-OGA763-075 
 
Akte 9. Plaedtse van Westerlo, conditie van zeker huis verkocht bij Philip Halloint gecompeteerd 
hebbende Aert Willaerts met alsnog twee percelen van erven verkocht bij de voorschreven Philip 
Halloint en Jan Brisé cum suis gecompeteerd hebbende den voorschreven Aert Willaerts als 
boven. 20 februari 1725.  
 
Conditie waarop Mr. Philip Halloint als executeur van het testament wijlen Aert Willaerts 
benevens Jan Brisé cum suis tezamen zullen verkopen het huis bij Mr. Philip Halloint alleen, 
competerende den voorschreven Aert Willaerts gestaan alhier in de Plaedtse van Westerloo. 
Oost Sr. Wuijts, zuid de straat, west Jan Brisé en noord “ de leugen “ groot met den hof omtrent … 
(leeg) … bij koper te aanvaarden half maart eerstkomende, met alsnog twee percelen van erven te 
samen te verkopen. Het ene gelegen achter “ het gasthuijs “ alhier. Komende daaraan oost Sr. 
Ambrosius Egidij, zuid vrouwe Vander Heijden, west Adriaen Peeters en noord een Hesstraetje, 
groot omtrent een oud boender en het andere gelegen in “ de belckens “ achter Jan Verstappen, 
groot anderhalve zille . Oost …, zuid Bastiaen Wuijts, west Elisabeth Marcelli, en noord zijne 
Excellentie den heer markies alhier. 
 
De voorschreven plek land voor alle man opgeroepen zijnde heeft daarvan den palmslag 
ontvangen Jan Baptist Verbist voor 484 guldens wisselgeld en stelde daarop 10 hoogen, 
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Hendrick Verbist stelde nog twee hoogen, coram Peeter Van Schoubroeck en Peeter Peeters als 
getuigen. 
 
Het voorschreven land gelegen in “ de beltiens ” opgeroepen zijnde heeft daarvan de palmslag 
ontvangen Adriaen Peeters voor 102 guldens en stelde daarop vijf hoogen, ter presentie van 
Franciscus Bourbon en de heer Bossiers. 
 
Het voorschreven huis opgeroepen zijnde voor alle man, heeft den palmslag ontvangen Balten 
Van Gorp voor de som van 253 guldens boven de lasten daarop uitgaande en stelde daarop 8 
hoogen, Adriaen Peeters nog een hoogen. Coram G. Bossiers en Fr. Bourbon getuigen. 
Balthasar Van Gorp is koper gebleven van het huis na de kaars branding. 
 

WLO-OGA763-083 
 
Akte 10. Damseijnde, conditie van enige verkochte meubelen der wezen wijlen Adriaen Van 
Outsel. 
 
Op 24 februari 1725, zo is het dat de voogden der achtergelaten kinderen wijlen Adriaen Van 
Outsel zullen verkopen enige haafelijke meubelen door order van den heer drossaard en 
secretaris van Westerloo. Item dit goed zal verkocht worden met oproepen van den dienaar Cools. 
Volgt een opsomming van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. Dit alles nagezien en word bevonden dat daar is gemaakt de som van zes en 
dertigguldens en eenen blanck. 
 

WLO-OGA763-089 
 
Akte 11. Heultje, conditie van zeker perceel “ broecx “ verkocht bij Michiel Verstappen met 
consent van de voogden van de minderjarige kinderen daar moeder af was Elisabeth Van 
Dingenen, koopster Maria Van Uten. 
 
Conditie waarop Michiel Verstappen met aggregatie van de voogden zijner kinderen daar moeder 
af was Elisabeth Van Dingenen en met aggregatie van den heer Schouteth en schepenen van 
Tongerloo verklaarde verkocht te hebben met deze aan Maijcken Van Uten alhier present en 
deze koop accepterende zeker perceel broecx gelegen tot Heultje in “ den hoeck “ onder 
Westerlo, groot omtrent een half boender. Palende oost … (leeg), west Gilliam Willems, west 
Adriaen Maes en noord Andries Verlinden, waarvoor zij beloofde te betalen 120 guldens courant 
geld en stelde daarop drie hoogen. 
 
Aldus gedaan coram Peeter Verhaegen, en Hendrick Van Oirschot als getuigen deze 17 februari 
1725. Depost Jan Van Dingenen en Adriaen Verstappen voogden van de kinderen Michiel 
Verstappen verklaarden deze conditie te approberen. 
 

WLO-OGA763-093 
 
Akte 12. Daemseijnde, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Peeter Douwen waarvan 
koper is Peeter De Cort. 
 
Op 26 februari 1725 zo bekende Adriaen Douwen verkocht te hebben uit den naam van Peeter 
Douwen zijn broer een zeker perceel land genaamd “ den exteren bosch “ met oproepen van Jan 
Cools dienaar. Eerste koper Peeter De Cort stellende daarop 4 hoogen, Peeter Dils stelde een 
hooge en Peeter De Cort ook nog een hooge. 
 

WLO-OGA763-096 
 
Akte 13. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Hendrick Van Lommel. 
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Conditie waarop Elisabeth Dioos vrouw van wijlen Hendrick Van Lommel, Jan Van Lommel 
voogd van de wees Catharina Van Lommel en Pauwels Gilens als voogd van Anna Van 
Lommel zullen verkopen al de haafelijke meubelen wijlen den voorschreven Hendrick Van 
Lommel en Elisabeth Dioos en dat met oproepen des dienaars. Volgt een opsomming van 
verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Merten Verhestraten kocht voor 17 gulden het paard, borg Jan Heijlen waar mede verkopers zijn te 
vreden. Elisabeth Dioos kocht twee koeien en een vaars. Jan Van Lommel kocht een hoppel koe, 
borg Pauwels Gilens. Peeter Leijs kocht een koe, borg Adriaen Van Eijnde. Adriaen Cluijts van 
Buel kocht een vaars, borg Michiel Willems van Doffen. Cornelis Cnaps kocht een runderken, borg 
Adriaen Cluijts Greijn. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts, meijer, Jan Van Hoeff en Michiel Willems schepenen deze 29 
maart 1725.  
 

WLO-OGA763-112 
 
Akte 14. Conditie en voorwaarden waarop Anselmus Stevens en Jan Raijemaeckers als 
voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Maria Blampaerts daar vader af is Jan Stevens. Item 
Adriaen Vermeerberghen als voogd der wezen wijlen den voorschreven Jan Stevens daar 
moeder af leeft Maria Vermeerberghen, zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Kochten een koe: Jan Van Loeij van Oisterwijk, Jan Van Kerckhoven Heulken (2 stuks), Peeter 
Soeten Straeteneijnd, Gilliam Van Laer Betecom, Peeter Bertels Merbeeck. Kocht een rund Merten 
…, Jacobus Nuijens Merbeeck kocht voor 10 gulden het paard, borg Bastiaen Stercx.  
 
Aldus gedaan coram den heer Fr. Mantelschots drossaard, Marten Douwen en AdriaenSnijers 
schepenen deze 9 maart 1725. 
 

WLO-OGA763-130 
 
Akte 15. Zoerle, conditie van zeker bosch, “ het ront eussel “ genaamd verkocht bij de 
erfgenamen heer Nicloaus De Bije uit kracht van open brieven van octrooi, competerende 
Anthon Govaerts waarvan koper is Antoen Snijers. 27 maart 1725. 
 
Conditie ingevolge dewelke de notaris en Peeter Henricx als gelasten van de erfgenamen wijlen 
den heer Niclaus De Bije uitwijzende de manuele procuratie bij de voorschreven erfgenamen 
ondertekent op den 2 januari 1725 alhier gezien en gebleken, uit kracht van open brieven van 
octrooi te koop stelden aan de meestbiedenden zeker perceel erve genaamd “ het ront eussel “ 
leenroerig onder de Wittegracht, bestaande in bos, land, weide, groot omtrent 480 roeden. 
Palende oost de Cappelrije van het kasteel van Westerlo, zuid Jan Peeters, west en noord Jan 
Thoelen, competerende Anthon Govaerts Niclaessone om daaraan te verhalen als in den vonnis 
bij de voorschreven erfgenamen geobtineert voor de schepenen van Herselt op den 8 november 
1723 en den voorschreven octrooi daarom gedaan en alsnog te geschieden.  
 
Op welke voorschreven conditie opgeroepen zijnde door den stadhouder Manesse de voor 
gezegde goederen palende en leenroerig als voor zijn tot op heden gehouden wordende den 
eersten zitdag na voorgaande kerkgeboden en kopijen van octrooien op zegel, op dezelfde gezet 
door Anthoen Snijers honderd guldens wisselgeld en stelde daarop 50 hoogen. Actum coram 
Marten Douwen en Philip François Halloint schepenen deze 27 maart 1725. 
 

WLO-OGA763-135 
 
Akte 16. Plaedtse Westerlo, conditie van de verkochte meubelen der wezen Hendrick Kenens. 
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Conditie waarop Christiaen Kenens benevens Philip Halloint schepen uit de wet als wettelijke 
voogden der achtergelaten wezen wijlen Hendrick Kenens daar moeder af leeft Catharina 
Balens zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
stadhouders. Volgt een opsomming van verkochte goederen met vermelding van de kopers en 
hunonkosten daaraan. 
 
Kochten een koe, Hendrick Van De Wijer, Adriaen Peeters den jongen en kocht ook een vaars. 
Adriaen Creemers kocht een vaal rund en ook het paard voor 12 gulden, borg Christiaen Creemers 
(Kreemers). 
 
Aldus gedaan coram den heer Fr. Mantelschots, Philip François Halloint en Adriaen Snijers 
schepenen deze 12 april 1725. 
 

WLO-OGA763-143 
 
Akte 17. Conditie en voorwaarde waar volgens dewelke de erfgenamen van wijlen Hendrick 
Tielemans en Lucia Peeters volgens testament op hun verstorven bekenden verkocht te hebben 
aan Hendrick Stoop ingezetenen tot Oosterwijk, een zeker perceel erve genaamd “ de bogaerdt “ 
gelegen onder het markizaat Westerlo, groot in het geheel de maten onbegrepen. Palende oost 
Jan Van Eijnde erfgenamen, zuid de straat, west Andries Van Hout en noord Dielis Van Echelpoel 
en dat op hoogen doende. Item is deze plek verkocht met de vruchten daarop staande. De koper 
stelde daarop zes hoogen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Soerle Parweijs den 12 april 1725 coram den meijer en de 
schepenen. Op 13 april stelde Hendrick Waegemans vier hoogen en is deze na de kaarsbranding 
op 15 mei koper gebleven. 
 
============== 
 
Coram schepenen onder te noemen compareerden Dilis Stercx hem sterk makende voor 
Elisabeth Stercx bejaarde dochter. Item ook voor Catharina Stercx. Item Jan Wouters en 
Adriana Stercx gelijke erfgenamen wijlen Hendrick Thielemans en Lucia Peeters en de 
erfgenamen … bekenden verkocht en in wettige koop overgeven te hebben aan Hendrick 
Wagemans en Elisabeth De Winter een perceel erve genaamd “ den bogaert “, groot de maten 
onbegrepen … 15 mei 1725. Koop 97 - 0  
 

WLO-OGA763-147 
 
Akte 18. Plaedtse van Olen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Jan Hendricx nomine 
uxoris Anna Verheijden, koper Jan Leijten. 
 
Op 12 april 1725 zo bekende Jan Hendrickx als man en voogd van zijn gewezen huisvrouw Anna 
Verheijden en Jan Hannou als man en voogd van Elisabeth Verheijden, dewelke bekenden wel 
en degelijk verkocht te hebben zeker perceel van Leen, gelegen omtrent de Plaetse van Oolen 
genaamd “ het mairmans “ groot omtrent drie zillen. Palende oost Adriaen Lemie, zuid den heer 
rentmeester van Gheele, west een klein straatje en noord Hendrick Heijns en de kerk alhier, aan 
den eerzame Joannes Leijten voor de som van 130 guldens gangbaar geld, en stelde de koper 
hierop acht hoogen.  
 
Ter presentie van Adriaen Van Hoeff en Jan Teijs als geloofwaardige getuigen hiertoe verzocht en 
gebeden. Vernaarderd bij Adriaen Van IJsschodt in april 1725. 
 

WLO-OGA763-151 
 
Akte 19. Conditie van zeker twee percelen erven verkocht bij de erfgenamen Hendrick Tielemans 
waarvan kopesr zijn Hendrick Wagemans en bij vernaarding Guilliam Thielemans. 13 april 1725. 
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Ingevolge de voorstaande conditie zo hebben de voorschreven erfgenamen verkocht een perceel 
weide gelegen onder het markizaat Westerlo, de maten onbegrepen. Palendeoost Peeter Wijnants 
erfgenamen, zuid “ het gemeijn broeck “ west Joachim Lauvreijs en noord dezelfden en dat met 
hoogen. Item is koper gebleven Martinus Verwimp en dat voor een som van 299 guldens courant 
geld, den meijer Wauters stelde op deze koop 2 hoogen, item Jan Baptist Verborght stelde nog 
een hooge … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Soerle Parweijs den 12 april 1725. 
 
============= 
 
Voor schepenen onder te noemen compareerde Dilis Stercx hem sterk makend voor zijn twee 
bejaarde en absente zusters Elisabeth Stercx en Catharina Stercx. Item Jan Wouters en 
Adriana Stercx gehuwden en erfgenamen wijlen Hendrick Thielemans en de erfgenamen wijlen 
Lucie Peeters weduwe van de voorschreven Hendrick Thielemans uitwijzende het akkoord voor 
de Lathen van Soerle Parwijs, bekenden verkocht te hebben aan Mr. Guiiliam Thielemans en 
Catharina Lemmens gehuwden zeker perceel weide gelegen tot … onder Westerloo. Palende 
oost Peeter Wijnants erfgenamen, zuid “ het gemeijn broeck “, west Jeno Lauwreijs en noord … 
 

WLO-OGA763-155 
 
Akte 20. Olen, conditie van de verkochte meubelen van wijlen Adriaen Merttens en Anna 
Verwerft, zijnde deze verkoop gedaan door L. Wuijts meijer nomine officie. 16 april 1725. 
 
Conditie waarop L. Wuijts meijer des graafschap Olen, nomine officie, zal verkopen al de haafelijke 
meubelen van wijlen Adriaen Mertens 55 en Anna Verwerft, gehuwden tijdens hun leven en 
verder gedaan door de geëede voogd Peeter Verwerft en dat met oproepen des dienaars. Kopers 
waren o.a. Merten Cluijts, Jan Van Meerberghen, Marten Meeir, Merten Verwimp, Peeter Heijlen, 
Peeter Verwerft, Merten Mons, Joris Cluijts, Peeter Huijsmans, Jan Van Lommel, Cornelis Smets, 
Jan Jacobs, Egidius Verstappen, Jan Blampers, Merten Moons, en meer anderen … Verkoop van 
het vee: kocht de koeien Jan Jacobs 3 stuks. Hij kocht ook den os voor 39 guldens.  
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer. Jan Van Hoeff en Michiel Willems schepenen deze 16 april 
1725.  
 

WLO-OGA763-166 
 
Akte 21. Hulshout, conditie van zekere beemd verkocht bij de voogden der wezen wijlen Dielis 
Turelincx. 
 
Conditie waarop Jan Verhoustraeten, Jan Peeters en Matthijs Van Outven, respectieve 
voogden van de voor- en nakinderen wijlen Dilis Turelincx, verklaarden bij en mits deze verkocht 
te hebben aan Jan Van Peldt, alhier present en deze koop accepterende van zekere beemd 
gelegen onder Hulshout, groot omtrent een half boender. Oost de erfgenamen Dilis Turelincx 
voorschreven, zuid de Neete, west Merten Govaerts en noord Peeter Van Houdt, waarvoor de 
koper beloofde te betalen ten dage der goedenis de som van 160 guldens courant geld en stelde 
de koper daarop nog 23 hoogen, Marten Van Kerckhoven stelde nog een hooge … Marten Van 
Kerckhoven en Adriaen Van Meerberghen waren getuigen, 17 april 1725. 
 
Op 5 juni 1725 voor d’ officie en schepenen compareerden Jan Verhoustraeten en Jan Peeters 
voogden, Mattheijs Van Eutven respectieve mede voogd van de voor- en nakinderen Dielis 
Tuerelincx daar moeder af was Elisabeth Verhoustraeten, Jan Peeters voogd van de kinderen 
van het tweede bedde daar moeder van is Marie Peeters, Mattehijs Van Eutven voogd van de 
wezen van het derde bedde waar moeder af was Maria Van Eutven die bekenden mits deze 
verkocht te hebben aan Jan Van Pelt … 
 
 

 
55 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Mertens x Anna Verwerft, nr. 1619, pag. 328. 
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WLO-OGA763-170 
 
Akte 22. Plaetse van Westerlo, conditie van de verkochte meubelen wijlen Madalena Vander 
Hoffstadt. 
 
Conditie waarop Jan Baptist Vander Hoffstadt zal verkopen de haafelijke meubelen van wijlen 
Magdalena Vander Hoffstadt zijn zuster. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram de heer Fr. 
Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint en Hendrick Verbiest schepenen. 24 april 1725. 
 

WLO-OGA763-182 
 
Akte 23. Hulshout, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Adriaen 
Brusseleirs daar moeder af leeft Catharina Van Soom. 
 
Conditie waarop Cornelis Van Soom en Jan Van Dijck als voogden der wezen wijlen Adriaen 
Brusseleirs daar moeder af leeft Catharina Van Soom zullen verkopen de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Kochten een koe, de weduwe, 
zelf, Franciscus Verherstraten, Merten Verswijvel. Jan Ceulemans kocht een rund en Jan Vande 
Broeck kocht voor 40 gulden het paard. Gedaan coram Adriaen Snijers en Marten Douwen 
schepenen 25 april 1725. 
 

WLO-OGA763-191 
 
Akte 24. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Anna Van Eijnde daar 
vader af leeft Jan Veeckemans. 
 
Conditie waarop Adriaen Vekemans en Jan Horemans als wettelijke voogden der achtergelaten 
wezen wijlen Anna Van Eijnde daar vader af leeft Jan Vekemans, zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst met 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Adriaen Vander Veecken kocht 2 koeien, Jan Vander Veecken (2) en Elisabeth Vander Veecken 
één koe. Adriaen Vander Veecken en Franciscus Diercx kochten elk een rund. Jan Vander 
Veecken kocht voor 43 gulden het paard. Aldus gedaan coram Jan Van Roije en Marten Douwen 
schepenen deze 26 april 1725.  
 

WLO-OGA763-205 
 
Akte 25. Damseijnde, conditie van de verkochte meubelen der voorkinderen Peeter Van Opstal en 
de nakinderen wijlen Adriaen Geens, daar moeder af leeft Maria Belllens. 
 
Conditie waarop Jan Doos en Hendrick Verbiest uit de wet als wettelijke voogden der kinderen 
wijlen Peeter Van Opstal daar moeder af was Maria Bellens. Item Jan Geens en de 
voorschreven Hendrick Verbiest uit de wet als voogden der kinderen wijlen Adriaen Geens daar 
moeder af was de voorschreven Maria Bellens, zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten 
voorschreven sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan 
coram Hendrick Verbiest, Philip Halloint schepenen, 30 april 1725. In gereed geld 49 - 3- ¾ geteld 
aan Jan Geens.  
 

WLO-OGA763-216 
 
Akte 26. Heultje, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Joachim Stercx en 
Adriaenken Van Castel, item de wezen wijlen Adriaenken Van Castel daar vader af leeft Peeter 
Bruers. 
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Conditie waarop de voogden Peeter Stercx en Adriaen Stercx der voorkinderen wijlen Joachim 
Stercx daar moeder af was Adriaenken Van Castel. Item Peeter Van Castel voogd van de 
nakinderen wijlen Adriaenken Van Castel daar vader af leeft Peeter Bruers zullen verkopen de 
goederen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan deze 14 mei 1725. 
 

WLO-OGA763-222 
 
Akte 27. Conditie van een verhuurd huis en hof tussen de voogden van de kinderen wijlen Peeter 
Van Opstal en Adriaen Geens daar moeder af was Maria Bellens en Peeter Heijlen en 
Catharina Geeben gehuwden. 
 
Op 17 mei 1725 zo hebben de voogden der achtergelaten kinderen bij wijlen Peeter Van Opstal 
(Opstals) en Adriaen Geens daar moeder af was Maria Bellens verhuurd zeker huis en het land 
alles haar toebehorende voor den termijn van drie jaren en dan ieder zijn keuze. Item dit goed 
heeft gehuurd Peeter Heijlen en Catharina Geeben zijn huisvrouw voor de som van voorlijf 
jaarlijks 12 guldens en de korenpacht 5 veertelen koren … 
 

WLO-OGA763-226 
 
Akte 28. Plaedtse Westerlo, conditie van de verkochte meubelen wijlen Michiel Bosmans en 
Barbara Verstappen gehuwden tijdens hun leven. 
 
Conditie en voorwaarde waar de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Michiel Bosmans en 
Barbara Verstappen gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kochten een koe, Jan Bosmans, Franciscus Bourbon, Franciscus Hermans, Adriaen Boels. 
Jan Tielens kocht een rund, Jan Camps een kalf en Jan Van Dijck kocht voor 61 gulden het paard 
met het veulen, borg Adriaen Boels. Jan Geudens(?) kocht een veulen voor 30 guldens, borg 
Adriaen Boels. 
 

WLO-OGA763-236 
 
Akte 29. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen wijlen Jacobus Govaerts daar vrouw af 
leeft Anna Vervouen. 
 
Conditie waarop Anna Vervouen weduwe wijlen Jacobus Govaerts bijgestaan met Cornelis 
Govaerts haar zoon zal verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Cornelis Govaerts kocht twee koeien. Adriaen Stevens (Steurs?) kocht een koe en Adriaen 
Peeters kocht twee runderen. Hendrick Coels kocht het kalf. Aldus gedaan coram den heer Fr. 
Mangelschots drossaard, Philip Fr. Halloint en Marten Douwen schepenen deze 30 mei 1725. 
 

WLO-OGA763-243 
 
Akte 30. Obligatie van 64 gulden die de H. Geest is hebbende van Sr. Christiaen Kenens en 
Christina Van Boickel. 
 
Op 8 juni 1725 voor den heer drossaard en schepenen compareerden Christina Van Boeckel 
bijgestaan met Cristiaen Kenens haar tegenwoordige man en voogd dewelke bekende wel en 
degelijk ontvangen te hebben uit handen van den heer pastoor en den heer drossaard alhier voor 
en in den naam van den H. Geest van Westerloo de som van 64 guldens courant geld en daarvoor 
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jaarlijks te betalen drie guldens en vier stuivers. Stelde hiervoor speciaal tot pand zekere erve 
geheten “ het haseldoncx “ groot anderhalve zille gelegen aan “ het peirdtskerkhof “. Oost het 
Bacxstraetje, zuid Peeter Vincx, west Niclaes Peetermans en noord Peeter Van Schoubroeck. 
 
Gesproten van een eerdere rente gesproten als voor van den notaris en procureur op hodie 
afgelegd … ten behoeve der voorschreven H. Geest en gehypothekeerd op het huis en hof bij hem 
Henricx gekocht van de erfgenamen wijlen den notaris en procureur Thijs alhier. Actum coram 
den heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint en Marten Douwen schepenen. 
 

WLO-OGA763-247 
 
Akte 31. Daemseijnde, conditie van zeker huis en hof en erven daaraan depannerende, verkocht 
bij de erfgenamen Dimpna Van Outsel, koper is Jan Baptist Van Outsel. 
 
Op 11 juni 1725 zo hebben de gelijke kinderen en erfgenamen verkocht de erfgoederen van 
Dimpna Van Outsel, te weten huis, hof en binnenblock en alle landen, weiden en heiden en alles 
haar toebehorende. Item is dit goed verkocht voor alle man met op en afroepen van den dienaar 
Jan Cools. Item is dit goed gekocht alles zoals het gelegen is aan Jan Baptista Van Outsel voor 
de som van 682 guldens en stelde daarop 30 hoogen, Gommarus Mortelmans stelde nog één 
hooge, ter presentie van de getuigen Peeter Dillen en Peeter De Winter. 
 
Was ondertekend door: Elisabeth Van Outsel bijgestaan met Jan Van Rooij als man en voogd. 
Jan Wuijts voogd van de achtergelaten kinderen wijlen Adriaen Van Outsel daar moeder afwas 
Elisabeth Van Gansen. Peeter Bobbaerts als man en voogd van Anna Van Outsel.  
 

WLO-OGA763-251 
 
Akte 32. Borgtocht voor Adriaen Douwen die heeft gepresenteerd Marten Douwen aan Jacobus 
Wuijts in akte van ontlasting, gedaan Adriaen Douwen in faveur van Marten Douwen. 
 
Passeerde op 21 juni 1725 voor drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerlo, 
Merten Douwen onze mede schepene, verklaarde om verdere kosten te voorkomen van een rente 
van 200 guldens kapitaal hem daarvoor tot borg te stellen met den intrest van dien tot last van 
Adriaen Douwen en Catharina Vande Brande gehuwden en de tweede akte luidde: 
 
Compareerden Adriaen Douwen en Catharina Vande Brande gehuwden die beloofden bij deze 
den voorzegde Merten Douwen hun borg en hem daarvoor te ontlasten … verbindende daarvoor 
alle hunne haafelijke meubelen en al hunne granen staande te velde … Coram Fr. Mangelschots 
drossaard, Mr. Philip Halloint schepene. 
 

WLO-OGA763-255 
 
Akte 33. Zoerle, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Peeter Gijben, daar moeder 
afleeft Jenneken Helsen hertrouwd met Jan Liminuere. 
 
Conditie waarop Jan Limenuere en Jenneken Helsen, zullen verkopen al de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden met oproepen des dienaars. Volgt een lijst met opgeroepen goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Adriaen Lemmens kocht een koe, borg Peeter Douwen. Adriaen Cempenaers kocht een rode koe, 
borg Adriaen Lemmens. Peeter Minnen kocht een rode koe, borg Jan Limineur. Adriaen 
Bruijndonkx kocht een rode koe, Peeter Soeten. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram Marten Douwen en Adriaen Snijers schepenen deze 22 juni 
1725. In gereed geld 17 - 13.  
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WLO-OGA763-262 
 
Akte 34. Heultje, conditie van zeker perceel erve verkocht door Cornelis Luijten, waarvan koper is 
Jan Van Kerckhoven. 
 
Op 3 juli 1725 compareerde Cornelis Luijten ter ene en Jan Van Kerckhoven ter andere zijde in 
presentie van twee getuigen, waarvan den eerste comparant verklaarde verkocht te hebben aan 
Jan Van Kerckhoven zeker perceel erve genaamd “ de heijde “ dewelke den voorschreven 
Cornelis Luijten is hebbende met zijn vader Adriaen Baeten. Palende oost Peeter Seijmons, zuid 
De Reij straat, west Adriaen Van Kerckhoven en noord Hendrick Dirckx, waarvan Jan Van 
Kerckhoven moet hebben de helft of geleg hem aangewezen is door Cornelis Luijten in 
presentie van getuigen voor een som van 30 guldens … 
 
Ondertekenden: Joannes Verstappen, Maria Van Dijck, Merten Vande Brande en 
Bartholomeus Tubbacx geboden om deze memorie te schrijven … 
 

WLO-OGA763-266 
 
Akte 35. Zoerle, conditie van verkochte granen van Adriaen Douwen en Catharina Vande 
Brande.  
 
Conditie waarop Marten Douwen uit kracht van procuratie op hem verleden bij Adriaen Douwen 
en Catharina Vande Brande gehuwden en uit kracht van vonnis gegeven in faveur van Jacobus 
Wuijts voor de wethouders alhier ten achterdeel van de voorschreven gehuwden zullen verkopen 
hunnen oogst staande te velde, bestaande in verscheidene kopen … 
 
Den eersten koop achter het huis is gemijnd bij Jan Van Leuffel Janssone voor 17 gulden. 
Tweede koop op “ de binnenheijde “ bestaande in 12 geweten, gemijnd bij Govaert Van Camp. 
Verder op “ het cruijsstuck “, en de negende koop op “ de groote pleck “, op “ den doren “, op  
“ de schomme “ onder Parweijs. Aldus gedaan coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. 
Philip Halloint en AdriaenSnijers schepenen deze 12 juli 1725. 
 
Depost zijn daarvan opgetrokken zeven guldens vier stuivers van den drossaard en secretaris voor 
de partitie rechten als zij zijn geweest ten huize van Adriaen Douwen om uit kracht van het 
vonnis, die Jacobus Wuijts ten haren last hadden geobtineert, te verkopen de haafelijke 
meubelen … 
 

WLO-OGA763-271 
 
Akte 36. Transactie over zeker proces geventileerd tot Heijst tussen Peeter Peeters aanlegger en 
de weduwe Jan Baptist Laenen. 
 
Alzo proces en geschil was ontstaan tussen Peeter Peeters in kwaliteit van aanlegger ter ene en 
Jan Baptist Laenen ter andere zijde, zo en gelijk hetzelfde is begonnen en aangezet voor de 
schepenen van Heijst in actis ter rolle van den 22 augustus 1719 en aldaar gevolgd tot de 
sententie, waarvan is geappelleerd voor den heere schepenen der stad Mechelen, voor dewelke 
hetzelfde proces nog ongedecideert is hangende en daar nog staaks gewijs en zware onkosten, 
om de welke te voorkomen en het proces te neder leggen, zo zijn op heden 13 juli 1725 voor den 
heer drossaard des land en markizaat Westerloo en de schepenen onder te noemen 
gecompareerd Hendrick Verbist als voogd der wezen wijlen den voornoemde Peeter Peeters 
verwekt bij Maria Peetermans. Item Jan Van Steenbroeck en Adriaen Peeters als voogden der 
wezen van den voorschreven Peeter Peeters, verwekt bij Anna Van Meensel, dezelfden alhier 
present en mede comparerende ter ene en Juffrouw Theresia Artuijs, weduwe van den 
vernoemde Jan Baptist Laenen en tot volmachtigt zo zij verklaarde, ter andere zijde, welke 
voorschreven comparanten door tussenspreken van goede mannen, verklaarden over den 
processen gevallen te zijn in minnelijke, te weten dat ieder der voorschreven partijen zullen 
gehouden zijn en beloofden te betalen mede zijne gerechtigde helft, zo tot Heist als tot Mechelen 
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en andere, bovendien betalen de voorschreven weduwe Laenen aan de eerste comparanten deze 
57 guldens courant geld eens, zijnde het principael waar over is kwestie en proces is geweest en 
te Bamis eerstkomende zonder langer in al hetwelk voorschreven verklaarden de gelijke 
comparanten te wezen hun akkoord en deze te houden voor goed vast en van waarde. Coram en 
ten overstaan van den heer drossaard, Mr. Philip Halloint en Marten Douwen schepenen. 
 

WLO-OGA763-275 
 
Akte 37. Damseijnde, conditie van verkochte granen op het veld competerende de wezen Peeter 
Van Opstal daar moeder af was Maria Bellens. 
 
Op 13 juli 1725 verkopen de voogden enig koren op het veld staande, te weten de voogden van de 
achtergelaten kinderen bij wijlen Peeter Opstallen daar moeder af was Maria Bellens voor alle 
man en oproepen des dienaar Jan Cools o.a. op “ de cennen dries “, op “ den eesteren bos “ … 
 

WLO-OGA763-278 
 
Akte 38. Olen, conditie van verkochte weide der wezen wijlen Martinus Van Genechten daar 
moeder af leeft Catharina Vande Bruel. 
 
Op 14 juli 1725 compareerde Adriaen Van Genechten en Christiaen Boogaerts in kwaliteit als 
geede voogden der achtergelaten wezen wijlen Merten Van Genechten 56 daar moeder af leeft 
Catharina Van De Bruell, zullen verkopen zeker omtrent twee zillen en een half weide gelegen in 
het gehucht van Boeckel genaamd “ den wijen dries “. Palende oost Hendrick Meijnten, zuid 
Peeter Verboven, west “ den aert van boeckel “ en noord den voorschreven “ aert “ met een open 
conditie met hoogen en verdieren … 
 
En is deze weide gekocht bij Hendrick Willems voor de som van 230 guldens en stelde daar acht 
hoogen op ter presentie van Joannes Van Genechten en Peeter Van Eijnde getuigen. Op 24 juli 
1725 compareerden Jan Van Isschodt en Adriaen Van Isschodt voogden van de minderjarige 
wezen Hendrick De Busser en Adriaenken Verboven dewelke stelden voor de voorschreven 
wezen vier hoogen op de weide, ter presentie van Jan Meermans en Jan Verbist getuigen. Ze zijn 
kopers gebleven na de kaarsbranding op 31 juli 1725. 
 

WLO-OGA763-284 
 
Akte 39. Heultje, conditie van verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen Jan 
Stevens. 
 
Conditie waarop Anselmus Stevens en Jan Raijmaeckers als voogden der wezen achtergelaten 
bij wijlen Maria Blampaerts, daar vader af was Jan Stevens. Item Adriaen Vermeerberghen en 
Adriaen Stevens als voogden der wezen den voorschreven Jan Stevens daar moeder af leeft 
Maria Vermeerberghen, zullen verkopen de oogst staande op het veld en dat met oproepen. 
 
Den eerste koop op “ het binnenveldt “ gemijnd bij Jan De Winter voor 22 gulden, borg Marten 
Van Kerckhof. Totaal 9 kopen. Aldus gedaan coram Adriaen Snijers en Marten Douwen 
schepenen deze 1 juli 1725.  
 

WLO-OGA763-288 
 
Akkoord tussen Bertel Tubbecx en Adriaen Baeten over beslag op den oogst. 
 
Op 14 juli 1725 voor drossaard en schepenen compareerde Bertel Tubbecx gewezen collecteur 
van Heultje, dewelke houdende staande het arrest of beslag hetwelk hij heeft gedaan op de oogst 
van Adriaen Baeten om daaraan te verhalen dorpslasten met de kosten; verklaarde dat hij met de 

 
56 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Van Genechten x Catharina Van Den Bruel, nr. 2612, pag. 520. 
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voorschreven Adriaen Baeten alhier present tot akkoord gekomen te zijn dat hij Adriaen Baeten 
overgeeft zijn oogst in eigendom bestaande in een half boender koren om hetzelfde te pikken, 
schuren en uit te dorsen en te verkopen … Coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Philip Fr. 
Halloint en Marten Douwen schepenen. 
 

WLO-OGA763-291 
 
Akte 40. Olen, conditie van de verkochte granen te velde der wezen wijlen Marten Verbist. 
 
Conditie waarop Peeter Verboven en Adriaen Verbist voogden der achtergelaten wezen wijlen 
Martinus Verbist 57 daar alsnog moeder af leeft Elisabeth Verboven zullen verkopen den oogst 
staande op het veld in differente percelen en dat met oproepen des dienaars. 
 
In den eersten koren op “ de postelen “ gemijnd bij Jacobus Vanden Houdt, borg Jacobus 
Van de Poel. Verdere kopen o.a. op “ het heijcken “, op “ het claes bloeten “, op “ den schut 
dries “, op “ het binnenblock “ naast Merten Verheijden, op “ het leenmoer “, op  
“ de duijckens “ en op “ de achterste hestraet “. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen 
Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen deze 20 juli 1725. 
 

WLO-OGA763-297 
 
Akte 41. Hulshout, conditie van verkochte granen competerende de kinderen Dielis Turelincx. 
 
Conditie waarop de voogden van de voorkinderen en nakinderen wijlen Dielis Turelincx zullen 
verkopen enig koren op het veld in verscheidene kopen met oproepen des stadhouders. Totaal zes 
kopen. Aldus gedaan coram Adriaen Snijers en Marten Douwen schepenen deze 13 juli 1725.  
 

WLO-OGA763-301 
 
Akte 42. Heultje, conditie van de verkochte granen competerende Adriaen Bellens. 
 
Conditie waarop Adriaen Bellens zal verkopen enige granen staande te velde. Eerste koop koren 
naast het huis, gemijnd bij Andries Janssens voor 12 gulden … etc. Uit het ongeld zijn betaald de 
huwelijkse rechten, memorie. Aldus gedaan coram Adriaen Snijers en Marten Douwen schepenen 
23 juli 1725. 
 

WLO-OGA763-304 
 
Akte 43. Olen, conditie van de verkochte oogst verkocht bij Jan Jacobs. 
 
Conditie waarop Jan Jacobs zal verkopen de oogst staande te velde in differente kopen 
toebehorende Jan Dams Goossensone pachter van de voornoemde Jan Jacobs en dat met 
oproepen des dienaars en dat uit kracht van vonnis aan hem Jan Jacobs verschuldigd van op 
datum 17 juli 1725 om daaraan te verhalen als in hetzelfde vonnis voorschreven. 
 
In den eersten zal den voorschreven Jan Dams zijn verkochte granen mogen lossen binnen drie 
dagen … etc. O.a. in “ het binnenblock “, op “ het blocxken “, op “ het lammerblockxen ”, op  
“ het petroons blockxen “ ook verkocht spurrie, boekweit en haver. Aldus gedaan coram L. Wuijts 
meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen des graafschap Olen, zijnde hiertoe 
rechtelijk gesommeerd tot het overstaan dezen koopdag actum deze 26 juli 1725. 
 

WLO-OGA763-308 
 
Akte 44. Heultje, conditie van een perceel erve verkocht bij de voogden der wezen wijlen Dielis  
Turelincx koper Jan Bosch. 

 
57 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Verbiest x Elisabeth Verboven, nr. 3013, pag. 598. 
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Alzo hebben de erfgenamen van Nicolaes Turelincx verkocht een perceel land gelegen tot 
Heultje onder Westerloo. Palende zuid Hendrick Diercx, west Jan Van Roije, noord “ berdoncx “ of 
hunne straat op zijnen heeren cijns aan Jan Boicx of zijn wederdeel voor de som van 82 guldens. 
Jan Bos stelde nog twee verdieren. Item stelde Franciscus Diercx stelde nog één verdier. Aldus 
gedaan en gepasseerd ter presentie J. Van Pelt en Hendrick Diercx als getuigen. 
 
Ondertekend door: Jan Bos, Peeter Tuerlinx, Gommarus Van Weesenbeeck, Adriaen Peeters, 
Matthijs Van Houtven, Jan Van Pelt.Coram den heer drossaard, Mannesse, Ph. Halloint, Merten 
Douwen en Adriaen Snijers schepenen deze 31 juli 1725. 
 
Op den 31 juli 1725 voor den heer drossaard en schepenen onder genoemd compareerde Jan 
Verhoustraeten voogd benevens Peeter Tuerelincx der wezen Dielis Turelincx en Elisabeth 
Verhoustraten den voorschreven Jan Verhoustaten hem ten deze sterk makende voor Jan 
Peeters als voogden der wezen van de voornoemde Dielis Turelincx en Maria Peeters zijn 
huisvrouw, den meergemelde Jan Verhoustraten en hem ten deze sterkmakende voor Matthijs 
Van Eutven voogd der wezen van het derde bedde van Dielis Turelincx verwekt met Maria Van 
Eutven voor zich en hem sterk makende voor Peeter Turelincx en Gommar Van Wesebeeck 
mede voor Adriaen Peeters als voogd der wezenwijlen Adriaen Turelincx, 
 

WLO-OGA763-312 
 
Akte 45. Verpachting van hak en H. Geest hooiwas pro anno 1725. 
 
O.a. op “ het schaep wasch “, op ” het varebroeck “, op “ het lanck block “, op “ den kercken 
sammelaar “, op “ den kercken horst “, “ den clercx vonder “, op “ den grooten gasthuijs 
bempt “, “ de cleijn gasthuijsbempt “ is gemijnd bij Jan Vermeerberghen, “ het gasthuis 
vaerebroeck “ is gemijnd bij Marten Van Kerckhoven. Actum coram de heer Fr. Mangelschots, 
Marten Douwen, Adriaen Sneijers en Hendrick Verbiest schepenen deze 14 augustus 1725. 
 

WLO-OGA763-316 
 
Akte 46. Zoerle, conditie van zekere haafelijke meubelen verkocht bij Catharina Vande Brande. 
 
Conditie waarop Catharina Vande Brande zal verkopen enige van haar haafelijke meubelen en 
dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Janssens kocht een koe, borg Peeter Meerberghen. Jan Vande Veecken kocht een koe, 
borg Adriaen Dierckx. Jan Van Loij kocht een koe, borg Hendrick Bourbon. Lembrecht Van de 
Broeck kocht voor 30 guldens en 10 stuivers een koe. Adriaen Douwen kocht een rund, borg 
Peeter Van Houdt. 
 
Aldus gedaan coram de heer Fr. Mantelschots drossaard, Marten Douwen en Adriaen Snijers deze 
16 augustus 1725. 
 

WLO-OGA763-332 
 
Akte 47. Olen, conditie van koop en verkoop van een perceel hooiwas en land gelegen tot Doffen 
tussen Servaes Janssens en Adriaen Lemij. 
 
Op 25 augustus 1725 compareerde den eerzame Servaes Janssens dewelke bekende wel en 
degelijk verkocht te hebben eerst een perceel land daar eertijds een huisje op stond gelegen tot 
Doffen gehucht van Olen, groot omtrent een half boender de maten onbegrepen. Palende oost Jan 
Aerts, zuid en west de kinderen Hendrick De Busser en noord het straatje aan Adriaen Lemie om 
en voor de som van 124 guldens courant geld. 
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Koper Adriaen Lemie alsnog (moet nog) aannemen boven de voorschreven somme een rente van 
honderd guldens wisselgeld of courant geld tussen koper en verkopers staande op het 
voorschreven pand ten behoeve van de kerk alhier van Oolen. 
 
Item heeft den voorschreven Servaes Janssens alsnog verkocht een perceel hooiwas aan de 
voorschreven Adriaen Lemie. Gelegen in “ het Oolens broeck “ op “ den eesterdonck “ groot 80 
roeden of daar omtrent. Oost Joseph Meir, zuid de kinderen Peeter Michiels, west en noord het 
voorschreven “ broeck “, voor de som van 45 guldens courant geld. 
 
Item is het alsnog dat de verkoper moet effen maken alle verachterde intresten van de 
voorschreven rente aan de kerk tot St. Jansmisse 1725. Ter presente van Lembrecht Geudens en 
Hendrick Cools als getuigen hiertoe verzocht. 
 

WLO-OGA763-336 
 
Akte 48. Attestatie voor Anna Van Meensel weduwe Peeter Peeters verleden bij Philip Halloint, 
Hendrick Bourbon en Peeter Volders. 
 
Voor den heer Fr. mangelschots drossaard en de schepenen compareerde Philip François 
Halloint als mede schepen oud omtrent de 55 jaren, Hendrick Bourbon oud schepen en 
borgemeester van Westerlo, oud omtrent 51 jaar, benevens Peeter Folders tegenwoordig 
woonachtig bij Cornelis Folders zijnen vader onder de Heerlijkheid Herselt, oud omtrent 24 jaren, 
welke twee eerste comparanten verklaarden ter instantie en verzoek van Anna Van Meensel 
weduwe van wijlen Peeter Peeters 58 herbergier in zijn leven in “ ’t cleijn Antwerpen “ binnen 
Westerlo, op zijne manne waarheid waarachtig te wezen, dat hij op den tweede februari 1725 ’s 
nachts omtrent elf uren zijn geroepen geweest door degemelde Peeter Peeters in zijne brouwerije, 
als pretense gecalengieert zijnde door S. Van Engelen collecteur der Heeren Staten rechten ten 
comptoire van Westerloo over vuur gestoken te hebben onder den brouwketel. Voorders 
verklaarde denzelfde te vaststellen dat zij ten zelfde tijd en zo haast den voornoemde collecteur 
was vertrokken uit de brouwerije van Peeter Peeters dat zijn ingekomen en rijpelijk geroken en 
gezien dat er geen vier nog kolen en waarop … aande in den gezegde brouwketel dan alleenlijk 
eenen mutsaard dwars voor den voorschreven brouwketel bijna verbrand, tot warming van den 
knecht … komt daarvoor dat die was slapende om een hoppeke tot bewaken(?) van het moudt in 
die brouwerije zijnde en den derde comparant verklaarde gediend te hebben ten voorzegde tijd als 
knecht bij den gemelde Peeter Peeters en dat hij geen het minste der voorschreven brouwoven 
heeft gestookt, dan wel dat hout gelegd en in het brand gestoken voor dien brouwoven aan te 
houden en om hem te warmen en te slapen … 
 
Aldus gedaan binnen Westerloo deze 4 september 1725 coram den heer Fr. Mangelschots, 
Marten Douwen, Adriaen Snijers, Adriaen Heijns schepenen. 
 

WLO-OGA763-340 
 
Akte 49. Gelindel, conditie van enig verkocht hout competerende de erfgenamen wijlen Catlijn 
Geeben. 
 
Op 11 oktober 1725 verklaarden de gelijke erfgenamen van Catlijn Geeben zullen verkopen zeker 
opgaand hout bestaande in twaalf kopen en dat voor alle man met open afroepen van den dienaar 
Jan Cools. Den twaalfde koop bestaande in 5 bomen staande op de straat tegen “ het gerstland “, 
deze koop heeft gemijnd Peeter Heijlen. 
 

WLO-OGA763-345 
 
Akte 50. Olen, conditie van mangeling tussen Adriaen Cluijts en Jan Verbist.  

 
58 Huizen op de markt Nummer 17. Peeter Peeters Peeterszoon x Anna Van Meensel. Bewerking J. 
Verduyckt. 
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Op 13 oktober 1725, compareerde Adriaen Cluijts Martenssone en Jan Verbist, welke 
voorschreven comparanten verklaarden wel en degelijk gemangeld te hebben onder malkander te 
weten dat Adriaen Cluijts eerste comparant overgeeft een perceel erve genaamd “ de catte 
straedt “ groot omtrent een derdel. Palende oost de Oisterwijcksche straedt, zuid de Kattestraedt, 
west de kinderen Peeter Peeters en noord de kinderen Jan Bulckens, waarvoor integendeel de 
tweede comparant Jan Verbist overgeeft een perceel Leen gelegen op “ het groodt leen “, groot 
omtrent vijf en dertig roeden aan Adriaen Cluijts eerste comparant. Palend daaraan oost Peeter 
Verbist, zuid de Herstraet, west Adriaen Cluijts voorschreven en noord de erfgenamen Peeter 
Cluijts.  
 
Item is conditie dat Jan Verbist moet opleggen op de 35 roeden leen aan Adriaen Cluijts de som 
van 48 guldens te betalen binnen den tijd van één maand. Ter presentie van Cornelis Aerts en Jan 
Teijs geloofwaardige getuigen, medeondertekent door Peeter Laenen. 
 

WLO-OGA763-349 
 
Akte 51. Olen, conditie van zekere erve verkocht bij Jan Steijnen nomine uxoris Maria Blampaers 
koper Peeter Verboven. 
 
Op 27 oktober 1725 voor meijer en schepenen compareerde Jan Steijnen 59 dewelke verklaarde 
verkocht te hebben zeker perceel Govaerts Leen, gelegen tot Doffen gehucht onder Olen, groot 
anderhalve zille de maten onbegrepen genoemd “ het heijcken “. Palende daaraan oost Jan 
Sprenghers, zuid Jan Van Dijck kinderen, west Cornelis Lanen en noord Adriaen Wouters. 
Verkocht aan Peeter Verboven Peeterssone voor de som van 250 guldens courant geld en stelde 
daarop één hooge. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen des 
graafschap Oolen. Ondertekent Maria Blampers.  
 

WLO-OGA763-352 
 
Akte 52. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Peeter Van Lommel en Maria 
Smits. 
 
Conditie waarop Cornelis Van Lommel en Cornelis Smits als geëede voogden der minderjarige 
wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Van Lommel 60 en Maria Smits gehuwden tijdens hun leven 
zullen verkopen al de haafelijke meubelen en effecten en dat met oproepen des dienaar. Volgt een 
lijst met opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Hendrick Heijlen kocht een rode koe voor 28 gulden 10 stuivers, borg Peeter Heijlen. Adriaen 
Cluijts kocht een rode koe, borg Niclaes Biscops. Cornelis Verborght kocht een rode koe, borg 
Adriaen Mans. Peeter Keines kocht een blaar koe, borg Jan Leijten. Peeter Torffs kocht een 
hoppel rund, borg Merten Verstraten. Jan Peelaerts kocht een rood rund, borg Adriaen Peeters 
Hesewijck. Merten Verwimp kocht een blaar rund, borg Jan Seijen. Cornelis Renders kocht een 
zwart merriepaard voor 29 guldens en 10 stuivers. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen deze 29 
oktober 1725. 
 

WLO-OGA763-365 
 
Akte 53. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen Sr. Van Slabbeeck. 
 

 
59 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Stijnen x Maria Blampaerts, nr. 2188, pag. 440. 
60 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Van Lommel x Maria Smets, nr. 2792, pag. 556. 
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Conditie waarop Sr. Van Slabbeeck zal verkopen enige van zijne haafelijke meubelen en dat met 
oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. Hendrick Huijpen een viool, … Aldus gedaan coram den heer Fr. Mangelschots 
drossaard, Philip François Halloint, Marten Douwen en Hendrick Verbiest schepenen deze 31 
oktober 1725. 
 

WLO-OGA763-382 
 
Akte 54. Westerlo, conditie van de verkochte meubelen bij Anna Van De Poel weduwe wijlen 
Willem Van Kerckhoven. 
 
Conditie waarop Anna Vande Poel weduwe wijlen Willem Van Kerckhoven bijgestaan met 
Marten Van Kerkhoven haar bejaarde zoon zal verkopen de haafelijke meubelen haar 
competerende en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Cornelis Goevers kocht een koe voor 26 gulden …, borg … Hermans. Franciscus Daems kocht 
een koe, borg Jan Baptist Van Kerckhoven. Andries … kocht een vaars, borg Balten Vermaelen. 
Melvinus Baelemans kocht een koe, borg Jan Cools. Mr. Philip kocht een rund, borg Hendrick 
Bourbon. Peeter Verdonck kocht een rund, borg Hendrick Bourbon. Peeter Derboven kocht een 
rund, borg Cornelis Wuijts. Giliam IJeckmans kocht voor 26 guldens het paard, borg Merten van 
Kerckhoven. 
 
Aldus gedaan coram Philip Fr. Halloint, Marten Douwen en Hendrick Verbiest schepenen deze 31 
oktober 1725. 
 

WLO-OGA763-390 
 
Akte 55. Gelindel, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de erfgenamen van wijlen Peeter 
Helsen, koper Cornelis Verborght. 
 
Op 9 november 1725, bij memorie als dat de erfgenamen … (leeg) verkocht hebben een perceel 
erve gelegen in “ het groot block “ in Gelindel, groot een halve zille … verkocht voor de somme 
van 51 guldens te betalen een maand na de dag der goedenis. Op 11 december is na de 
kaarsbranding van deze koop Cornelis Verborght koper gebleven. 
 
Ondertekenden: Adriaen Helsen, Peeter Van …(?) en de getuigen Peeter Van Hout en Adriaen 
Van Kerckhoven. 
 

WLO-OGA763-396 
 
Akte 56. Gelindel, conditie van zeker verkocht huis, hof etc. waarvan verkoper is Adriaen Van 
Houdt, koper Peeter Van Meerbeeck. 
 
Op 26 november 1725 zo is het dat ik bij memorie schrijf als dat Adriaen Van houdt Pauwelssone 
bekende verkocht te hebben zeker huis, hof, binnenblock en heide gelegen en gestaan tot 
Gelindel Westerloo. Item heeft dit goed gekocht Peeter Van Meerbeeck voor de som van 425 
guldens en stelde daarop 23 hoogen, Gommarus Mortelmans stelde nog een hooge bij en 
Peeter Van Meerbeeck ook nog één hooge … Dit is aldus gedaan ter presentie van de getuigen 
Peeter Diels en Adriaen Van Kerckhoven. 
 

WLO-OGA763-399 
 
Akte 57. Coram den heer drossaard en de schepenen compareerden Catharina Goijvaerts 
weduwe wijlen Abraham Goijvaerts behoorlijk bijgestaan met een vreemde voogd ter ene, 
Dimpna Govaerts des voorschreven Abrahams dochter bijgestaan met Norbert Helsen haar man 
en voogd ter tweede en Marten Goijvaerts Abrahamssone en meerderjarig ter derde zijde, welke 
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comparanten door tussen spreken van goede mannen en in het minnen verklaarden gevallen te 
zijn in akkoord zo over de goederen achtergelaten bij den voornoemde Abraham Goijvaerts zo 
haafelijke als erfelijke als ook over degene bij de dood der eerste comparante achtergelaten. 
 
Te weten dat de eerste comparante behoudt haar leven lang gedurende de volle touchte der 
erfgoederen bij wijlen Abraham Goijvaerts achtergelaten zo van patrimoniale als conqestie … van 
haar eigen. Bovendien blijft ook meesteres van alle de haafelijke meubelen … 
 
Bij de tweede comparanten zullen komen in volle eigendom van op deze datum een plekske land 
genaamd “ den david “ groot 266 roeden gelegen tot Gelindel, met nog een plek land gelegen tot 
Strateneijnde groot drie zullen genaamd “ den bosch “ tot last van een rente van 100 guldens ten 
behoeve van Fr. Heylen met nog een obligatie van 50 guldens wisselgeld die heffende is Jan 
Peeters … etc. 
 
En de derde comparanten zullen met de dood hunner moeder voorschreven de eerste comparante 
profiteren de verdere erfgoederen achtergelaten bij den gezegde Abraham Goijvaerts … etc. 
 
Actum coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Philip François Halloint, Hendrick Verbiest en 
meer schepenen deze 27 november 1725. 
 

WLO-OGA763-403 
 
Akte 58. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen van Maria Van Eutsel weduwe wijlen 
Peeter Van Roije. 
 
Conditie waarop Maria Van Eutsel weduwe wijlen Peeter Van Roije bijgestaan met Jan Van 
Roije haar zoon, zal verkopen de haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis berustende en dat 
met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kochten een koe: Jan Kerselaars, Adriaen Van Dijck, Bastiaen Van …(?), Adriaen Van Roij, Peeter 
Peeters, Catharina Verstappen. Guilliam Heijlen kocht het rund en Jan Van Roije kocht voor 80 
guldens het paard. Aldus gedaan op 5 december 1725 coram den heer drossaard Fr. 
Mangelschots, Adriaen Snijers en Jan Van Roij schepenen. 
 

WLO-OGA763-411 
 
Akte 59. Olen, conditie van verkocht goed tussen Jan Dams verkoper en Martinus Mattheijs 
koper. 
 
Op 7 december 1725 compareerde den eerzame Joannes Daems als man en voogd van 
Christina Ceinen (= Kenis), de welke bekenden wel en degelijk verkocht te hebben zeker omtrent 
een zille weide, venne als heide, genaamd “ de drij vennen “ gelegen onder Oolen. Palende oost 
Peeter Soeten, zuid Christina Oijen, west Christiaen Van Bijlen kinderen en noord de erfgenamen 
Jan Peeters aan Martinus Mattheijs en dat voor de som van 29 guldens. Aldus gedaan ter 
presentie van Adriaen Van Hoeff en Jan Seijen getuigen hiertoe verzocht. 
 

WLO-OGA763-414 
 
Akte 60. Plaedtse, conditie van zeker huis 61 gestaan al bij de kerk alhier van Westerlo, verkocht bij 
de erfgenamen Michiel Boels. (Bosmans). 
 

 
61 J. Verduyckt, Huizen op de markt: Nummer 62. Michiel Bosmans was eigenaar daarvoor Henderick 
Verstappen. Adriaen Boels x Maria Hofmans, Dimpna Bosmans x Jan Campen, Peeter Heylen x Maria De 
Becker. 
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Conditie en voorwaarde ingevolge dewelke Adriaen Boels en Maria Bosmans gehuwden, Jan 
Bosmans met Jan Camps en Dijmpna Bosmans insgelijks gehuwden. Item Mr. Philip François 
Halloint als volmachtigde van Josijn Bosmans weduwe van wijlen Geerard Bessems als 
erfgenamen wijlen Michiel Bosmans publiekelijk zullen verkopen zeker huis, stal en hof, gestaan 
en gelegen bij de kerk van Westerloo. Palende oost het straatje van “ ’t riet “, zuid de weduwe 
Adrien Peskens, west de weduwe Jan Roovers en noord de Plaedtse. Berust hierop een rente van 
100 guldens wisselgeld ten behoeve van den heer pastoor van Oisterwijk. Item een rente van 100 
guldens kapitaal wisselgeld ten behoeve van den H. Geest van Westerloo met nog een last van 5 
stuivers jaarlijks aan de kerk alhier zonder meer. 
 
Na oproepen heeft daarvan den palmslag aanvaard Mr. Philip François Halloint zo voor hem of 
voor degene die ten dage der goedenis zal noemen voor 340 guldens wisselgeld boven de renten 
en stelde daarop 10 hoogen, Peeter Heijlen stelde nog één hooge bij. Aldus gedaan binnen 
Westerloo deze 10 december 1725, coram Mr. Philip François Halloint en Merten Douwen 
schepenen. Peeter Heijlen is als laatste hoger na de kaarsbranding van 8 januari 1726 koper 
gebleven. 
 

WLO-OGA763-420 
 
Akte 61. Heultje, conditie van zeker perceel heide verkocht bij Cornelis Luijten waarvan koper is 
Andries Van Kerckhoven. 
 
Conditie waarop Cornelis Luijten verklaarde verkocht te hebben zekere helft van een heide 
waarvan de wederhelft competeerde aan Jan Van Kerckhoven, gelegen onder Westerloo. Oost 
Adriaen Sijmons, zuid en west de Reijstraedt en noord Jan Van Kerckhoven voorschreven, groot 
130 roeden en dat aan Andries Van Kerckhoven om en voor de som van 38 guldens en stelde 
daarop 2 hoogen, de meijer van Oolen ook nog één hooge. Aldus gedaan coram Sr. Hendricx en 
L. Wuijts als getuigen dezen ... december 1725. 
 

WLO-OGA763-423 
 
Akte 62. Olen, conditie van de verkochte erfelijke goederen van wijlen Christiaen Van Beijlen.  
 
Conditie waarop Peeter Van Bijlen en Peeter Soeten als geëede voogden der minderjarige 
wezen wijlen Christiaen Van Beijlen daar alsnog moeder af leeft Elisabeth Soeten zullen 
verkopen eerst zeker huis met den bakboer en hof gestaan en gelegen aan de Plaedtse van Olen, 
zijnde het huis etc. Govaerts goed en de landerijen en weiden hieronder specifiek uit te drukken … 
 
Item zullen de kopers de last aanvaarden zo van huis, weide en land naar den nieuwen 
borgemeester 1726. Palende het voorschreven huis, hof met den bakboer oost ... Huijsmans, zuid 
de voorschreven kinderen erven, west Adriaen Goossens en noord de Straete en Plaedtse van 
Olen, is gemijnd bij Peeter Van Bijlen voor de som van 550 guldens wisselgeld en stelde daarop 
18 hoogen, Peeter Diels nog een hooge en de koper nog drie hoogen. Ter presentie van Adriaen 
Van Hoeff en Merten Meijnten. Peeter Van Bijlen is koper gebleven na de kaarsbranding op 31 
december 1725.  
 
“ het half silleken “ gelegen achter den hof in het binnenblock zo en gelijk het gelegen is palende 
oost Adriaen Huismans, zuid en noord Adriaen Goossens en west Verbist met de helft van de 
heide gelegen aan de Bulschestraedt, groot omtrent een half boender. Oost Niclaes Smits, zuid 
Jan Molenberghs, west de kinderen Jan Cluijts en noord de Bulschestraedt en voor de helft naast 
de oostzijde met den last van een loopen koren cijns aan zijne Excellentie daarop uitgaande en is 
gemijnd bij Peeter Lemie voor de som van 56 guldens wisselgeld en stelde daarop 10 hoogen, 
Michiel Soeten nog twee en de koper nog een hooge, ter presentie van Willem Meir en Geeraert 
Lanen als getuigen. Peeter Lemie is koper gebleven na de kaarsbranding op 31 december 1725. 
 
Den derden koop omtrent 80 roeden land Govaerts goed gelegen in “ het binnenblock “. Palende 
oost Gommar Marien, zuid Peeter Van Bijlen, west Willem Verheijden en noord Adriaen Goossens 
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met conditie dat deze koop moet wegen aan Peeter Van Bijlen en ook leveren een half loopen 
koren aan zijne Excellentie met de helft van “ de bulsche heide “ westwaarts voor de som van 76 
guldens en is gemijnd bij Michiel Soeten en stelde daarop 10 hoogen, Peeter Diels nog twee 
hoogen, ter presentie van Adriaen Huijsmans en Adriaen Van Hoeff. 
 
Den vierden koop een perceel land gelegen tot Berghen genaamd “ de …? “ voor de helft 
zuidwaarts, groot omtrent 130 roeden? Palende oost de Schaetsbergschestraedt, zuid Niclaes 
Smits, west dezelfde en noord Margareta Van Bijlen voor de wederhelft en is gemijnd bij Joris 
Cluijts voor de som van 83 guldens en stelde daarop vijf hoogen, Adriaen Van Hoeff twee en de 
koper nog een hooge, ter presentie van Peeter Vande Booghert en Adriaen Huijsmans. 
 
Den vijfde koop “ de vorste heijte “ naast het straatje, weid groot anderhalve zille. Palende oost 
de weduwe Peeter Verstockt, west de erfgenamen Joannes Peeters, gemijnd bij Peeter Van 
Bijlen voor de som van 117 guldens wisselgeld en stelde daarop 6 hoogen, Peeter Diels twee en 
de koper alsnog een hooge, ter presentie van Merten Meijnten en Willem Meir als getuigen. 
 
Den zesde koop de wederhelft van “ de voorste reijdt “ met “ de hooghe heijde “ groot omtrent 
drie zillen. Palende oost de kinderen Peeter Verstockt, zuid de voorschreven wederhelft, west 
Geeraert Lanen en noord den heer advocaat Van Eijsendijck en is gemijnd bij Adriaen Bouwen 
voor de som van 188 guldens wisselgeld en stelde daarop 13 hoogen, Peeter Van Bijlen nog een 
hooge en de koper ook nog een hooge, ter presentie van Peeter Van Bijlen en Adriaen Goovers 
(Goijvaerts). 
 

WLO-OGA763-431 
 
Akte 63. Damseijnde, conditie van zekere hoeve verhuurd bij Catharina Geens, pachter is haar 
zoon Guilliam Van Eutsel. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Catharina Geens weduwe van Jan Van Eutsel verklaarde 
verhuurd te hebben aan haar zoon Guilliam Van Eutsel alhier present en dezelfde huur 
accepterende van zeker haar hoeve, bestaande in huis en binnenblok met de aangelegen erven 
met de heiden daarin begrepen, groot te samen omtrent vier boenders, zoals haar zoon het in huur 
is houdende, gestaan en gelegen tot Daemseijnde onder Westerloo en dat voor een termijn van 
zes jaar, waarvoor Guilliam Van Eutsel beloofde te betalen jaarlijks de som van 25 guldens in 
voorlijf courant geld en in korenpacht veertien veerdelen koren. Aldus gedaan coram Jan 
Verstappen en Franciscus Verstappen zijn zoon als getuigen. 
 

WLO-OGA763-434 
 
Akte 64. Gelindel, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Maria Helsen daar vader af 
was Marten Douwen. 
 
Conditie waarop Peeter Nuijens en Adriaen Helsen geëede voogden der wezen achtergelaten bij 
wijlen Maria Helsen, daar vader af was Marten Douwen, zullen verkopen de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis voorschreven bevonden. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding 
van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Martinus Verelst kocht een koe voor 25 guldens, borg Peeter Van Dijck. Govaert Van Camp kocht 
voor 28 guldens een koe, borg Adriaen Van Kerckhoven. Jan Van Leuffel kocht voor 29 gulden 
een koe, borg Marten Douwen. Jan Verboven van Oisterwijk kocht een rund, borg Adriaen Toelen. 
Jan Vermeerberghen kocht een kalf, borg Hendrick Bourbon. Govaert Belmans Herselt kocht het 
paard voor 3 gulden en 5 stuivers, borg Adriaen Van Kerckhoven. Peeter Van Dijck kocht voor 24 
gulden 5 stuivers het veulen, borg F. Van Swijvel. 
 
Aldus gedaan coram Marten Douwen en Hendrick Verbiest schepenen deze 20 december 1725. 
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WLO-OGA763-445 
 
Akte 65. Conditie waarop Lambrecht van Kerckhoven als rechtelijke voogd der achtergelaten 
wezen wijlen Peeter Van Kerckhoven, daar moeder af leeft Maria Van Doninck tezamen zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van 
opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Vlaijmans kocht voor 15 gulden 5 stuivers een koe, borg Adriaen Bruijndonckx. Peeter Van 
Meerbeck kocht voor 25 guldens 15 stuivers een koe, borg Peeter Van Dijck. Paulus Florens(?) 
kocht een kalf voor 2 gulden 15 stuivers. Aldus gedaan coram Marten Douwen en Hendrick 
Verbiest schepenen deze 29 december 1725.  
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo nr. 764 

 

1726 – 1727 
 
 
 
 
 
 
Nota: Wegens onbekende reden staan op deze microfilm eerst de akten van het jaar 1727 en 
daarna de akten van het jaar 1726 (zo ook in die volgorde bewerkt). 
 
 

WLO-OGA764-004 
 
Akte 1. Obligatie verleden bij Marten Van Eijnde Janssone ten profijt van Marten Douwen. 
 
Op 13 januari 1727 compareerde Marten Van Eijnde Janssone ingezetene van Zoerle onder 
Westerlo die bekende wel en degelijk schuldig te zijn aan Marten Douwen en Elisabeth Kenens 
zijn huisvrouwe als erfgenamen van Elisabeth Pauwels de som van 230 guldens zes stuivers … 
zijnde deze gesproten van wijlen den comparants vader Jan Van Eijnde die dezelfde som met 
intrest had van de gemeijnte van Zoerle tot zijn last genomen om te voldoen aan de voorschreven 
Elisabeth Pauwels en bij den voorschreven Marten Van Eijnde in scheiding en deling 
aangenomen, waarvoor hij beloofde jaarlijks te betalen à vijf guldens procent, jaarlijks elf gulden 16 
stuivers en ingang genomen hebbende deze rente den 16 februari 1698 … 
 
Stellende hiervoor speciaal tot pand … (beschadigde tekst) zeker huis … zo en hetzelfde gestaan 
en gelegen in de Cathovestraedt tot Zoerle onder Westerloo en dat aan den voorschreven 
comparant in scheiding en deling bevallen. Oost Jan Douwen, zuid ’S Heerenstraedt, west Maria 
Helsen erfgenamen en noord zeker veldstraatje. Item alsnog een perceel zowel land als weide 
genaamd “ de schricken “ groot omtrent de drie zillen, ook gelegen onder Zoerle Westerloo. 
Palende oost “ den scrieckbergh “, zuid Marten Douwen, west Jan Douwen en noord de 
Heijstraedt. Actum coram Mr. Philip Halloint en Hendrick Verbiest. 13 januari 1727. 
 

WLO-OGA764-007 
 
Akte 2. Heultje, conditie van verkochte meubelen gedaan bij Diel Hanegreeffs en Anna Van 
Kerckhoven 62. 
 
Conditie waarop Diel Hanegreeffs en Anna Vervoort gehuwden zullen verkopen enige van de 
haafelijke meubelen en effecten hun toebehorende en dit met oproepen. Volgt een lijst van 
opgeroepen en verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Ook 
verkocht vier koeien en een kalf. Peeter Van hove kocht voor 50 gulden het paard, borg Hendrick 
Peeters. Actum coram Adriaen Snijers en Marten Douwen schepenen deze 16 januari 1727. 
 

WLO-OGA764-017 
 
Akte 3. Heultje, conditie van zeker vierde part van een bos tot Heultje verkocht bij Barbara 
Verstappen. 
 
Conditie ingevolge de welke Barbara Verstappen bijgestaan met Peeter Thijs haar man en 
voogd zal verkopen mits deze peertscoop - steerstcoop aan Adriaen Snijers (en Anna Dens) 

 
62 Waarschijnlijk Anna Vervoort i.p.v. Anna Van Kerckhoven, die 2x wordt vermeld in de tekst. 
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alhier present en de koop accepteerde van zeker vierde part van een bos gelegen tot Heultje 
onder Westerlo, groot omtrent honderd zestig roeden. Palende oost kopers erve, zuid het convent 
van Tongerloo, west Catlijn Vande Bergh en Jan Dircx en noord Michiel Op Soom en dat voor de 
som van 37 gulden courant geld te voldoen ten dag der goedenis. Actum binnen Westerloo op 17 
januari 1727, present Mr. Philip Fr. Halloint en Marten Douwen schepenen. 
 

WLO-OGA764-023 
 
Akte 4. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Peeter Tops. 
 
Conditie waarop de weduwe Peeter Tops bijgestaan met Jan Mees als voogd van haar kinderen 
zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een 
lijst van opgeroepen en verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Adriaen Van Loeij kocht een koe, borg Jan Vervoert. Peeter Van Dijck kocht een koe, borg Peeter 
Laureijs. Peeter Vleughels kocht een koe, borg Machiel Op Soom. Adriaen Kersseleers kocht een 
rund, borg Gommer Docx. Peeter Laureijs kocht een kalf, borg Peeter Van Dijck. Jan Van …(?) 
kocht voor 18 gulden het paard, borg Adriaen Ver…  
 
Aldus gedaan op 23 januari 1727, coram Fr. Mangelschots drossaard, Jan … Op deze datum 
betaalde Jan Kersselaers de som van 16 guldens en 10 stuivers in voldoening van den voorlijf, 
verschenen St. Andries 1727. 
 

WLO-OGA764-034 
 
Akte 5. Hulshout, conditie van zeker stuk land gelegen op “ het eijnde “ tot Hulshout verkocht, 
koopster Catharina Boecx. 
 
Op 10 februari 1727 compareerde Gommar Van Weesebeeck en Adriaen Van Weesebeeck 
gemachtigd om te verkopen zeker stuk land de maten onbegrepen gelegen tot Hulshout op “ het 
eijnde “. Verkocht voor de som van 150 guldens aan Catharina Boeckx weduwe van wijlen 
Joseph Van Roij en stelde daarop nog zes verdieren, François Diricx stelde nog een verdier bij. 
 

WLO-OGA764-039 
 
Akte 6. Heultje, conditie van zeker perceel hooiwas, groot een derdel verkocht bij de erfgenamen 
Jan Verlinden waarvan koper is Adriaen Vervoort. 
 
Compareerden op 5 maart 1727, de erfgenamen van Jan Verlinden ter ene en Maria Vanden 
Eijnde ter andere zijde welke mits deze te koop stelden zeker perceel hooiwas gelegen onder 
Heulken onder het markizaat van Westerloo. Palende oost Peeter Peeters, zuid Bastiaen Bockx, 
west Adriaen Simons en noord de Laecke, welk perceel is om rijdende Adriaen Snijers en Peeter 
Van Eijnde erfgenamen, zijnde ieder plek een derdel, de maten onbegrepen. 
 
Dezelfde dag compareerde Adriaen Vervoort en stelde daarop vier hoogen, Bertel Tubacx stelde 
nog een hooge bij zoals de koper … Aldus gedaan ten datum als boven ter presentie van Jan Van 
Kerckhoven en Jan Verstappen. Medeondertekent: Peeter Hofkens, Joannes Hofkens, Willem 
Van Eijnde … Na de kaarsbranding op 13 mei 1727 is de laatste hooger koper gebleven. 
 

WLO-OGA764-043 
 
Akte 7. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Maria Peeters daar vader 
af leeft Jan Vande Broeck. 
 
Conditie waarop Jan Vande Broeck weduwnaar wijlen Maria Peeters bijgestaan met Adriaen 
Peeters en Adriaen Van Roije als voogd zijner minderjarige wezen en kinderen zal verkopen al 
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de haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van 
verkochte opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Hendrick Van Eutsel kocht een koe, borg Jan Vervoordt. Anna Verstraten kocht een koe, borg Jan 
Van Eutsel. Diel Machiels en Guilliam Janssens kochten elk een vaars. Jan Vande Broeck kocht 
het paard voor 19 gulden. Aldus gedaan coram Jan Bruers en Adriaen Snijers schepenen deze 14 
maart 1727. 
 

WLO-OGA764-054 
 
Akte 8. Plaedtse van Westerlo, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Jan Brisée 
daar moeder af leeft Anna Maria Bongaerts. 
 
Conditie waarop Peeter Bongaerts en Peeter Brisée als voogden der achter gelaten wezen wijlen 
Jan Brisée 63 daar moeder af leeft Anna Maria Bongaerts, zullen verkopen enige haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram den heer 
drossaard, Philip Halloint en Merten Douwen schepenen op 20 maart 1727.  
 

WLO-OGA764-061 
 
Akte 9. Akkoord of transactie tussen Hendrick Verbiest en Elisabeth Verbiest bijgestaan met 
Jan Verelst haar man. 
 
Voor Fr. Mangelschots drossaard, Fr. Philip Halloint schepenen en Marten Douwen schepenen ten 
relaas compareerde Hendrick Verbiest ter ene en Elisabeth Verbiest bijgestaan met Jan Verelst 
haar man en voogd welke met tussenspreken van ons en Marten Govaerts den tweede 
comparant gewezen voogd verklaarden te wezen akkoord over zeker verschil waarover den eerste 
comparant en de tweede comparant voor lange tijd zijn geweest in differente schulden van gelichte 
penningen ter som van 325 gulden waarmee het sterfhuis was belast. 
 
Eerste comparant moet voor zijn last nemen een kapitale last van 75 gulden aan Jan 
Vermeerbergen. De tweede comparant moet afdragen een obligatie van 50 guldens aan Peeter 
Heijlen en aan Anna Verlinden een som van 100 guldens … Getekend als boven op 27 maart 
1727. 
 

WLO-OGA764-066 
 
Akte 10. Conditie waarop Hendrick Bourbon als gewezen borgemeester van Westerlo, zal 
verkopen de haafelijke meubelen contesterende in enige vodden en spullen van den boedel wijlen 
Jenno Sergers weduwe Joris Heijdelbergh om proporsse daaraan te verhalen zo zijne openbare 
als andere borgemeesters dorpslasten en dat uit kracht van executabele verklaring van zijne als 
andere borgemeesters boeken. Volgt een lijst van aangeslagen en verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. De import van de koopdag bedroeg 60 
guldens drie stuivers één blank. Aldus gedaan ten overstaan van den heer drossaard 
Mangelschots, Philip Halloint en Merten Douwen schepenen deze 27 maart 1727. 
 

WLO-OGA764-070 
 
Akte 10. Zoerle, conditie van de verkochte meubelen der wees wijlen Elisabeth Lemmens daar 
vader af leeft Adriaen Stevens. 
 
Conditie waarop Adriaen Stevens weduwnaar van Elisabeth Lemmens bijgestaan met Jan 
Lemmens als voogd van zijn enige wees met naam Adriaen Stevens, zullen verkopen alle 

 
63 Huizen op de markt: Huis Nr. 6, gelegen aan de noordzijde van de Plaats of markt. 20-2-1725 aanpalende 
west Jan Brisse en noord de Leugen. Bewerking J. Verduyckt.  
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haafelijke meubels ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen en 
verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Ook verkocht drie 
koeien en een rund. Aldus gedaan coram Merten Douwen en Mr. Philip François Halloint 
schepenen deze 19 april 1727. 
 

WLO-OGA764-078 
 
Akte 11. Conditie ingevolge de welke Franciscus Hermans, Anna Hermans bijgestaan met 
Sijmon Verwimp haar tegenwoordige man en voogd. Item Maria Hermans ten deze bijgestaan 
met een vreemde voogd aan haar officieel verleend, allen hun sterkmakende voor hunne absente 
zuster Catharina Hermans met autorisatie en decreet van de wethouders alhier verklaarden 
publiekelijk te verkopen met oproepen en dat aan Govaert Van Camp alhier present en deze koop 
accepterende van zeker bosken en land, de maten onbegrepen gelegen in “ de dullekens po… ” 
alhier onder Westerloo. Palende oost zijne Excellentie den heer markies, zuid Jan Vermeerbergen 
en anderen, west den voorschreven Govaert Van Camp en noord Hendrick Van Dijck. 
 
Gekocht voor de som van 39 gulden 5 stuivers en stelde de koper daarop vier hoogen. Den 
procureur Henricx stelde nog een hooge bij en Govaert Van Camp ook nog een hooge. Aldus 
gedaan binnen Westerloo den 21 april 1727 present Gilliam Verachtert en Franciscus Govaerts 
getuigen. 
 

WLO-OGA764-082 
 
Akte 12. Westerlo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Ursula Kneis 
daar vader af leeft Peeter Van Schoubroeck. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Peeter Van Schoubroeck weduwnaar wijlen Ursula Kneis uit 
kracht van testament gepasseerd voor den notaris G. Henricx en zekere getuigen zal verkopen al 
de haafelijke meubelen en effecten en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van 
opgeroepen en verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Marten Helsen kocht een rode koe, borg Hendrick Bourbon. Niclaes Van Eutsel kocht een koe, 
borg Christiaen Stevens. Peeter Helsen kocht een vaars, borg Hendrick Bourbon. Marten Douwen 
kocht een koe, borg Hendrick Bourbon. Livien Roman kocht een koe, borg Andries Huijpens. Jan 
Baptist Verbiest kocht een koe. Livien Roman kocht een rund, borg Andries Huijpens. Jan Vande 
Brande kocht een kalf, borg Livien Roman. 
 
Aldus gedaan coram den heer Fr. Magelschots drossaard, Mr. Philip Fr. Halloint en Martinus 
Douwen schepenen deze 22 april 1727 
 

WLO-OGA764-097 
 
Akte 13. Westerlo, scheiding en deling der helft van de renten als anderszins competerende de 
kinderen en erfgenamen wijlen Guilliam Huijgen. 
 
Scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Gilliam Huijghen daar moeder 
af leeft Anna Schellens en dat voor de helft van hunne renten en de helft van een perceel erve 
aan de voorschreven kinderen en erfgenamen in het geheel den eigendom competerende 
genaamd het voorschreven perceel erve “ de …(?) “ gelegen tot Zoerle, blijvende de ander helft 
van hunne actieve renten en perceel erve of obligatie tussen hun onverdeeld, waarin hunne 
voorschreven moeder Anna Schellens is hebbende de touchte haar leven lang, te weten de 
touchte in de helft van duizend gulden kapitaal wisselgeld die op de kinderen zijn heffende op de 
gemeente van Pareweijs. 
 
Item de toucht in de helft van een rente ten kapitaal van 250 guldens wisselgeld die de kinderen en 
erfgenamen zijn heffende op Adriaen Verlinden erfgenamen. Item de toucht in de helft van een 
obligatie of rente ten kapitaal van 500 gulden courant geld die Jan Huijgen de voorschreven 
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kinderen voogd aan hun is geldende. Item de toucht van 100 guldens kapitaal die Peeter Van 
Houdt aan de voorschreven kinderen geldende. Item de toucht in een rente ten kapitaal van 100 
guldens die … Keulkens moet betalen aan de voorschreven kinderen. Item de toucht in een rente 
of obligatie ten kapitaal van 100 gulden die Hendrick De Winter aan de kinderen en erfgenamen 
debet. 
 
Zijnde de voorschreven kinderen en erfgenamen gesteld in zeven kavels en zijn bevallen … 
 
Eerste kavel waaraan werd gesteld de rente van honderd guldens wisselgeld op de gemeente van 
Pareweijs, komende uit een rente van 1000 gulden, met nog 100 gulden courant op Peeter De 
Winter … en is deze eerste kavel bevallen aan Jan Huijgen en Peeter Van Houdt. 
 
Tweede kavel, gesteld 100 guldens ui de voorschreven 1000 gulden wisselgeld op Pareweijs. Item 
nog 100 gulden courant uit de bij honderd guldens courant die de condividenten zijn heffende op 
Jan Huijgen, en is deze kavel bevallen aan Peeter Huijgen bijgestaan met Peeter Van Houdt zijn 
voogd. 
 
Voor de derde kavel werd gesteld 100 gulden uit de voorschreven 1000 gulden wisselgeld op 
Pareweijs met alsnog 100 gulden courant geld uit de voorschreven 500 gulden op Jan Huijgen. 
En is deze kavel bevallen aan Peeter Van Houdt als voogd van Joseph Huijgen. 
 
Voor de vierde kavel werd gesteld 100 guldens uit de voorschreven rente van 1000 gulden 
wisselgeld op Pareweijs met ook nog 50 gulden courant geld … ook nog 50 gulden heffende op de 
erfgenamen Hendrick Verswijvel en is deze kavel bevallen aan Peeter Van Houdt als voogd van 
Hendrick Huijgen. 
 
Voor de vijfde kavel werd gesteld 100 guldens wisselgeld uit de rente van 1000 gulden … met 
alsnog een vierde part van het half boender land geheten “ de egde “ gelegen tot Zoerle, geschat 
op 75 gulden. Item nog 25 gulden uit de rente van 100 gulden heffende op Hendrick Verswijvel, 
en is deze kavel bevallen aan Jan Huijgen als voogd van Jan Baptist Huijgen. 
 
Voor de zesde kavel werd gesteld 100 gulden wisselgeld die Hendrick Waegemans is geldende 
aan de kinderen en erfgenamen voorschreven met nog een vierde part in een perceel erve “ de 
eghde “, geschat op 75 gulden courant. Item nog 25 gulden uit de rente van 100 gulden van 
Hendrick Verswijvel zijnde courant geld. En is deze kavel bevallen aan Elisabeth Huijgen 
bijgestaan met Jan Faes haar man en voogd. 
 
Voor de zevende kavel werd gesteld 100 gulden uit de rente van 250 gulden die de condividenten 
heffende zijn op Adriaen Verlinden en alsnog 100 guldens courant geld trekkende op Adriaen 
Douwen. En is deze kavel bevallen aan Jan Huijgen voogd voor de kinderen van Adriaen 
Huijgen. 
 
Volgen verder condities, … Anna Schellens bijgestaan met Peeter Verstappen haar man en 
voogd … Actum coram Mr. Philip Fr. Halloint en Marten Douwen schepenen des lands en 
markizaat Westerloo deze 2 mei 1727. 
 

WLO-OGA764-103 
 
Akte 14. Damseijnde, conditie van zeker pand hebbende gecompeteerd Dijmphna Van Eutsel 
met open brieven van octrooi aan Hendrick Vande Brande. 
 
Conditie ingevolge de welkeden eerzame heer Henricus Vande Brande onderpastoor van den 
begijnhof van Herentals uit kracht van evictie en octrooi ten deze geobtineert in de Souvereine 
Raad van Brabant op datum van 23 mei 1727 … ondertekent … Van Gutsem, met twee zitdagen 
te koop stelde aan de meest biedende zeker pand gelegen tot Daemseijnde geheten “ de 
drieschen “ groot 150 roeden. Palende oost de erfgenamen Geeraerdt Helsen, zuid Merten 
Mertens, west Marten Van Dijck en noord Peeter Van Eutsel gecompeteerd hebbende bij wijlen 
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Dimpna Van Eutsel en dat om daaraan te verhalen een kapitale rente van 175 gulden en de te 
verlopen intresten belopende tot op 23 juni 1727, 48 gulden en 15 stuivers … De koopprijs te 
voldoen aan Henricus Vande Brande binnen Herentals. 
 
Op welke voorschreven condities is deze koop van het octrooi op zegel op heden den eersten 
zitdag gehouden wordende en het voorschreven pand door den stadhouder Manesse opgeroepen 
zijnde, is daar geen geld voor geboden. Actum coram Mr. Philip Halloint en Marten Douwen 
schepenen deze 9 juni 1727. Op de tweede zitdag 23 juni 1727 den tweede zitdag gehouden 
compareerden den voorschreven heer Hendrick Vande Brande en stelde 80 gulden en stelde ook 
nog 10 hoogen.  
 

WLO-OGA764-108 
 
Akte 15. Plaedtse 64 Westerlo, conditie van de verkochte meubelen der kinderen en wezen wijlen 
Maria Verhaert daar vader af was Olivier Tiboets item de meubelen van Jan Lintermans tweede 
man van Maria Verhaert. 
 
Conditie waarop Jan Lintermans weduwnaar wijlen Maria Verhaert bijgestaan met Philip Wuijts 
en Andries Sennis als voogden van haar kinderen daar vader af was Olivier Tiboets, zullen 
verkopen alle haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder. 
Volgt een lijst van verkochte opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. Actum gedaan coram de heer drossaard Mangelschots, Philip Halloint en 
Marten Douwen schepenen deze 14 juni 1727. 
 

WLO-OGA764-118 
 
Akte 16. Zoerle, conditie van enig verkocht hout op de “ cappelrije “ van het kasteel door den heer 
beneficiaet Thijs. 
 
Conditie waarop den eerwaarde heer Joannes Baptist Thijs als Cappellaen van het kasteel alhier 
zal verkopen enige opgaande eiken bomen gestaan en gelegen tot Soel bij “ de capellerij hoeff “ 
en dat in verscheidene kopen, met oproepen des stadhouders. 
 
Eerste koop geschalmd in twee bomen is bij oproeping aangebleven aan Jan Vermeerberghen 
…, borg Jan De Winter in de Caterstraete tot Soerle. 
 
Tweede koop geschalmd in drij bomen is bij oproepen gebleven aan Gilliam De Keuster tot 
Oisterwijk achter Tongerloo voor 14 gulden, borg Pauwels van Hout. 
 
Derde koop geschalmd in drie bomen gebleven aan Peeter Peeters wonende tot Soerle Parweijs 
voor 17 gulden 10 stuivers, borg Hendrick Verborghstadt. 
 
Vierde koop geschalmd in vier bomen, gebleven aan Jan Helsen pachter van de hoeve voor 12 
guldens, borg J. Fr. Thijs. 
 
Vijfde koop geschalmd in zes bomen is bij oproepen aangebleven Merten Halloint wonende in 
Gelindel voor zes gulden 15 stuivers, borg Peeter Van Meerbeeck tot Gelindel. 
 
Zesde koop bestaande in vier bomen is gebleven aan Merten Halloint. 
 
Zevende koop bestaande in vier bomen is aangebleven Jan De Ceuster van Oosterwijk achter 
Tongerloo. 
 
Aldus gedaan coram Marten Douwen en Mr. Philip Halloint schepenen deze 3 juli 1727. 

 
64 Huizen op de markt: huisnummer 33, eigenaar 1693, Olivier Tiboorts en Maria Verhaert. Bewerking J. 
Verduyckt. 
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WLO-OGA764-124 

 
Akte 17. Heultje, conditie van verkochte granen te velde competerende Diel Hanegreeffs. 
 
Conditie waarop Diel Hanegreeffs zal verkopen zekere partijen van granen staande te velde met 
oproepen. Totaal vijf kopen, waarvan kopers waren o.a. Mensen Van Herck, Paulus De Pesser, 
Gommar Hendricx en Hendrick Janssens. Aldus gedaan coram Adriaen Snijers en Jan Bruers 
schepenen deze 7 juli 1727. 
 

WLO-OGA764-127 
 
Akte 18. Plaedtse Westerlo, conditie van zekere weide “ den papeter “ genaamd gelegen alhier bij 
“ de sept “ verkocht bij de kinderen Franciscus Hermans waarvan koper is Marten Helsen. 
 
Conditie waarop Franciscus Hermans, Catharina Hermans, Maria Hermans weduwe wijlen 
Frederick Hesselincx, Anna Hermans bijgestaan met haar man en voogd ook bijgestaan met de 
voorschreven Franciscus Hermans als voogd der kinderen, dewelke bekenden met decreet en 
autorisatie van de wethouders alhier als oppervoogden verklaarden verkocht te hebben aan 
Martinus Helsen alhier present en de koop accepterende van zeker perceel weide of beemd 
genaamd “ de papeter “ cijnsroering, groot drie zillen gelegen alhier aan “ de sept “. Komende 
daaraan oost Adriaen Peeters, zuid Peeter Van Schoubroeck, west Karel Verhagen nomine uxoris 
en noord zijn zelfs leengoed. De koper beloofde ten dage der goedenis te betalen de som van 350 
gulden courant geld en stelde daarop nog 28 hoogen. Sebastian Wuijts stelde op 9 juli nog 18 
hoogen … 
 

WLO-OGA764-131 
 
Akte 19. Hulshout, conditie van de verkochte granen te velde competerende de weduwe en 
kinderen Peeter Tops. 
 
Conditie waarop de weduwe Peeter Tops bijgestaan met Jan Meeus als voogd van haar 
kinderen, zullen verkopen zekere partijen van granen staande te velde en dat met oproepen. 
Totaal 8 kopen. Aldus gedaan coram Adriaen Snijers en Jan Bruers schepenen deze 7 juli 1727. 
 

WLO-OGA764-135 
 
Akte 20. Hulshout, conditie van de verkochte granen te velde van de wezen Maria Peeters daar 
vader af leeft Jan Vande Broeck. 
 
Conditie waarop Jan Vande Broeck weduwnaar wijlen Maria Peeters bijgestaan met Adriaen 
Peeters en Adriaen Van Roije als voogden van zijn minderjarige wezen en kinderen zullen 
verkopen de granen staande ten veld en dat met oproepen. In totaal 6 kopen. Aldus gedaan coram 
Jan Bruers en Adriaen Snijers schepenen deze 9 juli 1727. 
 

WLO-OGA764-139 
 
Akte 21. Hulshout, conditie van verkochte granen te velde der wezen wijlen Jan Van Roije en 
Elisabeth Diercx. 
 
Conditie waarop Bastiaen Van Roeij en Adriaen Diercx als voogden der wezen wijlen Jan Van 
Roeij en Elisabeth Diercx zullen verkopen de granen staande te velde in verscheidene kopen en 
dat met oproepen. Totaal zes kopen. Aldus gedaan coram Jan Bruers en Adriaen Snijers 
schepenen deze 9 juli 1727. 
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WLO-OGA764-143 
 
Akte 22. Damseijnde, conditie van de verkochte granen competerende de kinderen wijlen 
Elisabeth Van Eutsel daar vader af leeft Jan Van Roij. 
 
Conditie waarop Jan Wuijts en Jan Baptist Van Roeij als voogden der wezen wijlen Elisabeth 
Van Eutsel daar vader af leeft Jan Van Roeij tezamen zullen verkopen de granen staande te 
velde in verscheidene percelen en dat met oproepen. Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest en 
Philip Halloint schepenen deze 10 juli 1727. 
 

WLO-OGA764-147 
 
Akte 23. Heultje, conditie van zeker perceel hooiwas verkocht bij Peeter Cortebosch waarvan 
koper is Bartholomeus Tubbacx. 
 
Zo is op 12 julius 1727 voor alle man met voorgaande kerkgeboden verkocht zeker perceel 
hooiwas gelegen in Heultje omtrent “ de keele “ competerende aan Peeter Cortebosch, 
(Kortebos) het welk is oproepen door den dienaar Jan Heijlen aan Bartholomeus Tubbacx wiens 
huisvrouw was Maria Van Passel, voor de som van 64 guldens en stelde hierop drie hoogen, Jan 
Van Kerckhoven en Bartholomeus Tubbacx elk nog een hooge, in de presentie van de getuigen 
Jan Verstappen en Adriaen Sneijers. 
 

WLO-OGA764-151 
 
Akte 24. Verpachting van de kerk en H. Geest hooiwassen anno 1727. 
 
O.a. Eerst “ de nieuwe bemden “ op “ het scaepswasch “ gemijnd bij Peeter Peeters Zoerle, borg 
… Meerberghs. “ de kerke eghden “ zijn gemijnd bij Merten Verswijfelt …, “ het gasthuijs 
varebroeck “ is gemijnd bij Cornelis Vanden Brande … Actum coram den eerwaarde heer pastoor 
Vanden Schilde, den heer drossaard Mangelschots, Mr. Philippe Halloint, Marten Douwen en 
Hendrick Verbiest schepenen deze 23 juli 1727. 
 

WLO-OGA764-155 
 
Akte 25. Den notaris Joannes Franciscus Berckmans zal in den naam en vanwege Adriaen 
Peeters ingezetene van Lier transporteren aan de heren schepenen of heer secretarissen van 
Westerlo, Keerberghen, Tongerloo, Norderwijck, Wiekvorst als andere en aan hun uit den naam 
als boven interdictie doen van niet te staan over enige belastingen als anderszins die Govaert Van 
Camp ingezetene van Westerloo zoude komen te doen van de goederen die hem zijn 
competerende uit den hoofde van zijn ouders liggende onder ieders der voorschreven jurisdicties 
met verbod in forma en dat om daaraan te verhalen alzulke pretenties als dezelfde Peeters is 
hebbende tot last van dito Govaert Van Camp, verzoekende de voorschreven Peeters daar van 
aan hem geleverd te worden pertinent relaas in forma. 
 
Actum Lier den 27 juli 1727 present Joannes Josephus Van Cauwenbergh … Met verbod te doen, 
niet te staan voor enige belastingen of vercalieneringhe als anderszins Goijvaert Van Camp 
voorschreven zoude te doen op de goederen in de voorschreven akte vermeld op pene … J. F. 
Berckmans notaris. 
 

WLO-OGA764-158 
 
Akte 26. (Beschadigd) Damseijnde, conditie van de verkochte meubels der kinderen wijlen Dimpna 
… 
 
Conditie waarop Adriaen Mennekens, … der achtergelaten kinderen wijlen Dimpna Govaerts 
zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een 
lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
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Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest en Mr. Philip Halloint schepenen deze 5 augustus 1727. 
 

WLO-OGA764-165 
 
Akte 27. Damseijnde, conditie van zeker perceel erve en zeker huis, hof en binnenblock daaraan 
gelegen verkocht bij Lucas Van Tendeloo uit kracht van open brieven van octrooi, competerende 
de erfgenamen wijlen Dimpna Van Outsel. 
 
Conditie waarop de heer Lucas Van Tendeloo als executeur testamentair van wijlen den heer 
Guillielmus Vrancx erfgenaam universeel van zijn zuster Juffrouw Catharina Vrancx uit kracht 
van evictie in het voorjaar, en open brieven van octrooi ten deze bijgestaan in den Soevereinen 
Raad van Brabant van datum 16 juli 1727 met twee proclamaties en zitdagen, te koop stelde zeker 
perceel land geheten “ de cromme sille “ gelegen tot Damseijnde, groot 150 roeden. Oost Peeter 
Van Opstal, zuid Adriaen Govaerts, west Merten Hermans en noord … (leeg). 
 
Item zeker huis, hof en binnenblock daaraan gelegen in het geheel 100 roeden. Oost “ de pleijn “, 
zuid Jan Wuijts, west Dimpna Meerberghs en noord Jan Baptist Van Oijtsel, competerende de 
erfgenamen wijlen Dimpna van Eutsel Nicasius dochter en dat om daaraan te verhalen een 
kapitale rente van 200 gulden courant met de verschenen intresten sedert den 10 januari 1720 … 
 
Koper zal gehouden zijn de koopprijs te betalen aan den voorschreven heer Lucas Van Tendeloo 
binnen Herentals in courant geld. Op 19 augustus werd den eerste zitdag gehouden en is niemand 
gecompareerd … Op 2 september 1727 werd de tweede zitdag gehouden en compareerde den 
heer Lucas Van Tendeloo als executeur en heeft daarvoor geboden zowel voor het land als het 
huis de som van 350 gulden courant geld. 
 

WLO-OGA764-172 
 
Akte 28. Plaedtse 65, conditie van zekere helft van een huis gecompeteerd hebbende aan 
Franciscus Hermans den ouden verkocht door de voogden zijner kinderen waarvan koper is 
Sijmon Verwimp. 
 
Conditie ingevolge dewelke Cornelis Govaerts als geeede voogd der wezen wijlen Hendrick 
Hermans daar moeder af leeft Anna Christina Govaerts met decreet en autorisatie van de 
wethouders van Westerloo als oppervoogden als ook met advies en renunciatie van de 
voorschreven Anna Christina Govaerts en haar tegenwoordige man Hendrick Belien ten 
hoogsten en ten schoonsten alle man evenaar te koop stellen zekere kamer naar het westen en 
den winkel naar het oosten, de half schuur met wee schobben, met den hof naar het westen, 
kelder, zolder hiervoor afgedeeld aan den voorschreven Franciscus Hermans tegen wijlen Jan 
Baptist Van Dingenen en Anna Hermans is bevallen bij hun condividenten van de erfgenamen 
Hendrick Van Dingenen, gestaan en gelegen het voorschreven huis en hof in de Plaedtse alhier. 
Palende in het geheel oost Peeter Derboven, zuid de Plaedtse, west de erfgenamen J. Govaerts 
en noord de Leugen.  
 
Verkocht voor los en vrij en op de last van 100 gulden kapitaal ten behoeve van Ferdinandus … en 
200 gulden kapitaal ten behoeve van Jan Buls en 100 gulden kapitaal ten behoeve van de Gilde 
St. Sebastian alhier daarop uitgaande. 
 
Op welke voorgaande condities heeft den palmslag geobtineert voor 80 gulden Cornelis Hermans 
en Sijmon Verwimp ook nog een hooge en is hij na de kaarsbranding op 22 oktober koper 
gebleven. Actum coram Mr. Philippe François Halloint en Marten Douwen schepenen deze 16 
september 1727. 
 

 
65 Huizen op de markt: Huis nr.13, gelegen aan de noordzijde van de Plaats of markt. Eigenaars Symon 
Verwimp en Anna Hermans weduwe Van Dingenen Jan Baptist. Bewerking J. Verduyckt. 
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WLO-OGA764-176 
 
Akte 29. Hesewijck onder Olen, conditie van drie percelen land gelegen onder Olen, verkocht bij 
Peeter Gebruers waarvan koper is Hendrick Heijns. 
 
Op 16 september 1727 voor de getuigen onder te noemen compareerde Peeter Gebroers 
dewelke bekende wel en degelijk verkocht te hebben drie percelen van erven aan Hendrick 
Heijns gelegen tot Hesewijck daar een huis placht op te staan, Leengoed omtrent een zille de 
maten onbegrepen. Palende oost Joseph Verbist, zuid Henrick Van Passel, west en noord de 
straat. Het tweede genaamd “ de bluijckxens “ insgelijks gelegen tot Hesewijck onder Olen, groot 
een zille. Palende oost de erfgenamen verbist…, zuid Hendrick Verbist, west Merten Dams en 
noord Hendrick Van Passel. Het derde insgelijks genaamd “ de bluijckxens “ gelegen onder 
Nodderwijck. Palende oost Hendrick Heijns koper, zuid de erfgenamen Jan Cnaps, west Merten 
Dams en noord kopers erve. Verkocht voor los en vrij en op het eerste perceel een rente van 42 
gulden wisselgeld ten behoeve van de dochter van Antoni Buijens alsnu getrouwd met Cornelis 
Willems tot Gheel en op het tweede een gegoede rente van 70 gulden ten behoeve van Hendrick 
Heijns koper en op het derde perceel gelegen onder Nodderwijck insgelijks 70 guldens ten 
behoeve van de voorschreven koper … 
 
Memorie dat het Leengoed in deze conditie uit gestaan is geschat op 100 gulden. En dat het 
cijnsgoed onder Westerloo op 60 gulden. En dat onder Nodderwijck op 60 gulden. 
 

WLO-OGA764-180 
 
Akte 30. Heultje, conditie van zeker perceel erve en een perceel hooiwas tot Heultje verkocht bij de 
voogden der wezen Catlijn Vande Bergh, waarvan kopers is Pauwels De Peuter en Adriaen 
Snijers. 
 
Op 22 september 1727 compareerde ten huize van Adriaen Snijers, Franciscus Dircx en Jan 
Baptist Vander Hoffstadt als voogden der achtergelaten wezen van weg Catharina Vanden 
Bergh, dewelke hebben te koop gesteld zeker perceel hooiwas gelegen tot Heultje onder 
Westerloo alsook een perceel land gelegen op “ den steepel bergh “ groot omtrent 150 roeden de 
maten onbegrepen met oproepen des dienaars. 
 
Koper was Paulus De Peuter voor de som van 73 gulden en is hij daarvoor aangewerft door den 
dienaar Heijlen. De koper stelde hierop nog zeven hoogen, Adriaen Snijers stelde nog een hooge 
bij … Op 14 november stelde Michiel Op Soom op het perceel land twee hoogen. Op 25 
november is Michiel op Soom na de kaarsbranding koper gebleven in naam van Pauwels De 
Peuter. 
 
2e koop: Koper van de hooiwas Adriaen Snijers stelde daarop 8 hoogen, Paulus De Peuter 
stelde nog een hooge bij … Adriaen Snijers is na de kaarsbranding op 25 november 1727 koper 
gebleven. 
 

WLO-OGA764-185 
 
Akte 31. Plaedtse, conditie van zekere weide gelegen alhier in “ de quarecken “ verkocht bij de 
erfgenamen Cathlijn Vanden Bergh waarvan koper is Heer Elincx. 25 september 1727. 
 
Conditie ingevolge dewelke de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Dircx en Catharina Vanden 
Bergh en de voogden der minderjarigen en mede erfgenamen met aggregatie en decreet der 
oppervoogden, publiekelijk te koop stelden zekere weide gelegen in “ de quarecken “ alhier groot 
150 roeden. Palende oost, west en noord Jan Baptist Verbiest en zuid de dreef van “ de 
quarecken “. 
 
Gekocht bij Marten Helsen voor 190 gulden courant geld en stelde daarop 40 hoogen, Hendrick 
Bourbon stelde nog een hooge en Marten Helsen stelde ook nog een hooge. Actum coram 
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Hendrick Bourbon en Adriaen Peeters getuigen deze 25 september 1727. Den heer Gommarus J. 
Elincx stelde op 3 oktober een hooge bij en is hij daar mee na de kaarsbranding op 18 november 
als laatste hooger koper gebleven. 
 

WLO-OGA764-189 
 
Akte 32. Olen, conditie van zeker perceel quebbe gelegen bij “ den brandschen dijck “ verkocht 
bij de voogden der wezen wijlen Anna Butters daar vader af leeft Jan Pauwels, koper Andries 
Dioos. 
 
Op 27 september voor de getuigen na te noemen compareerde Jan Pauwels dewelke verklaarde 
verkocht te hebben aan Andries Dioos zeker perceel quebbe gelegen bij “ de brandschen dijck “ 
onder Olen, groot omtrent een zille. Palende oost den loop tegen “ de branschen dijck “, zuid 
Adriaen Cluijts, west Jan Gebruers en noord Peeter De Houwer voor de som van 48 gulden 
courant geld. Getuigen waren Peeter Van Beijlen en Adriaen Cluijts. 
 

WLO-OGA764-192 
 
Akte 33. Olen, conditie van zeker perceel beemd gelegen bij “ den slept “ verkocht bij Jan Van 
Eijnde Adriaenssone waarvan koper is Adriaen Lemij als laatste hoger. 
 
Op 27 september 1727 voor de getuigen onder te noemen compareerde Jan Van Eijnde 
Adriaenssone dewelke uit kracht van zekere procuratie van zijn vader Adriaen Van Eijnde 
gepasseerd voor de notaris E. Steijnen en zekere getuigen van datum 17 juni 1727, bekende 
verkocht te hebben zeker perceel beemd of quebbe bij “ de cleijn sluijpt “ onder Oolen gelegen, 
groot omtrent een half boender en verkocht aan Jan Sprenghers. Palende oost de erfgenamen 
Jan Van Olmen, zuid Jacobus Huijbrechts, west de erfgenamen Pauwels Oijen en dat voor de som 
van 100 gulden courant en stelde de koper daar op vier hoogen, Carel Van Balder nog een hooge 
en de koper nog een hooge ter presentie van Jan Pauwels en Peeter Van Genechten. Op 28 
september 1727 stelde Adriaen Lemie nog 10 hoogen bij … 
 

WLO-OGA764-197 
 
Akte 34. Meeren, conditie van verkoop van zeker huis, hof en erve Leenroerig onder den boek van 
… (leeg) Item de helft van “ den peelekensdries “ met nog de helft van “ den langhe dries “, 
waarvan koper is Adriaen Laenen verkocht bij Peeter De Wolf. 
 
Op 4 oktober 1727 voor de getuigen onder te noemen compareerde de gelijke erfgenamen wijlen 
Peeter De Wolff dewelke bekende wel en degelijk verkocht te hebben zeker huis, hof, schuur met 
het binnenblock, Leengoed gestaan en gelegen tot Meeren gehucht onder Olen, groot in het 
geheel omtrent een derdel met het hofken daar achter aan tegenaan “ den wauwer “, en dat voor 
en om de som van 385 gulden courant geld. 
 
Verkocht aan Adriaen Lanen. Palende oost de Merensche Herstraet, zuid Elisabeth Bertels, west 
de erfgenamen Pauwels De Cock en noord de erfgenamen Peeter Verboven. De koper stelde 
hierop 13 hoogen, Jacobus Vanden Poel stelde nog twee hoogen bij en de koper nog één hooge, 
ter presentie van Gilliam Heijlen en Jan Van Genechten als getuigen.  
 
Ondertekenden: Jan De Wolf, Jacobus Bresiers, Anna De Wolf, Merten Verwimp, Elisabeth 
De Wolf, Maria de Wolf, Adriaen Laenen, Gilliam Heijlen, Joannes Van Genechten.  
 
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven erfgenamen alsnog verkocht aan Adriaen Lanen 
voorschreven de helft van “ de pellekensdries “ groot de helft van en oud boender oostwaarts. 
Palende oost Willem Van Genechten, zuid en west Pauwels De Cock erfgenamen en noord “ de 
begijne luijten “ met nog de helft van “ den langen dries “ groot een zille. Palende oost de 
erfgenamen … (leeg) en … Swinnen, zuid de straat gaande van Meeren naar Gheel, west de 
erfgenamen Pauwels De Cock en noord Willem Van Genechten bij om en voor de som van 195 
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gulden alles op conditie voorschreven en stelde de koper Adriaen Laenen daarop zeven hoogen, 
Jan Van Genechten nog een hooge en de koper nog een hooge, en is daar deze reis 
uitgescheidt, ter presentie van Gilliam Heijlen en Jacobus Vande Poel. 
 
Op 27 oktober 1727 met consent van koper en verkoper en met overstaan van de meijer en de 
schepenen zijn de twee kaarsen ontstoken en na het uitgaan der zelfden is de laatste hooger 
Adriaen Laenen en Elisabeth Lanen koper en koopster gebleven. L. Wuijts. 
 

WLO-OGA764-202 
 
Akte 35. Zoerle, contract van affsnee tussen Andries Van Castel en de voogden zijner kinderen. 
 
Op 6 oktober 1727 voor den heer drossaard en schepenen na te noemen compareerden Jan 
Verstappen en A. Van Castel als geeede voogden der achtergelaten wezen wijlen Anna 
Verstappen daar vader af leeft Andries Van Castel ter ene. Dezelfde Andries Van Castel ter 
andere zijde dewelke verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn 
nopende de haafelijke meubelen op de wezen verstorven uit hoofde van hunne moeder. 
 
Te weten dat hij tweede comparant zijne voorschreven wezen tot vier in het getal met naam Jan 
Baptist Van Castel, Maria Van Castel, Elisabeth Van Castel en Anna Van Castel, schuldig en 
gehouden is te onderhouden van kost en drank, klederen en lijnwaad, ziek en gezond tot deze 
zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaren, als wanneer de voorschreven tweede 
comparant aan ieder zijne voorschreven kinderen zal moeten geven in geld de som van 36 gulden 
en bovendien ingeval dezelfde wezen hunnen voorschreven vader loffelijk komen te dienen tot dat 
zij zullen gekomen zijn tot staat, zal hij aan dezelfde nog gehouden zijn te geven een nieuw kleed 
… 
 
En integendeel van al hetgene voorschreven staat zal de tweede comparant behouden al de 
haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit hoofde als voor, in den verstande 
dat hij moet betalen al de passieve schulden der voorschreven sterfhuis. Aldus gedaan coram 
Philip Fr. Halloint en Merten Douwen schepenen. 
 

WLO-OGA764-205 
 
Akte 36. Meeren, conditie van zeker perceel land verkocht bij Clara Bertels leengoed onder den 
boek van … (leeg) Item van een perceel land en weide genaamd “ den hoek “ en nog een ander 
perceel cijnsgoed onder den heer markies van Westerloo waarvan koper is Adriaen Laenen. 
 
Op 9 oktober 1727 voor de getuigen onder te noemen compareerde Clara Bertels weduwe wijlen 
Pauwels De Kock bijgestaan met haar zonen Joannes De Kock en Pauwels De Kock dewelke 
bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan Adriaen Lanen eerst een perceel land, het derde 
part van “ het reucken “, leengoed groot 90 roeden salvo. Palende oost Anna Bertels, zuid 
Pauwels De Kock erfgenamen, west Peeter Mertens en noord de straat. 
 
Ten tweede een perceel land en heide genaamd “ den hoeck “ groot omtrent 100 roeden. Palende 
oost Jan Vanden Broeck, zuid …, west de straat en noord “ de begijne luijten “. 
 
Ten derde de helft van “ de pellekens dries “ groot 180 roeden salvo. Palende oost de kopers 
erve, zuid dezelfde, west en boord de begijn voorschreven en het laatste een weide zo en gelijk 
dezelfde gelegen is, alles gelegen ten gehucht Meeren onder Oolen en dat voor de som van 656 
gulden courant geld den schelling gerekend zeven stuivers en alle andere meerdere en minderen 
species naar advenant en alle onkosten half en half zo van pontgeld, goedenis als anderszins. 
 
De koper stelde op de voorschreven kopen 12 hoogen, L. Wuijts nog een hooge en de koper nog 
twee hoogen, ter presentie van Jan Janssens en Joris Van Rooij. Memorie voor het leengoed is 
afgetrokken 130 gulden dus blijft alhier voor zijn goed 550 gulden. Op 27 oktober is met consent 
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van verkoopster en koper met overstaan van meijer en schepenen de kaars ontstoken en is na het 
uitgaan der brandende kaars dezelfde koper als laatste hooger koper gebleven. 
 

WLO-OGA764-209 
 
Akte 37. Plaedtse, conditie van de verkochte effecten uit kracht van vonnis gecompeteerd 
hebbende François Hermans den ouden. 
 
Conditie ingevolge dewelke den eerwaarde heer Vande Schilde pastoor benevens de dienende 
kerkmeester alhier uit kracht van vonnis van de schepenen van Westerlo bij hun geobtineert op 14 
oktober 1727 publiekelijk zullen te koop stellen zekere over gebleven effecten achtergelaten bij 
wijlen Franciscus Hermans den ouden en aanvaard bij zijne achtergelaten weduwe Anna 
Christina Govaerts getrouwd met Hendrick Belien … 
 
Op voorgaande kerkgeboden werd eerst dor de stadhouder Manesse opgeroepen zijnde enig bert 
en houtwerk en is gemijnd bij Sijmon Verwimp. Item een schapraai, een tafel, emmer en een stoel 
…, Item vijf stukken van bomen of … blocken … Aldus gedaan coram den heer Mangelschots, 
Philips Fr. Halloint en Adriaen Heijns schepenen deze 21 oktober 1727. 
 

WLO-OGA764-213 
 
Akte 38. Heultje, conditie van verkocht huis en hof verkocht bij Adriaen Sijmons waarvan koper is 
Peeter Peeters. 
 
Compareerden op 10 november 1727 Adriaen Sijmons en Jan Milants hem sterk makende voor 
Gabriel Milants en Catharina Milants, dewelke hebben te koop gesteld ten huize van Adriaen 
Sijmons zeker huis, hof en binnenveld en de schuur met nog een perceel land geheten “ het dries 
vermael “ met nog een perceel land genaamd “ de heijde “ en een perceel weide gelegen aan  
“ den stepelbergh “ aan hun kopers wel bekend. Belast met een kapitale rente ten behoeve van 
Adriaen Siongers … 
 
Item is het voorschreven goed opgeroepen door den dienaar Heijlen zo is gecompareerd 
Catharina Tuerlincx present haar bruidegom Jan Vervoort dewelke hierop stelden boven den 
voorschreven last van 303 guldens 253 gulden ter presentie van Jan Snijers en Berbel Tubbacx. 
Verhoogden deze koopsom Berbel Tubbacx, Peeter Peeters coram Merten Peeters en Gilliam 
Helsen. Peeter Peeters als laatste hooger is koper gebleven na de kaarsbranding op 23 december 
1727. 
 

WLO-OGA764-219 
 

Akte 39. Zoerle, conditie van verhuring van zeker huis waarvan huurder is Jan Helsen. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Merten Verswijvel en Eva Van Roosbroeck gehuwden hebben 
verhuurd zo en gelijk zij zijn doende mits deze aan Jan Helsen ingezetene van Gelindel alhier 
present en de huur accepterende zeker hun huis, stal en schuur aan malkander gelegen met het 
binnenblock zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is op “ den bergh “ tot Zoerle onder 
Westerlo, met alsnog een weide en een beemdeken daar achteraan gelegen, alsnog “ het 
brockxen “ met nog een heide alles gelijk aan de voorschreven comparanten hetzelfde in 
eigendom is competerende en bij hun gewonnen is geweest en dat voor een termijn van drie jaren 
en daarvoor te betalen in voorlijf 23 guldens in geld en in korenpacht elf veertelen. Item de 
landerijen eerlijk mesten … Actum coram den stadhouder Manesse en Jan Baptist Vander 
Hoffstadt getuigen. 
 

WLO-OGA764-222 
 
Akte 40. Plaedtse, conditie van het huis ” de Paes kersse “ verkocht bij de voogden der wezen 
wijlen Dijmpna Cruijsberghs daar vader af leeft Franciscus Bourbon. 
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Conditie ingevolge dewelke Hendrick Bourbon in kwaliteit als voogd op aggregatie van demede 
voogd Henricus Cruijsberghs voor de wezen wijlen Dimpna Cruijsberghs daar vader afleeft 
Francis Bourbon die is renuntierende aan de touchte en dat met decreet en autorisatie der 
oppervoogden ten dage der goedenis te tonen na voorgaande kerkgebod, publiekelijk te koop 
stelde zeker huis, stal en schuur en hof genaamd “ de paes kersse “ en gelegen in de Plaedtse 
van Westerloo. Palende oost Juffrouw Cecilia Wellens, zuid de Plaedtse alhier, west Franciscus 
Collins en noord de Leugen.  
 
Item wordt het voorschreven huis verkocht los en vrij en op den last van een rente ten kapitaal van 
1000 gulden wisselgeld daarop geeffecteert ten behoeve van de … wijlen de heer Simon De 
Rademaecker tot Diest zonder meer. Op welke voorschreven condities heeft den handslag 
geobtineert Peeter Peeters alhier voor 330 guldens wisselgeld boven de voorschreven rente van 
1000 gulden en stelde daarop 32 hoogen. 
 
Aldus gedaan 6 december 1727 present Merten Hermans en H. Manesse getuigen. Peeter 
Peeters is koper gebleven na de kaarsbranding op 23 december 1727. 
 

WLO-OGA764-230 
 
Akte 41. Conditie waarop Hendrick Verboven en Adriaen Willems in kwaliteit als geeede 
voogden der minderjarige wees wijlen Hendrick Willems 66 daar alsnog moeder af leeft Catharina 
Verboven gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen de haafelijke meubelen met oproepen des 
dienaars. Volgt een lijst met opgeroepen goederen met de vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Jan Colckens kocht een bruin merriepaard voor 84 gulden borg Hendrick 
Verbist. Jan Van Castel kocht een koe, borg Hendrick Verswijvel. Jan Schurmans kocht een koe, 
borg Jan Blampens. Jan Van Castel kocht nog een koe, borg Adriaen Verswijfelt. Marten Van 
Lommel kocht een koe, borg Willem Verboven. Peeter Lanen kocht een koe, borg Jan Aerts. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen deze 22 
december 1727. 
 

WLO-OGA764-236 
 
Akte 42. Conditie der verkochte erfgoederen van Peeter Van Beijlen. 
 
Op 30 december 1727 compareerde Peeter Van Bijlen Hironimussone, dewelke bekende wel en 
degelijk verkocht te hebben aan Adrien Huijsmans twee percelen land gelegen omtrent de 
Plaedtse van Oolen. De eerste genaamd “ het sollebos “ voor de helft oostwaarts, groot omtrent 
een half boender. Palende oost de straat gaande van de Plaedtse van Oolen naar Oisterwijk, zuid 
de kinderen wijlen Gilliam Ven, west Anna Margarita Van Bijlen weduwe wijlen … in de 
Cattestraedt. Het andere genaamd “ de schomme “ groot insgelijks omtrent een half bunder. 
Palende daaraan oost de kinderen Peeter Peeters en Merten Cluijts, zuid de Bulschestraedt, west 
de erfgenamen Willem Sijen en noord Jan Caers.  
 
Alles verkocht los en vrij en dat voor de som van 200 guldens wisselgeld en stelde de koper hierop 
dertig hoogen, Peeter Van den Bogaert nog twee hoogen en de koper ook nog een hooge, ter 
presentie van Jan Beckers en Adriaen Mans als getuigen. Jan ’t Sijen stelde op deze koop nog 15 
hoogen. Ludovicus Heijlen stelde ook nog een hooge. 
 
N° 69 Acten ende conditien de anno 1727 sijnde tot 43 in ’t getal mits dat per abuis 2 zijn 
genummereteert met … 
 

 
66 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Willems x Catharina Verboven, nr. 3596, pag.705. 
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WLO-OGA764-241 
 
Akte 1. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen wijlen Anthoinette Uijlendonck. 
 
Conditie waarop de erfgenamen Anthoinette Uijllendonck zullen verkopen zullen verkopen al 
haar haafelijke meubelen en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram Mr. Philip Halloint en 
Adriaen Snijers schepenen deze … januari 1726. 
 

WLO-OGA764-250 
 
Akte 2. Plaedtse 67 van Westerlo, conditie van de verkochte goederen van wijlen Jan Baptist Van 
Kerckhoven den ouden, uit kracht van devolutie te weten huis en hof en andere percelen van 
erven gelegen aan de Plaedtse van Westerlo, waarvan kopers zijn Fr. Collins, Adriaen Peeters, 
C. Persij en den heer drossaard alhier. 
 
Conditie en voorwaarde waarop den notaris en procureur Henricx als gelaste van Sr. M. B. Zerero 
en Mr. Peeter Van Pantegem voogden der wezen wijlen Jan Baptist Van Kerckhoven en 
Christina Everaerts gehuwden tijdens hun leven en Peeter Colliers in kwaliteit van voogd der 
wezen wijlen Jan Van Duren en Joanna Maria Van Kerckhoven insgelijks gehuwden in hun 
leven, publiekelijk zal verkopen alzulke erfgoederen als op de voorschreven wezen bij devolutie bij 
de dood van wijlen hun grootmoeder Susanna Vernaren eerste huisvrouw van hun grootvader  
Jan Baptist Van Kerckhoven zijn competerende en uit den hoofde van dezelfde grootmoeder bij 
afsterven der wezen respective vader en moeder voorschreven gesuccedeerd als zijnde van het 
sterfhuis mobilair van dito Jan Baptista Van Kerckhoven den ouden of van wegens de 
voornoemde voogden gerenuntieert ter rolle van Westerloo op datum van 11 december 1725. Te 
weten vier panden met het huis en hof mede uit te drukken op de condities en restricties 
navolgende: 
 
Ten eerste verkocht met drie zitdagen … Werd alzo als eerste te koop gesteld het huis, bakhuis en 
hof gestaan en gelegen in de Plaedtse van Westerloo geheten “ den coninck van Spagnien “. 
Palende oost Hendrick Bourbon, zuid de Plaedtse, west Franciscus en Bruno Vande Broeck en 
noord de Leugen. Verkocht voor los en vrij en op de last van 150 gulden wisselgeld kapitale rente 
ten behoeve van Jacobus Roovers en Christina Verstappen gehuwden. Item op de last van 5 
gulden jaarlijks aan de kerk van Westerloo en 5 gulden jaarlijks zo op den heer pastoor, koster en 
zangers gefondeerd voor het jaargetijde van wijlen Ferdinandus Geerincx zonder meer … 
 
En alzo Lenaert Stobbaerts nog in huur is hebbende het voorschreven huis en hof tot half maart 
eerstkomende, nog een jaar, zal koper met de expiratie van den voorschreven tijd hetzelfde eerst 
mogen aanvaarden en daarvoor mag profiteren de huishuur … 
 
Item werd te koop gesteld zeker perceel land groot 120 roeden salvo. Palende oost Niclaes 
Peetermans, zuid den Leugenloop, west Jan Baptist Verbist en noord de dreef van Sammel op den 
molen … 
 
Item een plek hooiwas groot twee en halve zille gelegen onder Herselt tussen de grote Laeck en 
de Herseltsche Laecke rijdende tegens Jan Wuijts bij de 3 stroomen. 
 
Item een plek hofs gelegen in de Polderstraedt alhier, groot omtrent elf roeden. Palende oost de 
weduwe en erfgenamen Olivier Tiborts, zuid de cleijne Laeck west zijne Excellentie en noord de 
straat. 
 
En het voorschreven pand op den eerste zitdag opgeroepen het huis en hof heeft Leonardus 
Stobbaerts die daarop zet 555 gulden. En op de plek … gemijnd bij jonker Carel De Persije 125 

 
67 Huizen op de markt: Nr.18 “ Den Coninck van Spagnien “ gelegen aan de noordzijde van de Plaats of 
markt. Bewerking J. Verduyckt. 
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gulden. Actum 5 januari 1726 coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Philip Fr. Halloint en 
Marten Douwen schepenen. 
 
Op 19 januari werd gehouden den tweeden zitdag en er zijne geen kooplieden gecompeteerd. 
 
Op den eersten februari 1726 voor drossaard en schepenen werd den derden zitdag gehouden en 
is voor eerst afgeroepen het huis en hof en is gemijnd boven de voorschreven renten van 350 
gulden kapitaal wisselgeld bij Francis Colijns voor 650 gulden en stelde daarop 50 hoogen. Mr. 
Jan Baptist Van Genechten stelde een hooge en Mr. Francis Collijn stelde nog een hooge bij. 
 
En de plek hooiwas voorschreven opgeroepen zijnde is gemijnd bij Adrien Peeters voor de som 
van 55 gulden wisselgeld en stelde daarop 10 hoogen, Peeter Peeters stelde een hooge bij. 
 
Item de plek land voorschreven opgeroepen zijnde is gemijnd op conditie van jaarlijks te leveren bij 
den huurlink tien lopen koren en twee lopen boekweit bij Jonker Carel Persij voor 115 gulden 
wisselgeld en stelde daarop 10 hoogen.  
 
En “ het hofken “ voor alle man opgeroepen zijnde is gemijnd bij Sr. Leonard Stobbaerts voor 24 
gulden wisselgeld en stelde daarop een hooge.  
 
Na de kaarsbrandingen zijn de kopers gebleven Francis Colijns (het huis), Adriaen Peeters van 
de hooiwas, Jonker Carel De Persij van het land en van het hofken den heer drossaard 
Mangelschots.  
 

WLO-OGA764-260 
 
Akte 3. Olen, conditie van mangeling aangegaan tussen Peeter Van Beijlen en Michiel Soeten. 
 
Op 8 januari 1726 voor getuigen onder te noemen compareerde Michiel Soeten en Peeter Van 
Beijlen dewelke gezamenlijk hebben aangegaan een mangeling, huis tegen huis op conditie dat 
Michiel Soeten moet toegeven op zijn huis alwaar den voorschreven Soeten is inwonende 
gestaan hetzelfde en gelegen aan de Plaedtse van Oolen met den hof groot tezamen omtrent 40 
roeden. Palende oost Geraert Michiels, zuid de kinderen Peeter Peeters, west de kinderen 
Augustinus Oniaerts en noord de Plaedtse voorschreven. 
 
Op het huis van Peeter Van Beijlen met den bakboer en hof gestaan en gelegen insgelijks op de 
Plaedtse van Oolen. Palende oost Adriaen Huismans, zuid Peeter Lemij, west Adriaen … en noord 
de voorschreven Plaedtse, waarin de voorschreven Peeter Van Bijlen op heden is gegoed aan 
Peeter Van Beijlen voorschreven een som van 150 gulden courant geld. 
 
Item is het conditie dat Michiel Soeten het huis, hof met den bakboer zal aanvaarden de half 
maart eerstkomende en Peeter Van Beijlen zal insgelijks het huis van den meer gezegde Michiel 
Soeten aanvaarden te half maart eerstkomende. Item is conditie dat de voorschreven 
comparanten malkander elks hun kosten moeten betalen van goedenis … 
 
… dan alzo den voorschreven Peeter Van Beijlen is belast met een obligatie van 600 gulden van 
de fundatie wijlen den eerwaardige H. Swinnen gewezen capellaan alhier van Olen, belovende 
dezelfde Van Beijlen dezelfde rente te goeden op het gezegde huis en hof met verder een perceel 
land genaamd “ het sollebos “ groot omtrent anderhalve zille gelegen omtrent de Plaedtse van 
Olen, palende oost de straat van Oolen gaande naar Oosterwijk, zuid de kinderen Giliam Venne, 
west Anna Margarita Van Beijlen en noord de Cattestraat. 
 
En alsnog een perceel land genaamd “ het venneken “ groot omtrent een zille. Palende oost den 
rentmeester van Gheel, zuid Christina Oijen, west Adriaen … en noord “ het kercke land “ alhier. 
Alsnog een zille govaertsgoed gelegen omtrent de Plaedtse …? van Oolen. Palende oost Gommar 
Marien en Peeter Heijlen, zuid de kinderen Peeter Peeters, west Christina Oijen en noord Peeter 
Lemie. Alsnog een perceel erve genaamd “ den schoelpadt “ gelegen omtrent Schaetsbergen? 
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groot omtrent 130 roeden. Oost den heer pastoor alhier en J. Jacobs, zuid de kinderen Jan 
Bouwen, west dezelfde en noord Jan Jacobs en item “ de reijten “ gelegen in “ den honinck “ 
groot 150 roeden. Palende oost de weduwe Peeter Verstockt, zuid Jan Jacobs, west Maria 
Peeters en noord … Bouwen. 
 
Getuigen van deze mangeling waren Jan ’t Seijen en Merten Verwimp hiertoe verzocht. 
 

WLO-OGA764-264 
 
Akte 4. Heultje, conditie van verkoop tussen Peeter Vermeerbergen en Jan Baptist Lemmens 
van zeker perceel erve genaamd “ den leemputten block “.  
 
Zo bekende Peeter Van Meerbergen na een kerkgebod en oproepen der officieren verkocht te 
hebben zeker perceel land gelegen toto Heultje omtrent “ de loght “ geheten “ het leemputten 
block “ groot omtrent twee zillen een half. Item is dit goed aangeslagen aan Joannes Baptista 
Lemmens voor 130 guldens gangbaar geld en bovendien stelde de voorschreven koper daarop 
acht hoogen en dat in presentie van de getuigen Sebastiaen Van Kerckhoven en Joannes Baptista 
Verborghstadt. Actum 13 januari 1726. 
 

WLO-OGA764-268 
 
Akte 5. Soele, conditie van de verkochte meubelen der wezen van Maria Ven, daar vader af leeft 
Adriaen De Winter. 
 
Conditie waarop Jan De Winter als wettelijke voogd der achtergelaten wezen wijlen Adriaen De 
Winter zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. 
Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: Peeter Lemmens kocht een koe, borg Adriaen Claes. Peeter Peeters 
Hendricxsoen kocht een koe, borg Marten Van kerkhoven. Adriaen Claes kocht een koe, borg Diel 
Diellen. Merten Douwen kocht een rund, borg Hendrick Bourbon.  
 
Aldus gedaan coram Philippe Halloint en Merten Douwen schepenen deze 15 januari 1726. 
 

WLO-OGA764-276 
 
Akte 6. Plaetse, conditie van de verkochte meubelen wijlen Joannes Van Kerckhoven. 
 
Conditie waarop den heer Petrus Van Honsbergen uit kracht van vonnis bij hem alhier voor de 
wethouders geobtineert van datum van 13 november 1725 zal verkopen de haafelijke meubelen 
van wijlen Joannes Baptist Van Kerckhoven om daaraan pro possete verhalen zijne pretenties, 
alles als naarder bij het vonnis staat uitgedrukt. Volgt een lijst wat er werd te koop gesteld met 
vermelding van de kopers met hun onkosten daaraan. 
 
Ontvangen in gereed geld ten dage van den koopdag de som van 16 gulden zeven stuivers en 
half, welke somme bij Mijnheer Van Honsbergen zijn opgetrokken. Aldus gedaan coram Mr. 
Philippe Halloint en Merten Douwen schepenen deze 28 januari 1726. 
 

WLO-OGA764-283 
 
Akte 7. Olen, conditie van Peeter Van Beijlen verkopers en den eerwaarde heer Veeckemans 
koper van een huis gelegen en gestaan aan de Plaedtse van Oolen. 
 
Op 4 februari 1726 compareerde den eerzame Peeter Van Beijlen Hieronimussone dewelke 
verklaarde wel en degelijk verkocht te hebben zeker zijn huis gestaan en gelegen aan de Plaedste 
van Oolen met den hof groot omtrent 60 roeden. Palende daaraan oost Lenaert Michiels, zuid de 
kinderen Peeter Peeters, west de kinderen Augustinus Oniaerts en noord de Plaedtse 
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voorschreven en dat aan den eerwaarde heer Veeckemans tegenwoordig cappellaan van het 
graafschap Oolen etc en dat om en voor de som van 360 gulden courant geld. Ondertekenden 
Peeter Lemie en Adriaen Lemie. Opgesteld door J. B. Schellincx 1726. 
 

WLO-OGA764-288 
 
Akte 8. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen bij Catharina Vande Bergh weduwe wijlen 
Jan Diricx. 
 
Conditie waarop Catlijn Vanden Bergh weduwe wijlen Jan Diercx zal verkopen haar haafelijke 
meubelen en effecten haar toe behorende en dat met oproepen der stadhouder … Volgt een lijst 
van opgeroepen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan 
coram den heer F. Mangelschots drossaard, meester Philippe Halloint, Merten Douwen en Adriaen 
Snijers schepenen deze 5 februari 1726. 
 

WLO-OGA764-298 
 
Akte 9. Olen, conditie van de verkochte erfgoederen Juffrouw Maria Clara Schrijvers huisvrouw 
van Sr. Jan Baptist Rincquet verkoopster en Adriaen Huismans en Lembrecht Geudens 
kopers. 
 
Conditie en vooraarde waarop Juffrouwe Maria Clara Schrijvers op last en procuratie van haar 
man Sr. Joannes Baptista Rincquet zal verkopen ten hoogste en schoonsten aan de 
meestbiedende drie percelen erven. Het eerste genaamd “ st. martens busselken “ govaerts 
goed, groot 262 roeden zonder de veldtstraete. Palende oost de Veldtstraete gaande van Oolen 
naar Oisterwijck, zuid Peeter Peeters erfgenamen, west de verkopers erve en noord de straat van 
Oolen gaande van Norderwijck en de kerk alhier.  
 
Het tweede “ den loockaert “ insgelijks Govaertsgoed, groot een derdel. Palende oost de 
voorschreven verkopers erven zuid Michiel Lemie, west Geeraert Laenen en noord de 
voorschreven straat zijnde het land liggende tussen “ den loockaert ” en “ de busselen “ geheel 
aan “ den loockaert “ en het derde en laatste “ blockxken “ (ook peeter janssen blockxken) of “ 
het cruijsheijcken “ met “ het schom bosken ” daar achter aan gelegen groot in het geheel 
zonder de veltstraet, 87 roeden. Palende oost Peeter Willems, zuid Adriaen Soeten?, west en 
noord de Veltstraet cijnsgoed, welke drie voorschreven percelen van erven worden verkocht voor 
los en vrij en met open condities met hoogen en verdieren. 
 
De eerste koop “ het st. martinus busselken “ is gemijnd bij Adriaen Huijsmans voor de som 
van 330 guldens en stelde daarop 35 gulden, Peeter Boghers nog twee hoogen en de koper nog 
een hooge, ter presentie van Joannes Baptist Hendrickx en Adriaen Heijns als getuigen. Adriaen 
Huijsmans is als laatste hooger, koper gebleven na de kaarsbranding op 28 maart 1726 
 
Den tweede koop “ de loockaert “ is gemijnd bij Lembrecht Geudens voor de som van 203 
gulden en stelde daarop 12 hoogen, ter presentie van Peeter Vande Bogaert en Merten Meijnten 
getuigen hiertoe geroepen. Verkocht op 4 maart 1726. Lembrecht Geudens is koper gebleven na 
de kaars branding op 28 maart 1726. 
 

WLO-OGA764-303 
 
Akte 10. Zoerle, conditie van zeker perceel erve genaamd “ de heerthoeve ”, waarvan koper is 
Jan Van Looij.  
 
Conditie en voorwaarde waarop de ondergeschreven erfgenamen bekenden wel en degelijk 
verkocht te hebben Peeter Paulus Van Hoeff, Adriaen Verkoorten en Merten Gerrets aan 
Joannes Van Looij een zeker perceel land gelegen binnen de Heerlijkheid en markizaat van 
Westerloo genaamd “ de heerthoeve “. Palende oost Jan Van Looij, zuid ’S Heerenstraet, west 
Gilliam Van Den Eijnde en noord Jan Van Looij koper. Van welk perceel erve na vele roepen en 
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herroepen den voorschreven Joannes Van Looij is koper gebleven om en voor de som van 200 
guldens wisselgeld en stelde op deze koop nog 20 verdieren, ter presentie van Adriaen Peeters en 
Peeter Bruijnseels als getuigen. Boven welke verdieren stelde Peeter Kerseleers nog twee 
verdieren in presentie van Joannes Van Oostaijen en Peeter Bellens. Actum coram op 4 maart 
1726. 
 

WLO-OGA764-307 
 
Akte 11. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van Peeter Michiels. 
 
Conditie waarop Ludovicus Wuijts meijer nomine officie zal verkopen al de haafelijke meubelen 
van wijlen Peeter Michiels en Catharina Verboven volgens akte van rennutiatie hiervoor gedaan 
en dat met oproepen des dienaar. Volgt een lijst van opgeroepen goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter 
Van Beijlen deze 4 maart 1726. 
 

WLO-OGA764-315 
 
Akte 12. Daemseijnde, conditie van verkochte meubelen wijlen Jan Soeten waar vrouw van leeft 
Lucia Van Hoeve. 
 
Conditie waarop Lucia Van Hoeff weduwe wijlen Jan Soeten zal verkopen haar haafelijke 
meubelen met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. Jan Haeseldonckx kocht den os voor 29 gulden, borg Peeter Dierckx. 
Paulus Flo…(?) kocht een koe, borg … Helsen. Peeters Verhaerdt(?) kocht een koe, borg 
Geeraerst Van Kerckhoven. Aldus gedaan coram Henrick Verbiest en Merten Douwen schepenen 
deze 7 maart 1726. 
 

WLO-OGA764-321 
 
Akte 13. Oolen conditie van zeker perceel erve verkocht bij Adriaen Wouters waarvan koper is 
Hendrick Willems Michielssone. 
 
Op 8 maart 1726 compareerde den eerzame Adriaen Wouters dewelke bekende wel en degelijk 
verkocht te hebben zeker perceel weide genaamd “ den demer “ groot omtrent een zille. Palende 
oost Niclaes Van den Goor, zuid Michiel Sergers, west Adriaen Cluijdts en noord de weduwe 
Merten Bellens aan Hendrick Willems om en voor de som van 91 gulden courant geld en stelde 
daar op 10 hoogen, Michiel Willems nog vier hoogen ter presentie van Adriaen Lemmens en 
Joannes Wouters getuigen. 
 

WLO-OGA764-323 
 
Akte 14. Buel onder Olen, conditie van zekere weide waarvan koper is Jan Steijnen. 
 
Conditie waarop Jan Pauwels 68 weduwnaar wijlen Anna Butters bijgestaan met Hendrick 
Pauwels en Matthijs Butters als voogden zijner kinderen verklaarden verkocht te hebben aan 
Jan Steijnen alhier present en de koop accepterende van zeker perceel erve zijnde een weide, 
groot 150 roeden salvo, gelegen tot Buel onder Oolen. Oost Adriaen Daems, zuid Jan Pauwels 
verkoper, west Adriaen Baeten en noord S’ Heerenstraete. De koper beloofde hiervoor te betalen 
de som van 135 guldens courant geld. Actum coram Adriaen Heijns en Philippe Halloint 
schepenen deze 18 maart 1726. Jan Steijnen is koper gebleven na de kaarsbranding op 2 april 
1726. 
 
 
 

 
68 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Pauwels x Anna Bulten (Butters) nr. 1789, pag.363. 
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WLO-OGA764-326 
 
Akte 15. Daemseijnde, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Peeter 
Vleugels daar moeder af leeft Anna Baetens. 
 
Conditie waarop Anna Baetens weduwe wijlen Peeter Vleugels bijgestaan met Peeter Baetens 
en Jan Vleugels als voogden van haar kinderen zal verkopen de haafelijke meubelen met 
oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers 
en hu onkosten daaraan. 
 
Adriaen Govaerts kocht den os voor 25 gulden 5 stuivers, borg Adriaen Helsen. Peeter Heijlen 
kocht een os voor 12 gulden 5 stuivers, borg Niclaes Goris. Peeter Janssens kocht en koe, borg 
Jan Caels. Naelke Helsen kocht een koe, borg … Wuydts. Aldus gedaan coram Hendrick Verbist 
en Mr. Philippe Fr. Halloint schepenen deze 28 maart 1726. 
 

WLO-OGA764-334 
 
Op heden soo is dat ik bij memories screijve als dat ick AdriaenVermeerberghen als man en 
momboir van Maria Van Houdt bekent verkocht te hebben seecker perceel beempt geheten “ els 
block “ peertscoop steertscoop en dit heeft gekocht Cornelis Verborght voor de somme van 130 
gulden … 
 

WLO-OGA764-336 
 
Akte 16. Gelindel, conditie van zekere beemd genaamd “ het elsbroeck “ waarvan koper is 
Cornelis Verborght. 
 
Conditie waarop Adriaen Vermeerbergen als man en voogd van Maria Van Houdt bekende 
verkocht te hebben zo en gelijk hij doet mits deze peertscoop steertscoop, zeker perceel beemd 
geheten “ het elsbroeck “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo, groot een derdel. Oost de 
erfgenamen Adriaen Verstappen, zuid Hendrick Verbiest, west de erfgenamen Catharina Geeben 
en noord Jan Verbiest en dat aan Cornelis Verborght alhier present en den koop accepterende 
ter som van 130 gulden courant geld … Aldus gedaan coram … Helsen en Jan Helsen getuigen 
der 3 april 1726. 
 

WLO-OGA764-339 
 
Akte 17. Olen, conditie van Peeter Van Beijlen Hieronimussone verkoper en L. Wuijts meijer 
koper van zekere weide genaamd “ de reijten “. 
 
Op 4 april 1726 voor de getuigen onder te noemen, compareerde Peeter Van Beijlen 
Hieronimussone dewelke bekende wel en degelijk verkocht te hebben zeker perceel weide groot 
omtrent een half boender, gelegen ten gehucht van Schaetsbergen onder Oolen. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Verstockt, zuid Jan Jacobs, west de erfgenamen Adriaen Smits en noord 
Adriaen Bouwen en dat voor een som van 101 gulden courant geld, item stelde de koper op deze 
koop 18 hoogen, Peeter Soeten nog een hooge en de koper ook nog een hooge, ter presentie van 
Jan Thijs en Adriaen Van Genechten getuigen. 
 

WLO-OGA764-343 
 
Akte 18. Oostel onder Westerlo, conditie van verkocht goed bij de voogden der wezen wijlen 
Peeter Laenen, koper Jan Gebruers. 30 april 1726. 
 
Conditie waarop de weduwe van Peeter Lanen verkoopt de goederen gemaakt en aangestorven 
bij testament van haar man Peeter Laenen, in den eerste verkocht zij Dimpna Krieckemans dit 
goed los en vrij den vijfden maart 1726 in de presentie van de getuigen hieronder te noemen en zo 
is dit goed aan Peeter Biesemans voor de som van 76 gulden … Jan Lanen en Guilliam 
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Krieckemans verklaarden de bovenstaand conditie in alles te ageren deze 30 april 1726. Jan 
Gebruers is met de uitgang der brandende kaars in den naam van Peeter Biesmans koper 
gebleven. 
 

WLO-OGA764-347 
 
Akte 19. Damseijnde, conditie van zeker huisje verkocht bij Peeter Bouwaert als curator en 
momber van Catharina Van Outsel koopster is Catharina Geens. 
 
Op 24 april 1726 zo is het dat Peeter Bouwaert bekende verkocht te hebben zeker huisje met den 
hof en binneblock, groot salvo justo … alles gestaan en gelegen tot Damseijnde onder Westerlo, 
en dit goed gekocht heeft Catharina Van Outsel … Catharina Geens stelde daarop 9 hoogen, 
Peeter Diels … hoogen, Catharina Geens nog een hooge en is zij daarmee na de kaarsbranding 
op 9 juli 1726 koopster gebleven coram Philippe Halloint en Marten Douwen, Adriaen Snijers en 
Jan Bruers schepenen. 
 

WLO-OGA764-351 
 
Akte 20. Conditie van verkocht hout, schaarhout, voogden der wezen wijlen Peeter Helsen voor 
de ene helft en Paulus Van Houdt voor de andere helft. 
 
Conditie waarop Jan Denckens en Peeter Verbist als voogden der wezen wijlen Peeter Helsen 
daar moeder af leeft Anna Verbiest voor de ene helft. Item Adriaenken Helsen en Paulus Van 
Houdt voor de andere helft zullen verkopen zeker bos, bestaande in schaarhout en bleekhout als 
andere opgaande bomen, gelegen tot Strateneijnde onder Westerloo genaamd “ den beem 
driesch boschen “ en dat in verscheidene kopen. Kopers waren o.a. Marten Soeten, Adriaen 
Helsen (25 bomen), Jan Verherstraeten (25 bomen), Peeter Heijlen, Gilliam Janssens (25 bomen), 
Paulus Van Houdt, Joseph Wouters, Jan De Coster (25 bomen), Peeter Minnie, Adriaen Toelen, 
Adriaen Helsen … 
 

WLO-OGA764-357 
 
Akte 21. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Peeter Verstockt en 
Maria Caers. 
 
Conditie waarop Jan Caers en Adriaen Verwerft als voogden der achtergelaten wezen wijlen 
Peeter Verstockt 69 en Maria Caers zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan kocht een rode bruine koe voor 29 gulden 16 stuivers, borg Adriaen Peeters. Jan Leijs kocht 
een koe, borg Jan Rits. Jan Daneels kocht een rode blaar koe, borg Merten Meijnten. Adriaen Van 
Hoeff kocht een koe, borg Peeter Meir. Peeter Schuermans kocht het schimmel paard voor 46 
gulden, borg Jan Blampers. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Beijlen schepenen van den 
graafschap van Oolen deze 8 mei 1726. 
 

WLO-OGA764-368 
 
Akte 22. Zoerle, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Hendrick 
Mertens en Dimpna Blampaerts. 13 mei 1726. 
 
Conditie volgens dewelke Adriaen Mertens als geeede voogd der achtergelaten wezen wijlen 
Hendrick Mertens en Dimpna Blampers gehuwden als zij leefden, zal verkopen de haafelijke 

 
69 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Verstockt x Maria Chaers, nr. 3423, pag. 674. 
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meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar. Volgt een lijst van verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 

WLO-OGA764-372 
 
Akte 23. Hezewijk onder Olen, conditie van zeker verkocht bij Peeter Bruers cum suis, waarvan 
koper is Adriaen Heijns, item conditie van zekere heide verkocht bij den voorschreven Peeter 
Bruers gelegen onder Hezeweijk, koper is Hendrick Van Passel. 
 
Op 25 mei 1726 compareerde Peeter Broers, zo voor zijn zelve en mede als voogd van Norbert 
Gebroers, Martinus Gebroers cum suis, welke voorschreven comparanten bekenden wel en 
degelijk verkocht te hebben aan Adriaen Heijns zeker perceel weide genaamd “ de vennekens “ 
gelegen tot Hesewijck gehucht onder den graafschap van Olen, groot 400 roeden salvo. Palende 
oost de straat gaande van Oolen naar Herentals, zuid de kinderen Martinus Van Olmen, west 
Hendrick Heijns en noord de kopers erve. 
 
Conditie dat op de gezegde weide is staande een gegoede rente van 100 guldens wisselgeld ten 
behoeve van de voorschreven Hendrick Heijns die de koper ten zijn last moet nemen en moet de 
koper alsnog geven aan de gezegde weide een som van 138 gulden courant geld. Item stelde de 
koper Adriaen Heijns twaalf hoogen, Peeter Heijns nog twee hoogen en de koper nog een 
hooge., ter presentie van Gilliam Peeters en Peeter Helsen. Adriaen Heijns is koper gebleven na 
de kaarsbranding op 12 juni.  
 
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven comparanten verkocht zekere heide genaamd en 
gelegen aan “ oiskens deijck “ onder Norderweijck groot omtrent een half boender, verkocht aan 
Hendrick Van Passel. Palende oost kopers erven zuid de straat, west “ St. Jansheijde “ en noord 
Marten Van Omen kinderen voor de som van 43 gulden courant geld, en stelde de koper daar op 
een hooge, ter presentie van Geeraert Helsen en Marten Dams getuigen. 
 

WLO-OGA764-378 
 
Akte 24. Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Jan Willems daar 
moeder af leeft Elisabeth Sergers. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Michiel Willems en Hendrick Wouters als geeede voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Jan Willems 70 daar moeder af leeft Elisabeth Sergers zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. Volgt 
een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Verwimp kocht een hoppel vaars, borg Machiel Willems. Peeter Meir kocht een roede koe, 
borg Joseph Meir. Mattheus Vervecken kocht een hoppel koe, borg Adriaen Cluijts. Machiel 
Willems kocht het kalf en Hendrick Gielens kocht voor 12 gulden het wit paard, bij calengiering 
Mich. Willems, borg Cornelius Laenen. Peeter Smits kocht 3 schapen en 5 lammeren, Jan 
Lemmens 4 schapen en 4 lammeren, Joseph Meir, 4 schapen en 4 lammeren, Adriaen Bellens 4 
schapen en 4 lammeren, PeeterVerbiest 3 schapen en 3 lammeren, Adriaen Van Genechten 4 
schapen, Jan Bellens 4 schapen. Verder verkocht hanen en binnen. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen deze 3 juni 1726. 
 

WLO-OGA764-386 
 
Akte 25. Strateneijnde, conditie van de verkochte goederen wijlen Adriaen Verstraten. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Jan Verbiest en Peeter Peeters. Item de weduwe Hendrick 
Gijben met naam Catharina Peeters, Hendrick Verherstraeten en Adriaen Verherstraeten 

 
70 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Wilms x Elisabeth Sergers, nr. 3618, pag. 709. 
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wezen wijlen Adriaen Verstraten en Maria Van Camp gehuwden tijdens hun leven, te koop 
stellen zeker perceel van erven dat met oproepen. 
 
Eerste koop “ de laerheijde “ groot een hele boender gelegen tot Strateneinde onder Westerloo. 
Palende daaraan oost de erfgenamen Marten Soeten, zuid Gilliam Soeten, west de erfgenamen 
Jan Laureijs en noord dezelfde erfgenamen Marten Soeten, gemijnd bij Peeter Soeten 
Mertenssone van Wiekevorst voor de som van 135 gulden courant geld en stelde daarop nog 10 
hoogen. 
 
De tweede koop zeker perceel land genaamd “ den haert “ groot een zille, gelegen tot 
Strateneinde onder Westerloo. Oost de erfgenamen Marten Soeten, zuid en west Peeter Soeten 
en noord Adriaen Helsen en is deze gemijnd bij Adriaen Helsen Peeterssone voor de som van 78 
guldens courant en stelde daarop twee hoogen, Adriaen Helsen Janssone stelde nog een hooge 
en Adriaen Helsen ook nog een hooge. 
 
Den derden koop zekere helft van een perceel hooiwas gelegen in “ het broeck “ onder Zoerle 
Westerloo waarvan de andere helft competeerde Adriaen Lemmens, groot omtrent 100 roeden is 
gemijnd bij Peeter Helsen Janssone voor 31 gulden courant en stelde daarop 4 hoogen, Jan Van 
Hoeff nog een hooge en Peeter Helsen voorschreven ook nog een hooge. Actum coram Hendrick 
Verbiest, Peeter Diels, Adriaen Govaerts en meer getuigen deze 6 juni 1726. 
 
Op voorstaande conditie is ook verkocht “ het papeneussel “ zijnde de vierde koop, groot omtrent 
170 roeden. Gelegen tot Strateneinde onder Westerloo waarvan koper is Marten Helsen 
Peeterssone voor de som van 108 gulden. Palende oost het voorschreven perceel de erfgenamen 
Hendrick Van Outsel, zuid Marten Helsen, west Cornelis De Becker erfgenamen en noord Jan 
Slegers en stelde de koper daarop vier hoogen, Peeter Diels ook nog een hooge … Aldus gedaan 
coram Hendrick Verbiest, Peeter Diels, Adriaen Govaerts en meer getuigen deze 6 juni 1726.  
 
Na de gedane kaarsbrandingen zijn de respectievelijk kopers gebleven: dezelfde Peeter Soeten 
Martenssone, Adriaen Helsen Peeterssone, Peeter Helsen Janssone en Merten Helsen 
Peeterssone. 
 

WLO-OGA764-392 
 
Akte 26. Oolen Hesewijck, conditie van verkochte granen der wezen wijlen Peeter Van Lommel 
en Maria Smets. 
 
Conditie waarop Jan Van Lommel en Cornelis Smets als geeede voogden der achtergelaten 
wezen wijlen Peeter Van Lommel 71 en Maria Smets zullen verkopen differente percelen granen 
en dat met oproepen des dienaar. O.a. op “ het binnenblock “, op “ den swalemen nest “, op “ de 
heijde “, op de helft van “ het oolens block “ … Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen 
Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen deze 1 juli 1726. 
 

WLO-OGA764-396 
 
Akte 27. Zoerle, conditie van de verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen 
Peeter Van Kerckhoven. 
 
Conditie waarop Lembrecht Van Kerckhoven en Christiaen Van Doninck als voogden der 
weeskinderen van wijlen Peeter Van Kerckhoven zullen verkopen het koren staande te velde en 
dat in verscheidene kopen met oproepen des dienaars. Eerste koop achter den hof … in totaal 4 
kopen. Actum coram Merten Douwen en Hendrick Verbiest schepenen deze 1 juli 1726. 
 
 
 

 
71 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Van Lommel x Maria Smets, nr. 2792, pag. 556. 
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WLO-OGA764-401 
 
Akte 28. Oolen Plaedtse, conditie van de verkochte granen der wezen wijlen Peeter Verstockt en 
Maria Caers.  
 
Conditie waarop Jan Caers en Adriaen Verstockt in kwaliteit als geeede voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Peeter Verstockt en Maria Caers zullen verkopen al de granen de 
voorschreven wezen competerende in diverse kopen en dat met oproepen des dienaars. O.a. op  
“ de buijtenstraet “, op “ het schepersblockxen “, op “ het vierde gedeelt “, op “ het lammer 
block “, op “ het bunder “ … Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van 
Beijlen schepenen van den graafschap Olen, 2 juli 1726. 
 

WLO-OGA764-407 
 
Akte 29. Gelindel, conditie van de verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen 
Marten Douwen en Maria Helsen gehuwden tijdens hun leven. 
 
Conditie waarop Peeter Buijens en Adriaen Helsen als geeede voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Maria Helsen daar vader af was Marten Douwen, zullen verkopen 
verscheidene partijen van graan staande te velde en dat met oproepen des stadhouder. O.a. op  
“ de heuvelheijde “, op “ het binnenblock “, op “ het hockerseel “, op “ het suerstuck “, op “ het 
steijn “ … Aldus gedaan coram Sr. Philippe F. Halloint en Hendrick Verbiest schepenen deze 3 juli 
1726. 
 

WLO-OGA764-411 
 
Akte 30. Gelindel, verhuur van zeker huis en landerijen.  
 
Op 3 juli 1726 voor de schepenen onder te noemen compareerde Peeter Snijers en Adriaen 
Helsen als geeede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Maria Helsen en Marten Douwen 
gehuwden tijdens hun leven, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben aan Adriaen Van 
Houdt Pauwelssone zeker hun wezen voorschreven huis en hof, stal met het binnenblock daaraan 
gelegen, groot omtrent een half boender zo als hetzelfde gestaan en gelegen is aan de Plaedtse 
Van Gelindel. Item zekere plek land genaamd “ het hockerseels “ . Item zeker perceel land 
genaamd “ het schuerstuck “ met alsnog drie vierdeparten in zekere plek land genaamd “ het 
reuken “. Item zekere plek land genaamd “ de heuvelheide “. Item “ de dantsche “ en “ de 
baenheijde “. Item de helft in zekere beemd “ den peirden bempt “ genaamd. Item zeker eussel 
genaamd “ het gereet “. Item zekere plek hooiwas genaamd “ het witbroeck “ met alsnog zekere 
heide genaamd “ de vrijdomsche heijde “. Item zeker perceel hooiwas in “ het soerlebroeck “ 
alles aan de partijen contractanten wel bekend. 
 
In den eersten zijn de voorschreven percelen verhuurd voor een termijn van drie eerstkomende 
jaren en dat voor een som van 39 gulden tien stuivers jaarlijks in voorlijf en 12 veertelen koren. 
Item zal den huurder moeten hakken en ruimen ten goedtmans prijs, behalve in zeker boender  
“ den baenheijde “ genaamd. Aldus gedaan coram Sr. Philippe Fr. Halloint en Hendrick Verbiest 
schepenen op datum voorschreven, blijvende voor hetgeen voorschreven borg Jan Van Houdt. 
 

WLO-OGA764-416 
 
Akte 31. Akte van vidimus 72 ter instantie van den heer drossaard over het qualiteits verthiende 
door Cornelis Verlinden. 
 
Wettelijk beleid en acte van vidimus gedaan van den heer drossaard Mangelschots als pachter 
der thiende van de Plaedtse van Westerlo, competerende zijne Excellentie denheer markies alhier 

 
72 Vidimus: Archiefterm voor een akte, waarbij degene die haar uitvaardigt, verklaart een zekere akte te 
hebben gezien en in zijn verklaring de tekst van die akte opneemt.  
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over het quaelx verthiende door Cornelis Verlinden op zeker plek erve gelegen tegens de dreef 
naar Tongerloo en die naar “ de beltiens “ op den 10 juli 1726. 
 
Op 11 juli 1726 zijn ten verzoek en instantie van den voornoemden heer thiendepachter 
gecompeteerd ten voorschreven veld tegens de dreef naar “ de beltiens “ Philippe Fr. Halloint en 
Hendrick Verbiest schepenen present Cornelis Verlinden hiertoe gedaagd door den stadhouder 
Manesse met levering van relaas op zegel, verklarende de voorschreven schepenen bevonden te 
hebben op den eerste rug naast den westen zeven verschuerde korenschoven, op den 2e rug niet 
eenen, op den derden rug vier, op den vierde rug niet eenen, op den vijfde rug vier schoven, op 
den zesde, zevende, achtste en negende wederom niet eenen en op den tienden rug drie 
verthiende schoven en vijf en dertig onverthiende en op de tien naast volgende ruggen oostwaarts 
wederom niet eenen verthienden nog bevonden, dan op den lesten gevonden eenen vertoonde 
schoof en zes en veertig onverthienden en eenen twintig hoopen alle onverthienden op het 
voorschreven veld, dus verklaarden de voornoemde schepenen het ene op de voorgaande 
plaatsen en veld onbehoorlijk verthiend te zijn. 
 

WLO-OGA764-419 
 
Akte 32. Olen, conditie van de verkochte erfgoederen van Jan Gijsels waarvan koper is Andries 
De Bie. 
 
Op 14 juli 1726 compareerde Jan Gijsels burger der stad Herentals welke bekende wel en 
degelijk verkocht te hebben aan Andries De Bie drie percelen van erven gelegen tot Doffen 
gehucht van Oolen. Het eerste genaamd “ den demer “ groot omtrent een zille. Palende oost Jan 
Le …(?), zuid Peeter Verboven, west Catharina Bellens en noord den voorschreven Jan 
Lemmens(?).  
 
Het tweede “ het flip maeijens “ groot 200 roeden salvo. Palende oost de erfgenamen Stoffel 
Baten, zuid Jan Baten, west Peeter Van Opstal en noord Peeter Bellens. 
 
Het derde gelegen in “ het binnenblock “ van Peeter Verboven, groot omtrent 110 roeden met de 
last dat op hetzelfde is uitgaande zes loopen koren jaarlijks aan de kerk alhier van Oolen 
voorschreven. Komende daaraan oost Joseph Meir, zuid Merten Bens, west S’ Heerenstraet en 
noord Peeter Verboven. Met nog twee heiden gelegen omtrent den gehucht van Buel, alles voor 
de som van 280 gulden courant geld. 
 
Andries De Bie stelde op deze kopen nog 13 hoogen, ter presentie van Joannes Beckers en 
Peeter Vanden Boogaerts getuigen hiertoe geroepen. Na de kaarsbranding op 30 juli 1726 is 
Andries De Bie koper gebleven. 
 

WLO-OGA764-424 
 
Akte 33. Verpachting van de kerk en H. Geest hooiwassen anno 1726. 
 
O.a. op “ de nieuw bemden “, op ” den grooten gasthuijsbempt “ … Gemijnd bij o.a. Marten Van 
Kerckhoven, Peeter Helsen van Zoerle, J. B. Verborghstadt,  Jan Van Looij, Amand Belmans 
Oevel, Marten Verswijfelt Zoerle … Aldus gedaan coram den heer F. Mantelschots drossaard, Mr. 
Philippe F. Halloint, Marten Douwen schepenen deze 23 juli 1726. 
 

WLO-OGA764-428 
 
Akte 34. Conditie van verkoop van een perceel land of weide gelegen in de Winckelstraet onder 
het markizaat Westerlo. 
 
Conditie en voorwaarde wegens dewelke Martinus Van Kerckhoven Mertenssone als voogd van 
de achtergelaten weeskinderen van wijlen Peeter Van Kerckhoven Mertenssone en Hendrick De 
Winter geassumeerde uit de wet bekenden volgens autorisatie van de wethouders van Zoerle 
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Parrewijs hier meegaande verkocht en getransporteerd te hebben met oproepen des meijer, een 
zeker perceel land en weide gelegen in de Winckelstraet onder het markizaat Westerloo. Verkocht 
voor 157 gulden. 
 
Item is koper gebleven Jan Stevens Janssone en stelde op de koop vijf hoogen, Martinus Van 
Kerckhoven Niclaessone en de koper stelden elk een hooge bij. Aldus gedaan en gepasseerd 
deze 10 augustus 1726 coram den meijer Wouters, Hendrick De Winter en Andries Van Houdt 
schepenen. 
 

WLO-OGA764-434 
 
Akte 35. Gelindel, conditie van verkochte meubelen wijlen Catharina Papen. 
 
Op 12 augustus 1726 zo is het dat de erfgenamen van Catharina Papen zullen verkopen enige 
haafelijke meubelen met overstaan van den heer drossaard van Westerloo tot betaling van haar 
begrafenis en dat met oproepen van den dienaar Cools. Volgt een lijst van verkochte goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. eenen eerden pot met een schotel, 
een brandewijn pot, een smout pot, eerden potten, een kruik, een ijzeren ketel, tinne schotels, 
tinne lepels, een paar holleblokken, een spinnewiel, een sticklijf, een bed, een sarsi, eenen rock, 
een slapenlijf, een rooien rock, neusdoeken, trekmutsen, slapenlakens, een sticklijf, een lamp, een 
crucifix, … Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest en Marten Douwen schepenen. 
 

WLO-OGA764-438 
 
Akte 36. Westerlo, conditie van zeker huis 73 verkocht bij Anna Mesens, koper Jan De Keijser. 
 
Conditie ingevolge dewelke Anna Mesens weduwe van wijlen Jan Baptist Verlinden ten deze 
bijgestaan met Hendrick Bourbon haar gekozen voogd zeker haar huis met den hof daaraan 
gelegen, zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is binnen Westerloo in de Polderstraet, groot 
tussen de 30 à 40 roeden. Oost zijne Excellentie alhier, zuid de cleijne Laecke, west Jochum 
Milants, en noord de Polderstraet. 
 
Op voorstaande condities heeft op het voorschreven huis den palmslag aanvaard Jan De Keijser 
voor de som van 685 guldens en stelde daarop 20 hoogen … Aldus gedaan coram den heer 
Mangelschots drossaard, Mr. Philippe Halloint en Marten Douwen schepenen deze 23 augustus 
1726. Na de kaarsbranding op 18 september? 1726 is Jan De Keijser koper gebleven. 
 

WLO-OGA764-444 
 
Akte 37. Plaedtse 74, conditie van het verkocht half huis in de Polderstraat achter bij Sebastiaen 
Wuijts, koper Arnoldus Verhaegen. 
 
Op 12 september 1726 voor de getuigen onder te noemen compareerde Sebastiaen Wuijts en 
Theresia De Moustier (Moistiere) zijn huisvrouw, welke comparanten bekenden wel en degelijk 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Arnoldus Verhaegen en Anna Helsen zijn 
huisvrouw alhier present en de koop accepterende zeker half huis, hof en schuur gestaan en 
gelegen alhier in de Polderstraat al naast den heer secretaris van Westerloo en zijn eerste 
comparanten hetzelfde hadden gekocht van de erfgenamen wijlen Jan Vander Veecken en 
Elisabeth Rijmenant en daarin gegoed zijn op den 17 december 1720, behoudelijk dat de 
verkopers in eigendom zijn behoudende omtrent twee derde delen van den hof achter de schuur 
ligt te weten westwaarts zo en gelijk de verkopers den zelfde hof alsnu zijn gebruikende … dit om 

 
73 J. Verduyckt, Huizen op de markt: Huis nr.37, gelegen in het zuidwesten van het dorp. Eigenaar 1726 Jan 
De Keyser x Maria Muijs 
74 J. Verduyckt, Huizen op de markt: Huis nr. 63. Den Engel, eigenaars 1712 Sebastiaen Wuyts - Maria 
Mostier 
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het mest inde te dragen met benen craeijwagen als mede vruchten daaruit te halen tussen den stal 
van den secretaris Van Wesel en kopers huis … 
 
De kopers beloofden voor deze koop te betalen een som van 200 guldens courant geld en alsnog 
200 gulden die op het voorschreven huis zullen gegoed worden waarvoor zij beloofden te betalen 
een jaarlijkse intrest van 10 gulden … 
 

WLO-OGA764-448 
 
Akte 38. Zoerle, conditie van “ catersbempt “, koper Adriaen Verboeven, Jan De Winter laatste 
hooger. 
 
Conditie waarop Jan Van Houdt voor de ene helft en Peeter Heijlen en Dionijs Van Hoeff voor 
de ander helft, verklaarden verkocht te hebben mits deze zekere weide genaamd “ de caetove 
bempt “ (catersbempt ?) gelegen tot Zoerle onder Westerlo, groot een half boender. Palende 
daaraan oost Jan Vermeerbergen, zuid Hendrick Van Dijck erfgenamen, west een straatje en 
noord de erfgenamen Paulus Douwen en dat aan Adriaen Verboven alhier present en den koop 
accepterende, om en voor de som van twee honderd gulden courant. 
 
Aldus gedaan coram Fr. Van Wesel en Peeter Mertens Peeterssone getuigen op 16 september 
1726. Op 7 oktober 1726 compareerde Jan De Winter Hendricxsone en stelde op deze koop zes 
hoogen. 
 

WLO-OGA764-452 
 
Akte 39. Damseijnde, conditie van zeker huis, hof etc. verkocht bij Maria Verheijden weduwe 
wijlen Jan Vleugels, waarvan koper is Geeraerdt Van Kerckhoven. 
 
Conditie waarop Maria Verheijden weduwe wijlen Jan Vleugels. Item Jan Vleugels den jongen 
zo voor zichzelf mede benevens Marten Helsen daar moeder af leeft Maria Vleugels. Item 
dezelfde Jan Vleugels den jongen benevens Peeter Baetvens als voogd der kinderen 
achtergelaten bij wijlen Peeter Vleugels daar moeder af leeft Anna Baetvens, tezamen zullen 
verkopen zeker hun huis, stal, schuur en brouwerij, hof, binnenblock zo en gelijk hetzelfde gestaan 
en gelegen is tot Daemseijnde onder Westerloo leenroerig onder zijne Excellentie den heer 
markies alhier, groot omtrent een zille. Palende oost “ de pleijn… “, zuid Adriaen Goovaerts, west 
Jan Wuijts en noord de voorschreven “ pleijn “, met nog een heide en dries onder Tongerloo 
gelegen. 
 
Eerst wordt het voorschreven huis verkocht los en vrij en op een rente ten kapitaal van 330 gulden 
wisselgeld daarop uitgaande. Item is nog conditie dat Maria Verheijden haar leefdag lang mag 
wonen in de brouwerij en den hof mag gebruiken gelijk die is gebruikende bij … Kempeneirs en 
bovendien dat zij dit jaar nog mag bezaaien “ het binnenblock “.  
 
Op voorschreven condities en voorgaande oproepen des dienaar heeft van het voorschreven huis 
den palmslag geobtineert Geerart Van Kerckhoven voor de som van 400 gulden en stelde daarop 
21 hoogen, Peeter Diels stelde nog een hooge en de voorschreven koper nog twee hoogen. Aldus 
gedaan coram Peeter Diels en Jan Cools geloofwaardige getuigen op 28 september 1726. 
Geeraert Van Kerckhoven is koper gebleven na de kaarsbranding op 30 oktober 1726. 
 

WLO-OGA764-456 
 
Akte 40. Heultken, conditie zeker perceel erve verkocht bij Jan Van Outenboer, koper Peeter 
Bouwen. 
 
Op 30 september 1726 heeft Jan Vanden Houtenboer (Outenboer) publiekelijk verkocht een 
perceel land gelegen tot Heultje onder Westerloo waarvan besproken was dat het nog een jaar 
verhuur is en dat de koper met de pacht van een jaar moet tevreden zijn. Groot omtrent een zille, 
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oost Niclaes Cuijpers, zuid Andries Van Kerckhoven, west en noord Peeter Stuers. Dit goed heeft 
gekocht Peeter Bouwen voor de som van 41 gulden en stelde daarop vier hoogen, ter presentie 
van Jan Helsen, Jan Douwen en meer anderen.  
 

WLO-OGA764-460 
 
Akte 41. Daemseijnde, conditie van enig verkocht hout tot Daemseijnde van de wezen wijlen 
Peeter Helsen. 
 
Conditie waarop Merten Helsen en Peeter Baetens als voogden der wezen wijlen Peeter Helsen 
daar moeder af leeft Maria Vleugels, Jan Vleugels voor zijn zelve mede als voogd der 
achtergelaten kinderen wijlen Peeter Vleugels daar moeder af leeft Maria Baetvens zullen 
verkopen enige bomen in verscheidene kopen en dat met oproepen. Eerste koop bestaande in 3 
bomen gemijnd bij Adriaen Govaerts, borg Peeter Van Meerbeeck. Totaal 7 kopen. Aldus gedaan 
coram Hendrick Verbiest en Mr. Ph. Halloint schepenen deze … september 1726. 
 

WLO-OGA764-465 
 
Akte 42. Damseijnde, conditie van zeker perceel erve genaamd “ de putten “ verkocht door 
Geeraerdt Van Kerckhoven, koper Jan Vrancx en laatste hooger Adriaen Helsen Janssone. 
 
Op 11 oktober zo is het dat wij bij memorie schrijven als dat Geeraerdt Van Kerckhoven als man 
en voogd van Joanna Helsen Jansdochter bekende verkocht te hebben een zeker perceel erve de 
maten onbegrepen genaamd “ de putten “ gelegen onder Westerloo geheten “ de lintvoort “. Item 
dit goed gekocht door Jan Vrancx voor de som van 200 gulden, bovendien is besproken als dat 
de koper moet afdragen alle kosten … Jan Vrancx stelde op deze koop 23 hoogen, Machiel 
Verswijfelt en de koper elks nog een hooge, ter presentie van Jan Van Dijck en Adriaen Goovers. 
Adriaen Helsen Janssone stelde nog een hooge. 
 

WLO-OGA764-471 
 
Akte 43. Conditie van de verkochte erfgoederen verkocht bij Niclaes Bisschops waarvan kopers 
zijn Jan Blampers en Adriaen Lanen. 
 
Op 29 oktober voor de getuigen onder te noemen compareerde den eerzame Nicolaes 
Bisschops, dewelke verklaarde wel en degelijk verkocht te hebben zijn huis, hof met het 
binnenblock, met al hetgeen aan het huis is toebehorende, zo van zolder, van de stenen etc. 
gestaan en gelegen tot Neerbuel gehucht onder Olen, groot omtrent een half boender. Palende 
oost S’ Heerenstraedt, zuid de erfgenamen Jan Van Olmen, west Michiel Sergers ? en noord 
Amant Ruts.  
 
Item alsnog een perceel weide genaamd “ de rauw venne “ groot een zille gelegen tot Doffen. 
Palende oost Peeter Verboven, zuid Jan Sprenhers, west “ den aert van Doffen “ en noord den 
voorschreven “ aert “ op last van een gegoede rente van 46 gulden. Item alsnog een perceel erve 
genaamd “ den bos “ groot omtrent drie zillen een half waarop is staande een erfgelijke rente van 
een veerteel koren jaarlijks aan de kerk alhier die de koper tot zijn last moet nemen. Komende aan 
de voorschreven erve oost het Veldtstraetje, zuid Cornelis Vanden Pairre, west Jan Dioos 
erfgenamen en noord Jan Van Olmen erfgenamen alles aan Jan Blampers en Adriaen Lanen 
erfgenamen van wijlen Marten Blampers en Maria Sprengers en dat om en voor de somme van 
640 guldens courant geld. 
 
Item den scheft in de stal blijft tot behoef van de verkoper … Item stelden de kopers op deze koop 
30 hoogen, Adriaen Vennekens nog een hooge en de kopers nog …, ter presentie van Jan 
Verwimp en Cornelis Belles als getuigen. Op 25 november 1726 ten overstaan van meijer en 
schepenen en met consent van koper en verkoper is de kaars ontstoken op de voorschreven 
goederen waarvan de kerkgeboden zijn gedaan, en met het uitgaan derzelfde kaars is laatste 
hoogers koper gebleven. 
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WLO-OGA764-476 

 
Akte 44. Hulshout, conditie van zeker huis, hof etc. verkocht bij Peeter Boets en Adriaen Boets 
waarvan koper is Adriaen Van Roeij als laatste hooger. 
 
Op 14 oktober 1726, hebben de gelijke broeders met naam Diel Buts, den tweede met naam 
Peeter Boets en Adriaen Boets, … met de erfgenamen Franciscus Dirckx welke goed is 
opgeroepen voor alle man waarvan is aangemijnd bij Adriaen Bodts koper … 
 
In den eersten zo hebben de gebroeders verkocht een huis, stal, schuur met het land daaraan 
gelegen, bestaande het land in den nomber van drie vierendelen met alsnog een perceel weide 
daarachter aangelegen, groot omtrent een vierendeel. Palende het land met de weide oost Merten 
G…(?), noord de Heerenstrate, west Hendrick Sterckx met Adriaen W… en H. Peeters, zuid Jan 
De Koster, welke koop is gemijnd bij Adriaen Bodts voor de som van 320 gulden … 
 

WLO-OGA764-481 
 
Akte 45. Plaedtse, conditie van zeker helft van het huis genaamd “ den Engel “ verkocht bij 
Sebastiaen Wuijts, koper is Joannes Baptista Vander Hofsstadt, gestaan alhier binnen 
Westerloo. 
 
Op 12 november 1726 voor de getuigen onder te noemen compareerde Sebastiaen Wuijts en 
Juffrouw Theresia De Moustier zijn huisvrouw, welke voorschreven comparanten bekenden wel 
en degelijk verkocht te hebben aan Joannes Baptista Vander Hoffstadt en Anna Bergiers 
gehuwden zeker omtrent de helft van hun huis genaamd “ den engel “ te weten de grote kamer 
zuidwaarts met de kelderkamer en kelder daar oostwaarts aangelegen met de bovenkamer en 
zolder door den koper af te maken op zijn kosten op het midden van de grote schouwen als mede 
de deur van de kelderkamer en keldertrap, ook van gelijken ten zijn kosten toe te doen metsen op 
de rechte vanden scharnier? van de voorschreven kelderkamer om van zijne huis te nemen den 
ingang tot kelder, kelderkamer en bovenkamer en zolder en zal de koper voor aan de straat zijnde 
westwaarts zijn gekochte huis separeren op den stijl van de grote deur kassen zuidwaarts, ook 
zullen de kopers hebben de helft van den stal staande tussen kopers gekocht huis en den 
verkopers hofje weten zuidwaarts naast de straat behoudelijk dat de verkopers reserveren den uit 
en ingang door den gang tussen den stal en kopers huis, ook zullen de kopers hebben het vierde 
part van den hof gelegen tussen de heer secretaris Van Wesel en Peeter Van Schoubroeckx huis 
oostwaarts naast de straatzijde…zij kopers moeten laten tot den hof daar achter aan gelegen en is 
geconditioneerd dat de cijns op het voorschreven gehele huis zal blijven tot verkopers last alleen, 
als mede de acht stuivers jaarlijks aan de kerk alhier zullen ook blijven aan de verkopers last 
alleen behoudelijk dat de kopers zullen betalen de dorpslasten in iedere omslag zo boek als 
beden. 
 
En is ook besproken dat zij kopers mogen water halen aan de putten van de verkopers en de 
vrijenganck hebben naar het privat huisken. Item beloofden de kopers voor het voorschreven huis, 
stal en hof een som van … vijftig guldens courant geld te betalen ten dage der goedenis en zullen 
zij ook ten laste nemen een rente van 500 guldens wisselgeld aan Sr. Ambr. Egidij waarvan zij 
zullen betalen de lopende intrest tot 15 maart van het toekomende jaar … Coram Sr. Josephus 
Van Engelen en Peeter Verhoeven getuigen. 
 

WLO-OGA764-486 
 
Akte 46. Olen, conditie van zeker bos verkocht bij Jan Van Houdt en Adriaen Van Houdt, 
waarvan koper is Adriaen Huijsmans. 
 
Op 2 december 1726 voor de getuigen onder te noemen compareerde Jan Van Houdt en Adriaen 
Van Houdt (zijn zoon) welke bekenden wel en degelijk verkocht te hebben aan Adriaen 
Huijsmans zeker part en deel in een schaarbos naast den noordzijde, groot omtrent een derdel, 
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genaamd “ het lanck houdtheij “ gelegen onder Oolen nevens de erve of kopers oostwaarts. 
Palende oost Martinus Matthijs, zuid de verkopers erven west Gommar Marrien en noord den heer 
advocaat Van Eijsendijck, om en voor de som van 115 gulden courant geld, ter presentie van den 
eerwaarde heer Vekemans vicaris in Oolen en Martinus Verwimp als geloofwaardige getuigen 
hiertoe verzocht. 
 

WLO-OGA764-490 
 
Akte 47. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Jan Van Roije en 
Elisabeth Diricx. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Sebastiaen Van Roije en Peeter Diercx als wettelijke voogden 
der wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Roije en Elisabeth Dircx gehuwden tijdens hun leven 
zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een 
lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Verkocht 
het verken en een kalf, Balten Peeters kocht het paard voor 47 guldens 10 stuivers, borg Jan 
Verstappen. Aldus gedaan coram Jan Bruers, Marten Douwen en Adriaen Snijers schepenen deze 
18 december 1726. 
 

WLO-OGA764-502 
 
Akte 48. Heultkien, conditie van zeker verkocht huis en erve daaraan gelegen verkocht bij de 
voogden der wees achtergelaten bij Cornelis Vermeerberghen daar moeder af leeft Maria 
Pauwels. 
 
Conditie volgens de welke op 18 december 1726 in wettige koop overgegeven hebben Peeter 
Vermeerberghen en Adriaen Snijers als voogden der wees achtergelaten bij Cornelis 
Vermeerberghen daar moeder af leeft Maria Pauwels een zeker huis en hof met een zille erven 
daar het huis op staat. Palende oost Adriaen Snijers, zuid en west S’Heerenstraet en noord 
dezelfde S’Heerenstraet, met alsnog een perceel land genaamd “ het veldeken “. Palende oost 
Jan Stevens erfgenamen, zuid Adriaen Van Echelpoel, west Adriaen Snijers en noord 
S’Heerenstraet, geconditioneerd op den last van 350 guldens te weten honderd aan den H. Geest 
tot Westerlo, 100 guldens aan de erfgenamen Jan Stevens en 100 guldens aan Jan Vanden 
Bruel met nog 50 guldens aan Jan Vanden Bruel Adriaenssone.  
 
Item is dit goed verkocht voor 100 gulden door Bertel Tubbacx en stelde de koper op deze koop 
vijf hoogen, Jan Van Kerckhoven en de koper stelden elk nog een hooge. Adriaen Snijers 
verhoogde de koop met vijf hoogen en Maria Vermeerberghen stelde nog vier hoogen en is zij als 
laatste hoogstens koopster gebleven na de kaarsbranding. 
 

WLO-OGA764-508 
 
Akte 49. Daemseijnde, conditie van de verkochte meubelen der wezen achter gelaten bij wijlen 
Elisabeth Van Outsel daar vader af leeft Jan Van Roije. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Jan Wuijts en Jan Baptist Van Roije als voogden der wezen 
achtergelaten bij Elisabeth Van Outsel daar vader af leeft Jan Van Roije tezamen zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van 
verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Andries Van Houdt van Soel kocht een rode koe, borg Peeter De Winter. Jan Van Kerckhoven 
kocht een koe. Jan De Ceuster Soel kocht een koe, borg Peeter Soeten Peeterssone. Jan De Win 
Tongerloo, kocht een rund borg Peeter Dils. Hendrick Hermans kocht het kalf, borg Jan Wuijts. 
Jan Wuijts kocht voor 75 gulden het paard.  
 
Aldus gedaan coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Marten Douwen en Hendrick Verbiest 
schepenen deze 20 december 1726. 
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WLO-OGA764-519 

 
Akte 50. Olen, Op 28 december 1726 voor de getuigen onder te noemen compareerde Cornelis 
Spapen als voogd van Catharina Peeters, dewelke bekende publiekelijk te verkopen twee 
percelen land gelegen tot Doffen onder Oolen met nog een heide. Het eerste genaamd “ het 
gielckens “ groot omtrent een half boender. Palende oost zeker klein straatje, zuid Jan Lemmens, 
west Peeter Van Opstal en noord Jan De Busser erfgenamen. Het tweede genaamd “ den bruelen 
“ groot omtrent veertig roeden. Palende oost Niclaes Vanden Goor, zuid Andries Van Genechten, 
west Merten Verbist en noord het straatje aan Merten Van Lommel, om en voor de som van 200 
guldens courant geld, en stelde de koper daarop vijf hoogen, Gilliam Peeters nog een hooge en 
de koper ook nog een hooge, ter presentie van Lambrecht Geudens en Hendrick Wouters. Peeter 
Boogaerts stelde nog 16 hoogen, ter presentie van Joseph Peeters. 
 
Op 23 januari 1727 na de kaarsbranding gedaan voor deze koop is Peeter Boogaerts als laatste 
hooger koper gebleven. 
 
 

N° 70 Westerloo Schabenaele acten de A° 1726 
contient 50 acten 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo nr. 765 

 

1728 – 1729 
 
 
 
 
 
 

WLO-OGA765-004 
 
Akte 1. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Adriaen Colckens..  
 
De aanvang van deze akte verloren gegaan. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Cuijpers kocht een koe, borg Adriaen Huijsmans Oisterwijck. Michiel Van de Pairre kocht 
een koe, borg Jan Blampens. Peeter Verwerfft kocht een koe, borg Jan Verwimp. Egidius 
Verstappen kocht een koe, borg Peeter Meir. Adriaen Cluijts kocht een vaars borg Laurijs Cluijts. 
Wouter Van Passel kocht een koe, borg Willem Stijnen. Peeter Van Hoeff kocht een vaars, borg 
Hendrick Van Hoeff. Michiel Soeten kocht het kalf, borg Merten Verwimp. Jan Cremers kocht voor 
12 gulden het paard, borg Michiel Willems(?). Hendrick Heijlen kocht voor 39 gulden het veulen, 
borg Adriaen Cluijts. 
 
Het ontvangen geld ontvangen op den koopdag (37 gulden) met de onkosten daarvan afgetrokken 
is ontvangen bij Elisabeth Verboven weduwe wijlen Adriaen Colckens. Aldus gedaan coram L. 
Wuijts Meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen. 
 

WLO-OGA765-011 
 
Akte 2. Akkoord van uitkoop tussen de voogden der wees wijlen Jenno Wuijts daar vader af leeft 
Joannes Baptista Van Genechten. 
 
Op 16 januari 1728 voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerde 
Arnoldus Beeckmans bijgestaan met Mr. Philippe Halloint schepen uit de wet als voogden der 
achtergelaten wees wijlen Jenno Wuijts daar vader af leeft Jan Baptista Van Genechten 
chirurgijn alhier ter ene en den voorschreven Jan Baptista Van Genechten benevens Catharina 
Cams zijn tegenwoordige huisvrouw ter andere zijde dewelke verklaarden met interventie van 
goede mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorschreven 
wees verstorven uit den hoofde van haar afgestorven moeder … 
 
Te weten dat zij tweede comparanten de voorschreven wees tot één in getal met naam 
Franciscus Van Genechten schuldig en gehouden zijn te onderhouden van kost, klederen en 
lijnwaad, ziek en gezond … tot deze zal gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en zullen zij 
dan aan deze wees moeten geven in uitkoop in geld de som van 50 guldens en daarenboven een 
nieuw kleed ofwel 20 gulden in de plaats daarvan … Waarvoor zij tweede comparanten genieten 
en profiteren al de haafelijke meubelen uit den hoofde aan de wees verstorven en betalende al de 
passieve schulden … Aldus gedaan coram Mr. Philippe Halloint en Marten Douwen schepen op 
datum als boven. 
 

WLO-OGA765-014 
 
Akte 3. Olen, conditie ven zeker perceel erve “ de spreeuwen “ genaamd verkocht bij Peeter 
Leijsen cum suis, waarvan koper is Jan Boogaerts. 
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Op 24 januari voor de getuigen onder te noemen compareerden Peeter Leijsen, Michiel 
Verstrepen als gehuwd met Catharina Leijsen, Marten Leijsen en dezelfde hun sterk makende 
voor Jan Leijsen welke voorschreven comparanten bekenden wel en degelijk verkocht te hebben 
zeker perceel land, genaamd “ de spreeuwen “ gelegen tot Doffen gehucht van Olen, groot 
omtrent een half boender. Palende oost Adriaen Van Genechten erfgenamen, zuid Jan Sprengers, 
west Jan Cluijts erfgenamen en noord de erfgenamen Christiaen Boogers en verkocht aan Jan 
Bogaerts om en voor de som van 128 gulden courant geld … ter presentie van Jan Bellens en 
Marten Van Lommel als getuigen. 
 
Op 10 februari 1728 voor drossaard en schepenen compareerde Peeter Leijsen hem 
sterkmakende voor zijn broeder Jan Leijsen, Merten Leijsen en Michiel Verstrepen als man en 
voogd van Catharina Leijsen de voorschreven comparanten zich hierin ook sterk makende en 
bekenden verkocht te hebben zeker perceel land genaamd “ de spreeuwen “ gelegen tot Doffen 
onder Olen, groot een half boender. Palende oost Adriaen Van Genechten erfgenamen, zuid Jan 
Sprengers, west Jan Cluijts erfgenamen en noord de erfgenamen Christiaen Boogers waarvoor de 
koper is gegoed en geërfd. Koop 199. 
 

WLO-OGA765-019 
 
Akte 4. Olen, conditie der verkocht goed der wezen wijlen Pauwels Oijen.  
 
Op 5 februari 1728 voor de getuigen onder te noemen, compareerde Martinus Oijen in kwaliteit 
als geeede voogd der wezen wijlen Pauwels Oijen 75 daar alsnog moeder af leeft Elisabeth 
Bertels alsnu getrouwd met Jan Rits, welke voorschreven comparanten bekenden verkocht te 
hebben aan Elisabeth Lanen zeker perceel land, leengoed, groot honderd roeden, gelegen tot 
Meeren onder Oolen. Palende oost de Meerensche straat, zuid de erfgenamen Jan Vanden 
Broeck, west Peeter Peeters erfgenamen en noord koopster erve. Verkocht om en voor de som 
van 134 guldens courant. 
 
De koopster stelde hierop veertien hoogen, L. Wuijts stelde nog twee hoogen, ter presentie van 
Adriaen Heijns en Martinus Verwimp. Medeondertekent Adriaen Laenen. Op 23 februari 1728 met 
consent van koper en verkopers is de kaars ontstoken in de presentie van de meijer en schepenen 
en is met den uitgang dezelfde de laatste hoogster koopster gebleven.  
 

WLO-OGA765-023 
 
Akte 5. Olen, conditie van drie percelen van erven verkocht door Amandt Van Springel waarvan 
koper is Hendrick Wouters. 
 
Op 9 februari 1728 voor de getuigen onder te noemen compareerde Amant Van Springel dewelke 
bekende wel en degelijk verkocht te hebben drie percelen land met een perceel heide gelegen 
omtrent Buel onder Olen, De eerste genaamd “ het bluijckxken “ groot omtrent drie zillen. 
Palende oost Maria Be…(?), zuid Peter Lanen, west de Heirstraete en noord Anna Bos.  
 
Het tweede genaamd ” de groote delle “ groot omtrent een half boender. Palende oost Jan Dioos, 
zuid Anna Bos voorschreven, west zeker klein straatje en den misweg gaande van Oolen naar 
Buel.  
 
Het derde “ het cleijn blocxken “ groot een derdel. Palende oost het voorschreven klein straatje 
voorschreven, zuid en west Peeter Lanen en noord de voorschreven misweg, alles verkocht los en 
vrij, verkocht aan Hendrick Wouters voor en om de som van 400 guldens courant en stelde hij 
daarop 28 hoogen, L. Wuijts nog twee hoogen en de koper nog … hooge, ter presentie van 
Peeter Van Bijlen en Christiaen Daneels als getuigen. 
 

 
75 Olense gezinnen voor 1801: Paulus Oyen x Elisabeth Bertels, nr. 1769, pag. 359. 
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Op 10 februari compareerde Henrick Wouters koper en stelde op deze koop nog negen hoogen 
ter presentie van Marten Verwimp en Adriaen Lemie als getuigen. 
 

WLO-OGA765-027 
 
Akte 6. Heultkien, conditie van zeker verkocht huisje bij Adriaen Vervoort waarvan koper is 
Peeter Vande Weijer. 
 
Conditie waarop Adriaen Vervoordt als voogd der wezen wijlen Jan Vervoort Jansoon daar 
moeder afleeft Petronella Verstraeten ten deze bijgestaan met Adriaen Snijers schepenen uit de 
wet heeft verkocht mits deze zeker huisje zonder den grond, gestaan en gelegen onder Heulkien. 
Oost Dilis Vervoort, zuid, west en noord “ de goorheijde “ en dat aan Peeter Vande Weijer, voor 
de som van veertig guldens courant geld, en stelde hierop één hooge. Michiel Opsoom nog een 
hooge en de voorschreven koper ook nog een hooge. Aldus gedaan coram Peeter Vervoort en 
Michiel Opsoom getuigen. Peeter Vande Weijer is koper gebleven na de kaarsbranding op 7 april 
1728. 
 

WLO-OGA765-030 
 
Akte 7. Zoerle Wittegracht, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Adriaen 
Verbiest daar moeder af leeft Anna Verheijden. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Jan Verbiest en Marten Helsen voogden der wezen wijlen 
Adriaen Verbiest daar moeder af leeft Anna Verheijden ten deze bijgestaan met Peeter Douwen 
haar schoonzoon die tezamen zullen verkopen de haafelijke meubelen hun competerende en dat 
met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Franciscus Smedts kocht een koe, borg Jan Baptist Van Eutsel. Peeter Douwen kocht drie koeien 
en nogmaals 2 koeien. Peeter Wouters kocht een koe, borg Jan Vervoort. Jan Biermans kocht een 
rund, borg Jan Bruers. Adriaen Peeters Morkhoven, kocht een rund borg Jacobus Heijlen. Adriaen 
Janssens kocht een rund, borg Hendrick Janssens. Jan Aerdts kocht het paard voor 65 gulden en 
is gecalengeerd door Peeter Douwen. Het veulen gecalengeerd door Peeter Douwen voor 31 
gulden. 
 
Aldus gedaan coram den heer drossaard Mangelschots, Marten Douwen en Hendrick Verbiest 
schepenen deze 9 februari 1728. 
 
Depost zijn verkocht op de voorschreven conditie 24 schapen bij Jan Boogaerts, ieder schaap 3 
guldens 1 stuivers, facit 85 gulden 1 stuivers, borg Adriaen Vervoort. Dezelfde Jan Bogaerts nog 
30 schapen voor 69 guldens, borg dezelfde Adriaen Vervoort. 
 

WLO-OGA765-039 
 
Vonnis voor Hendrick Deckers beslager tegens de granen prout in acces. 
 
24 februari 1728 resort den dienaar Verswijvel welke van het beslag pro secundo gedaan te zijn 
met levering van relaas op zegel aan Andries Jennes mits welk verzoek … dat aan den beslager 
alhier zullen worden geadudiceert de gearresteerde granen tot verhaal der pretenties in de akte 
van beslag vermeld cum expensies met permissie van die te mogen uitdorsen onder conditie … 
Actum in collegio van schepenen des lands en markizaat Westerloo deze 29 februari 1728. 
 

WLO-OGA765-040 
 
Akte van beslag, compareerde Hendrick Deckers den welke verklaarde rechtelijk arrest en beslag 
te doen van alzulk graan als zijnde ongedorst in de schuur van Elisabeth Mae… Jan Lintermans 
… Maria Verhaert om pro posse aan te verhalen acht veertelen koren, zeven gulden en zeven 
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stuivers geld door den beslagen Jan Lintermans geleend in het jaar 1726 … arrest van de 
stadhouder Manesse aan Andries Jennes in huwelijk met de dochter van de gedaagde Maria 
Verhaert verzoekende hiervan gedaan te worden … Actum coram heer Fr. Philippe Halloint en 
Marten Douwen schepenen deze 5 februari 1728. 
 

WLO-OGA765-041 
 
Akte 8. Conditie waarop Hendrick Deckers heeft verkocht uit vonnis zeker koren competerende 
Jan Lintermans en de erfgenamen Maria Verhaert. 
 
Na voorgaande kerkgebod, conditie waarop Hendrick Deckers uit kracht van vonnis alhier bij hem 
voor de wethouders geobtineert den 24 februari 1728 ten laste van Jan Lintermans en de 
erfgenamen wijlen Maria Verhaert om pro posse daaraan te verhalen acht veertelen koren en 
zeven guldens zeven stuivers geld geleend in het jaar 1726 met kosten daarvan, zal verkopen de 
granen en het stro hun competerende en aan dito Hendrick Deckers uit kracht als boven aan hem 
geadindieert(?) en dat met oproepen. 
 
Eerst zijn verkocht vijf vierendelen koren … Vier mandelen stro gekocht bij Andries Huijpens, … 
etc. Aldus gedaan coram Philip Fr. Halloint en Merten Douwen schepenen deze 9 maart 1728. 
 

WLO-OGA765-044 
 
Akte 9. Hulshout, akkoord tussen Adriaen Dircx en de voogden Peeter Dircx kinderen. 
 
Alzo de erfgenamen van wijlen Peeter Dircx over enige jaren verkocht hebben aan Jan Van Pelt 
en zijne huisvrouw en dat tot voldoening(?) der obligatie en schulden van de voorschreven Peeter 
Dircx en Adriaen Dircx zijn broeder, moet door de gehele patrimoniale goederen van de 
voorschreven Peeter Dircx zijn geconsumeerd en Adriaen Dircx de zijne heeft behouden, uit 
welke oorzaak de moeder en het kind van dezelfde Peeter Dircx is geïnterneerd en waarover 
daarover zouden komen gerijzen zware en grote moeilijkheden, om dewelke te voorkomen zo zijn 
voor den heer drossaard Mangelschots en schepenen onder te noemen gecompeteerd den 
voorschreven Adriaen Dircx ter ene en Hendrick Peeters met Jan Bruers schepenen als 
voogden der wees het voorschreven wezen kind Peeter Dircx en dezelfs weduwe Anna Peeters 
ter andere zijde verklaarden door tussenspreken van goede mannen tot akkoord gekomen zijn. 
 
Te weten dat de gehele … voor Adriaen Dircx blijft in gemeijn tussen het voorschreven kind en 
Adriaen Dircx ieder voor de gerechtigde helft en de touchte der gezegde helft blijft aan de 
voorzegde Anna Peeters zoals beschreven in de coustumen alhier … etc. Aldus gedaan coram en 
ten overstaan van den heer drossaard, Marten Douwen en Jan Bruers schepenen deze 5 maart 
1728. 
 

WLO-OGA765-049 
 
Akte 10. Olen, conditie der verkochte haafelijke meubelen wijlen Peeter Bellens. 
 
Conditie waarop de weduwe wijlen Peeter Bellens zal verkopen alle haafelijke meubelen en dat 
met oproepen des dienaar. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers 
en hun onkosten daaraan. 
 
Adriaen Bellens kocht een rode koe en een blaar koe, borg Marten Spapen. Mandt Belmans kocht 
een rund. Adriaen Bellens kocht een rood rund en ook het zwart merriepaard voor 44 gulden. 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen des 
graafschap Oolen deze 11 maart 1728. 
 

WLO-OGA765-057 
 
Akte 11. Hulshout, conditie van de haafelijke meubelen bij Peeter Vervoort. 
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Conditie waarop Peeter Vervoort zal verkopen zijne haafelijke meubelen en dat met oproepen. 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Verkocht 
twee koeien en een rund. Aldus gedaan coram Jan Bruers en Adriaen Snijers schepenen deze 11 
maart 1728. 
 

WLO-OGA765-063 
 
Akte 12. Zoerle, conditie van de verkochte meubelen van Jan De Keuster en Catharina Daems 
gehuwden. 
 
Conditie waarop Jan De Ceuster en Catharina Daems gehuwden zullen verkopen hunne 
haafelijke meubelen en effecten en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Jan De Ceuster kocht een 
koe, borg Peeter Soeten.  
 
Opgetrokken bij Catharina Vande Brande volgens akkoord tussen haar en Jan De Keuster 
gemaakt. De uitgedane posten van Catharina Vande Brande tot drie in het getal bedragen twee 
guldens drie stuivers drie oorden. Aldus gedaan coram den heer drossaard Mangelschots, Philippe 
Halloint, Marten Douwen, Hendrick Verbist en Adriaen Snijers schepenen deze 12 maart 1728. 
 

WLO-OGA765-074 
 
Akte 13. Buel, conditie van zeker perceel erve genaamd “ het gerste block “ verkocht bij Peeter 
Lanen, waarvan koper is Andries Doos cum suis. 
 
Op 13 maart 1728 zo heeft verkocht Peeter Lanen zeker perceel land genaamd “ het gerste 
block “ groot de maten onbegrepen, gelegen tot Buel onder den graafschap van Oolen. Palende 
oost de veldstraat, zuid de erfgenen Jan Doos, west Merten Blampers kinderen en noord de straat 
gaande van Gerheijden naar de Meerense kapel. 
 
Koper was Andries Doos voor en om de som van 257 guldens courant geld en stelde hierop tien 
hoogen, Christiaen Daneels stelde nog een hooge en Andries Doos nog een hooge. Aldus 
gedaan in presentie van de getuige, Merten Sophie. Andries Doos is koper gebleven na de 
kaarsbranding op den laatste dag van maart 1728.  
 

WLO-OGA765-078 
 
Akte 14. Plaedtse, conditie van verkochte meubelen wijlen Peeter Mertens. 
 
Conditie waar op Catharina De Backer weduwe wijlen Peeter Mertens zal verkopen al haar 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een 
aanzienlijke lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Livien Roman kocht een gremel koe, borg Franciscus Bourbon. Den heer drossaard kocht een 
koe, borg Mr. Philip Halloint. Jan Vervoort kocht een koe, borg Adriaen Stevens. Merten Helsen 
Soerle kocht een koe. Franciscus Mutssaert kocht een koe, borg Marten Huijpens. Merten Douwen 
kocht een koe, borg L. Wuijts. Franciscus Bon(?) kocht het paard voor 35 gulden, borg Livinus 
Roman. Aldus gedaan coram den heer drossaard, Mr. Philippe Halloint, Hendrick Verbiest en 
Marten Douwen schepenen deze 18 maart 1728. 
 

WLO-OGA765-107 
 
Akte 15. Arrest gedaan voor het part en deel op de goederen competerende Adrian Nuijens 
gelegen tot Gelindel onder Westerloo ten verzoek van Maria Wouters uit kracht van vonnis. 
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Ten verzoek van Maria Wouters en uit kracht van open brieven van datum 10 maart 1728 
waarvan in het doen van de sommaties geïnsinueerd kopie aan den procureur Verbruggen als 
dienende Adriaen Nuijens na gedane executie en vermits geen voldoening werd arrest gedaan 
eerst op een eussel groot drie zillen gelegen in het “ Gheels broeck “. Item arrest op een perceel 
land groot twee zillen geheten “ de hofstadt “. Item arrest op een bunder land genaamd “ het 
block landt “. Item arrest op beemd … groot ander halve zille in “ de heuverhijdt “ gelegen alle 
onder Gelindel onder Westerloo aan Adriaen Nuijens nomine matris competerende met zijne vier 
consorten … Actum 18 maart 1728 … Du Frene. 
 

WLO-OGA765-111 
 
Akte 16. Olen, conditie van Arnoldus De Pester, Joanna Govaerts en Adriaen Peeters. 
 
Op 20 maart 1728 voor de getuigen onder te noemen compareerde den eerzame Arnoldus De 
Pester dewelke bekende wel en degelijk verkocht te hebben zeker huis, hof en aangelegen erve, 
gestaan en gelegen omtrent de Plaedtse van Olen, groot omtrent zestig roeden. Palende oost de 
kinderen Peeter Verstockt, zuid Gommar Marien, west en noord de straat verkocht aan Adriaen 
Peeters Janssone en Joanna Maria Coenen om envoor de som van 228 gulden en zeven 
stuivers, peertscoop - steertscoop. De koper zal de huur accepteren van 6 gulden jaarlijks. Gedaan 
ter presentie van Adriaen Lemie en Merten Meir als getuigen hiertoe verzocht. 
 

WLO-OGA765-114 
 
Akte 17. Strateneijnde, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Jan Verhaert cum suis 
waarvan koper is Peeter Soeten. 
 
Conditie waarop Jan Verhaert weduwnaar Catharina Verborght met hem gevoegd Cornelis 
Verborght als voogd met Adriaen Govaerts als schepen uit de wet als geeede voogd over zijne 
minderjarige kinderen wijlen Catharina Verborght hebben verkocht met oproepen van den 
dienaar Cools, met decreet van Schout en schepenen der Heerlijkheid Tongerloo op datum van 13 
april 1728 ondertekent P. Mertens zeker perceel land groot omtrent een zille, gelegen tot 
Strateneinde onder Westerloo en dat aan Peeter Soeten Mertenssone alhier present en deze 
koop accepterende en waarvoor hij beloofde te betalen ten dag der goedenis de som van 75 
guldens courant geld. Aldus gedaan coram Jan Bruers en Marten Douwen als getuigen hiertoe 
verzocht. 
 

WLO-OGA765-117 
 
Akte 18. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Peeter Wils. 
 
Conditie waarop de gelijke erfgenamen wijlen Mr. Peeter Wils gewezen notaris zullen verkopen 
alle haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Kopers waren o.a. Peeter Verloij, L. Wuijts, 
Adriaen Van Isschodt, Michiel Peeters, Peeter Verbiest, Dimpna Verbiest, Hendrick Cools, Peeter 
Vanden Boogaert, J. B. Heijlen, en meer anderen … Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen 
Heijns en Peeter Van Beijlen deze 26 april 1728.  
 

WLO-OGA765-136 
 
Akte 19. Olen, conditie van de insolventen (onvermogend) sterfhuis wijlen Anna Bos.  
 
Conditie waarop Ludovicus Wuijts meijer nomine officie zal verkopen al de haafelijke meubelen 
wijlen Anna Bos daar alsnog weduwnaar van leeft Jan Wouters 76 en dat met oproepen. Volgt 
een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Hendrick Heijlen kocht een koe, borg Andries Dioos. Adriaen Verbiest kocht een koe, borg Jan 

 
76 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Wouters x Anna Bosch, nr. 3666, pag.720. 
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Ceulckens. Jan Hermans Mertenssone kocht een koe, borg Hendrick Heijlen. Jan Colen (Celen) 
kocht den os voor 29 gulden, borg Hendrick Van Hoeff. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, 
Adriaen Heijns en Peeter Van Beijlen 7 mei 1728. 
 

WLO-OGA765-144 
 
Akte 20. Olen, conditie van verkocht land van Catharina Moons waarvan koper is Matthijs 
Matthijs. 
 
Op 8 mei 1728 voor de getuigen onder te noemen, compareerde Peeter Moons als last en 
procuratie hebbende van Catharina Moons geestelijke dochter woonachtig tot Herentals, dewelke 
bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan Matthijs Matthijs zeker perceel erve gelegen tot 
Schaetsbergen onder Olen, groot omtrent een half boender. Palende oost Merten Cluijts, zuid Jan 
Butters, west de kopers erve en noord “ den aert “ van Schaetsbergen en dat om en voor de som 
van 100 guldens wisselgeld en stelde de koper daarop 16 hoogen, L. Wuijts nog een hooge en de 
koper nog twee, ter presentie van Peeter Heijlen en Jan Vermeerbergen. 
 

WLO-OGA765-148 
 
Akte 21. Olen, conditie van zeker perceel erve genaamd “ de gestelen “ verkocht bij Jan Wolffs, 
koper is Jan Pappa. 
 
Op 11 mei 1728 compareerde Elisabeth Mermans dezelfde bijgestaan met Jan Wolffs haar man 
en voogd dewelke bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan Jan Pappa cum suis zeker 
perceel land genaamd “ den gestelen “ gelegen tot Boeckel onder Olen, groot een zille. Palende 
oost de kinderen Jan Mermans, zuid de erfgenamen Hendrick Willems, west “ den aert van 
Boeckel “ en noord Maria Peeters. Verkocht om en voor de som van 100 guldens courant geld. 
Den houtwas blijft tot profijt van den huurder. Ter presentie van Hubertus Van Elst(?) en Merten 
Verwimp als getuigen. 
 

WLO-OGA765-151 
 
Akte 22. Interactief verbod bij Adriaen Peeters wethouder alhier op de goederen van Govaert 
Van Camp van niet te staan over enige belastingen of allienatie van dezelfde Adriaen Peeters. 
 
Den ondergeschreven notaris tot Lier residerende relateerde en verklaarde zich uit den naam en 
vanwege Adriaen Peeters ingezetene van Lier voorschreven getransporteerd te hebben bij den 
heer secretaris van Westerloo en aan hem uit den naam als boven andermaal verzoek gedaan van 
niet te staan voor enige goedenissen, belastingen of veralieneringen als anderszins die Govaert 
Van Camp ingezetene van Westerlo zoude komen te doen op de goederen die hem 
competerende uit hoofde van zijn ouders liggende onder de jurisdictie van Westerloo en om daar 
aan te verhalen des voorschreven Peeters pretentie. Actum den 23 mei 1728. F. J. Berckmans not. 
pub. 
 

WLO-OGA765-153 
 
Akte 23. Plaedtse, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Hendrick Wijnants. 
 
Conditie waarop Peeter Vande Bergh als gelaste van zijn mede konsoorten, zal verkopen de 
haafelijke meubelen van Hendrick Wijnants. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram Mr. Philippe Halloint en 
Marten Douwen schepenen deze 24 mei 1728. 
 

WLO-OGA765-158 
 
Akte 24. Olen, conditie van de verkochte beemd der erfgenamen Marc Van Lommel. 
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Op 5 juni 1728 voor de getuigen onder te noemen compareerde Jan Van Lommel Laurerijssone, 
Jan Van Lommel Mertenssone en Adriaen Janssens als man en voogd van Anna Verheijden, 
welke comparanten hun zijn sterkmakende voor de erfgenamen wijlen Adriaen Van Lommel en 
Pauwels Gilens als man en voogd van Anna Van Lommel, Catharina Van Lommel bejaarde 
dochter, welke voorschreven comparanten verklaarden wel en degelijk verkocht te hebben aan 
den voorschreven Jan Van Lommel Mertenssone zeker perceel beemd genaamd “ den poes 
dijck “ groot omtrent een derde. Palende oost “ den poes dijck “, zuid de erfgenamen Adriaen 
Verboven, west Anna Pelsmaeckers en noord Peeter Verbist en dat om en voor de som van 60 
guldens en stelde de koper daarop twee hoogen, ter presentie van Jan Biermans en Jan Beckers. 
 
Op 24 juni compareerde Lembrecht Geudens en stelde op deze koop 4 hoogen en is hij daarmee 
als laatste hooger na de kaarsbranding op 28 juni koper gebleven. 
 

WLO-OGA765-162 
 
Akte 25. Strateneijnde, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de erfgenamen Jan Wuijts 
waarvan koper is Cornelis Verborght … 
 
Op 14 juni 1728 zo hebben verkocht de erfgenamen van Jan Wuijts geweest den pachter in de 
abdij van Tongerloo, een zeker perceel erve gelegen tussen Gelindel en Strateneinde. Palende 
oost Marten Govaerts, zuid Adriaen Thoelen, west de erfgenamen Jan Thoelen en noord 
Franciscus Heijlen. Verkocht voor 40 guldens, Jan Cools stelde een hooge, Cornelis Verborght 
stelde nog een hooge, getuigen Peeter Soeten en Niclaas Helsen. Cornelis Verborght koper. 
Vermelding Adriaen Wuijts. 
 

WLO-OGA765-166 
 
Akte 26. Akkoord van afscheid tussen Machiel Op Soom en de voogden der wezen achtergelaten 
bij wijlen Joanna Kerckmans. 
 
Op 22 juni 1728 voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerde Machiel 
Op Zoom en Dimpna Van Eutsel zijn tegenwoordige huisvrouw ter ene, Peeter Geens en 
Adriaen Snijers als geeede voogden der achtergelaten wezen wijlen Joanna Kerckmans daar 
vader af leeft den voorschreven Machiel Op Zoom ter andere zijde, welke comparanten 
verklaarden door tussenspreken van de schepenen en andere goede mannen, in het minnen tot 
akkoord gekomen zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit 
hoofde van hun voorschreven moeder. 
 
Te weten dat de eerste comparant schuldig en gehouden zullen zijn de voorschreven wezen tot 
twee in het getal zal onderhouden van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot een 
ouderdom van 20 jaar en dan aan ieder van hun te geven vier uitzet 14 gulden in geld en drie 
veertelen koren en een veerteel boekweit, waarvoor zij eerste comparanten zullen genieten alle 
haafelijke meubelen en meubilaire effecten ten sterfhuis bevonden, mits betalende de passieve 
schulden. Actum coram de heer Halloint en Marten Douwen schepenen op datum als boven. 
 

WLO-OGA765-172 
 
Akte 27. Hulshout, conditie van de verkochte granen te velde competerende de wezen Jan Van 
Pelt. 
 
Conditie waarop Adriaen Diercx en Merten Van Pelt als rechtelijke voogden der wezen wijlen 
Jan Van Pelt en de weduwe Anna Tilemans zullen verkopen zekere partijen van koren en andere 
granen staande te velde. Totaal 5 kopen. Aldus gedaan coram Adriaen Snijers, Marten Douwen en 
Jan Bruers schepenen deze 8 juli 1728. 
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WLO-OGA765-177 
 
Akte 28. Meeren onder Olen, conditie van zeker perceel erve genaamd “ het capelleblock “ 
gelegen tot Meeren onder Oolen verkocht bij Maria Verboven, koopster is Maria Van Uten. 
 
Conditie waarop Maria Verboven zal verkopen zekere plek erve genaamd “ het capelleblock “ 
gelegen tot Meeren onder Olen, groot omtrent drie zillen. Oost, zuid en noord ‘ S Heerenstraet en 
west Maria Van Uten. Item is dit goed verkocht voor de som van vijf honderd en 48 gulden, zijnde 
voor alle man opgeroepen en is gemijnd door Adriaen Peeters en stelde daarop 20 hoogen, ter 
presentie van Willem Goossens en Gilliam Wijtens, actum deze 10 juli 1728. Item stelde ten zelfde 
dag Maria Van Uten alsnog twee hoogen, ter presentie van Gilliam Heijlen en Merten Verbist. 
Adriaen Peeters stelde tijdens de kaarsbranding op 3 augustus 1728 een hooge bij en is daarmee 
koper gebleven. De partijen zijn akkoord dat Maria Van Uten in het voorschreven goed wordt 
gegoed. 
 

WLO-OGA765-182 
 
Akte 29. Buel onder Oolen conditie van de verkochte granen te velde van wijlen Anna Bos. 
 
Conditie van L. Wuijts meijer nomine officij en de voogden der wezen wijlen Anna Bos zullen 
verkopen de granen staande te velde van wijlen de voorschreven Anna Bos en dat met oproepen 
des meijer o.a. in “ het schuerblock “ gemijnd bij Jan Van Lommel, op “ het groot block “ gemijnd 
bij Cornelis Aerts, op “ de delle “ gemijnd bij Jan Wouters, op “ het callaers “ gemijnd bij Adriaen 
Caers, etc. Aldus gedaan coram L. Wuijts, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen des 
graafschap Oolen deze 12 juli 1728. 
 

WLO-OGA765-188 
 
Akte 30. Arrest gedaan op de goederen van heer Egidij ten verzoek van de Juffrouwen De 
Lafaille. 
 
Ten verzoek van Jonker Gaspar Henricus Dellafaille en vrouwe Clara Cesarina Bosschaert 
zijne compagne uit kracht van brieven van executoire arrest in de Souvereine Raad van Brabant 
gedepecheert den vijfde juli 1728, staande op condemnatie voluntaire gepasseerd in de 
voorschreven Raad ten zelfde dag ondertekent De Vos, ten hun voordeel en tot last van de 
Juffrouwen Theresia Ernestina Egidij en Maria Helena Egidij, werd door mij ondergeschreven 
deurwaarder van den Soevereinen Raad van Brabant in den naam van zijne Keizerlijke en 
Koninklijke Majesteit als hertog van Brabant gesaiseert en gearresteerd ter secretarije van het 
markizaat van Westerlo, alle en degelijke de goederen, huizen, landen, weiden etc. competerende 
de voorschreven Juffrouwen Theresia Ernestina Egidij en Maria Helena Egidij onder de 
voorschreven jurisdictie gelegen en speciaal eerst een weide gelegen achter de pastorie van 
Westerlo, groot omtrent drie zillen. Palende oost en zuid de Laecke, west Margrita Oijen en noord 
…(leeg) met nog een weide insgelijks achter de pastorie gelegen, groot omtrent een half bunder. 
Palende oost de voorschreven weide, zuid de Laeck en west de erfgenamen Gommar Vincx en 
noord de weide van de pastorie.  
 
Item twee percelen van erven aan malkander gelegen in “ de beijltiens “ groot in het geheel een 
bunder. Palende oost de erfgenamen van den secretaris Vermeeren, en noord Arnoldus Hendricx. 
Item zeker omtrent drie zillen land gelegen in “ de biest “ omtrent de pastorie. Oost Niclaes De 
Boven, zuid S’Heerenstraet en Peeter Vincx, west het Bacx(?) straatje en noord Jan Veckemans. 
Item zekere hoeve bestaande in huis, stal, schuur, landerijen, weiden en hooiwas app- en 
dependentiën van dien, zo en gelijk de voorschreven hoeve gestaan en gelegen is bij den 
windmolen van Zoerle, zo en gelijk zij comparanten al dezelfde goederen verkregen hebben uit 
hoofde van den heer Jan Baptista Egidij secretaris van Bouchout hunnen broeder, met verbod 
aan de heer Van Wesel secretaris, schepenen en regeerders van het markizaat van Westerloo 
voorschreven, van te passeren enige goedenis, realisering van een verkoping, belasting, transport 
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aliënatie, die zij of iemand van hunnen ’t weg zouden doen, op pene als naar recht en dat tot 
verhaal van de som van drie duizend vierhonderd gulden kapitaal wisselgeld. Actum 12 juli 1728. 
 

WLO-OGA765-191 
 
Akte 31. Contract van uitkoop tussen Jan Janssens en Marten Van Kerckhoven voogd van de 
wees François Peeters daar moeder af leeft Maria Verbiest. 
 
Op 12 juli 1728 voor drossaard en schepen onder te noemen compareerde Jan Janssens en 
Marten Van Kerckhoven als wettige voogden der enige wees achtergelaten bij wijlen François 
Peeters daar moeder af leeft Maria Verbiest ter ene en de voorschreven Maria Verbiest alsnu 
getrouwd met Jan Douwen haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, welke 
comparanten verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord gekomen zijn nopende 
de haafelijke meubelen op de voorschreven wees verstorven uit hoofde van haar vader. 
 
Te weten dat de voorschreven tweede comparanten schuldig en gehouden zijn de voorschreven 
wees met naam Jan Peeters te onderhouden van kost en drank … en dat tot deze gekomen is tot 
den ouderdom van 20 jaar en hem dan te geven voor uitkoop 40 gulden in geld vier veerdelen 
koren en twee veerdelen boekweit en bovendien een eerlijk kleed en indien het bij zijn moeder 
verblijft te wonen tot dat hij gekomen is tot een staat anderszins en geen kleed moet hebben als hij 
bij zijn moeder blijft wonen … en in tegendeel van dien zullen zij tweede comparanten genieten en 
profiteren al de haafelijke meubelen op den voorschreven wees verstorven, mits betalende al de 
passieve schulden uitgenomen de tweehonderd guldens obligatie aan Adriaen Van Kerckhoven 
die blijft tot last van de meergemelde wees. 
 
Aldus gedaan coram den heer Fr. Mantelschots drossaard, Marten Douwen, Philippe Halloint en 
Hendrick Verbiest schepenen deze 12 juli 1728.  
 

WLO-OGA765-194 
 
Akte 32. Plaedtse, conditie van verkochte granen te velde toekomende de weduwe Peeter 
Mertens. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Catharina De Backer weduwe wijlen Peeter Mertens zal 
verkopen zekere partijen, met oproepen der stadhouder. 
 

- Eerste koop op “ den zept “ naast den meulen, gemijnd bij Andries Huijpens. Borg 
Hendrick Bourbon. 

- De tweede koop op “ de zept “ is gemijnd bij dezelfde. 
- De derde koop in “ de belckiens “ gemijnd bij dezelfde. 
- De vierde koop en de tweede in “ de belckiens “ gemijnd bij dezelfde. 
- De vijfde koop den eerste op “ de dumpels “ gemijnd bij Jan De Winter, borg Jan Van 

Kerckhoven. 
- De zesde koop bestaande in 16 ruggen gelegen naast het voorstaande is gemijnd bij Livin 

Roman, borg F. Bourbon. 
- Zevende koop op het land van Mr. Philip Halloint naast de dreef gaande naar Tongerloo is 

gemijnd bij Jan Van Kerckhoven, borg Jan De Winter. 
 
Actum coram den heer drossaard Mangelschots, Mr. Philippe Halloint en Adriaen Snijers 
schepenen deze 13 juli 1728. Volgt de verkoop van de haver … 
 

WLO-OGA765-198 
 
Akte 33. Verpachting van de kerk en H. Geest hooiwassen van het jaar 1728. Aldus gedaan coram 
Philippe Halloint en Marten Douwen schepenen deze 20 juli 1728. 
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WLO-OGA765-202 
 
Akte 34. Hulshout, conditie van zeker perceel verkocht bij Carel Heijlen en Marten Heijlen 
waarvan koper is Hendrick Van Dungenen. 
 
Conditie waarop Carel Heijlen hem sterk makende voor zijn absenten broer Marten Heijlen, 
hebben verkocht zo zij zijn doende mits deze aan Hendrick Van Dungenen alhier present en de 
koop accepterende zeker perceel erve genaamd “ het binneveldt “ waarop een huis heeft gestaan 
gelegen bij “ de vaert “ tot Hulshout, omtrent “ de heijde “, waarvan de andere helft competeert 
aan de H. Geest aldaar. Groot in het geheel omtrent de 80 roeden. Komende daaraan oost en zuid 
“ de goorheijde “, west Peeter Diercx en noord de voorschreven heide, waarvoor de koper ten 
dage der goedenis beloofde te betalen de som van 30 guldens en stelde daarop 13 hoogen, 
Adriaen Boogaert stelde een hooge en de koper ook nog een hooge. Hendrick Van Dingenen is 
na de kaarsbranding op 11 oktober koper gebleven. 
 

WLO-OGA765-206 
 
Akte 35. Contract van afscheid gemaakt tussen de voogden der wezen wijlen Peeter Helsen daar 
moeder af leeft Maria Vleugels. 
 
Op 9 september voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerden Maria 
Vleugels weduwe wijlen Peeter Helsen nu getrouwd en bijgestaan met Peeter Baetvens haar 
tegenwoordige man ter ene en Peeter Vleugels en Merten Helsen als geeede voogden der 
wezen wijlen Peeter Helsen daar moeder af leeft de voorschreven Maria Vleugels ter andere 
zijde en verklaarden bij vorm van afscheid nopende de haafelijke meubelen op de wezen 
verstorven uit hoofde van hun vader. 
 
Te weten dat de voorschreven eerste comparante voor haar eigen zal behouden al de haafelijke 
meubelen, goud, zilver gemunt en ongemunt, acties en credieten en zal in recomparitie van dien 
moeten betalen alle de passieve schulden waarmede het sterfhuis belast is en zal hare kinderen 
moeten onderhouden van kost en drank … en bovendien haar kinderen tot drie in het getal, met 
naam Merten Helsen, Anna Helsen en Joanna Maria Helsen moeten geven en betalen de som 
van zes guldens zo haast dezelfde zullen zijn gekomen tot den ouderdom van 20 jaren en wat 
aangaat de erfgoederen het gebruik der zelfden zal gereguleerd worden volgens landsrecht … 
 
Actum op datum als boven coram den heer drossaard F. Mangelschots, Mr. Philippe Halloint en 
Merten Douwen schepenen des lands en markizaat Westerloo. 
 

WLO-OGA765-209 
 
Akte 36. Hulshout, conditie van zekere schaarbos gelegen tot Hulshout verkocht bij de voogden 
der wees wijlen Jan Verstappen en Catharina Peeters en Jan Jennes. 
 
Op 12 september 1728 compareerde Jan Jennes ter ene en Jan Verstappen en Adriaen 
Peeters als voogden der minderjarige wees met naam Adriaen Verstappen, hen sterk makende 
voor de voorschreven wees en Gilliam Hanegreeffs als koper ter andere zijde, aangaande zeker 
koop erve gelegen tot Hulshout. Palende oost de erfgenamen Adriaen Brusseleers, west François 
Mangelschots drossaard, noord Andries Van Looij, zuid Gilliam Hanegreeffs en de erfgenamen 
Diel Vande Vecken. De koper beloofde daarvoor te betalen 157 guldens in geld. Dezelfde dag 
stelde de koper nog een verdier, ter presentie van Joannes Vervoort en Adrianus Van Goubergen. 
Franciscus Dirckx stelde ook nog een verdier en de koper ook nog één. Getuigen waren Gommar 
Hendrickx en Anthonis Wouters. 
 

WLO-OGA765-215 
 
Akte 37 (beschadigde akte). Mogelijk sterfhuis Jan Verleuffel? Damseijnde, conditie van de 
verkochte meubelen wijlen … Bertels(?).   
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Conditie waarop Balten Bacx en Adriaen Van … als rechtelijke voogden der wezen zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst 
van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Hendrick Claes, Jan Baptist Verborgt, Jan Van Deijck, Peeter Helsen, Adriaen 
Hoeremans, Peeter Van Merbeeck, Adriaen Van Houdt, Adriaen Heijlen, Jan Schoubroeckx, 
Hendrick Rasmaeckers, Hendrick Culkens, Jorris Coeninckx, Adriaen Toelen en anderen … Op 
deze conditie hebben de voogden ontvangen in gereed geld de som van 23 gulden 2 stuivers.  
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest en Mr. Philippe Halloint schepenen deze 18 september 
1728. 
 

WLO-OGA765-216 
 
Akte 38. Conditie van zeker perceel hooiwas gelegen in “ het sammels broeck “ verkocht bij den 
eerwaarde heer Raijmaeckers waarvan Marten Huijpens laatste hooger is. 
 
Conditie en voorwaarde waarop den eerwaarde heer J. Raijmaeckers te koop stelt zeker perceel 
hooiwas gelegen in “ het sammels broeck “ groot omtrent … (leeg) en dat met oproepen. Marten 
Huijpens heeft den palmslag ontvangen van deze koop, Andries Huijpens verhoogde de 
koopsom en Marten Huijpens stelde nog een hooge bij. Marten Helsen stelde depost nog een 
hooge. Coram Sr. G. Henricx en Ferd. Matthé getuigen deze 28 september 1728. 
 

WLO-OGA765-226 
 
Akte 39. Plaedtse Westerlo, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Jan Jacobs 
daar moeder af leeft Dimpna Boels. 
 
Conditie waarop Adriaen Boels en Meester Philippe Halloint schepen uit de wet als voogd der 
achtergelaten wees wijlen Jan Jacobs daar moeder af leeft Dimpna Boels, zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst 
van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
S. Stobbaerts kocht een rode koe, borg Philippe Halloint. Trudo Gijsels kocht een rode koe, borg 
Philippe Halloint. Joachim Milans kocht een verken, borg Andries Huijpens. Merten Jacobs kocht 
zeeldraaiers gereedschap. Aldus gedaan coram den heer drossaard Mangelschots, Mr. Philippe 
Halloint en Marten Douwen schepenen deze 3(?) december 1728. 
 

WLO-OGA765-233 
 
Akte 40. Plaedtse 77 van Westerlo, conditie van zeker huis verkocht bij Peeter Bougaerts en 
Peeter Bergier als voogden der wezen Jan Bergier waarvan koper is Norbertus Hallewaerts. 
 
Conditie waarop Peeter Bongaerts en Peeter Bergier als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Jan Bergier daar moeder af leeft Anna Maria Bongaerts op aggregatie 
van drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerloo als oppervoogden, zullen 
verkopen zeker huis, hof, stal etc. groot omtrent veertig à vijftig roeden de maten onbegrepen, 
gestaan en gelegen alhier aan de Plaedtse van Westerlo. Komende daaraan oost Balten Van 
Gorp, zuid de voorschreven Plaedtse, west Maria Pauwels en noord den Leugenpad, en dat met 
oproepen des stadhouder. 
 

 
77 Huizen op de markt: Huis nr.7, gelegen aan de noordzijde van de Plaats of markt van Westerlo. Eigenaars 
in 1728 Jan Bergiers en Anna Maria Bongaerts, verkocht aan Norbert Hallewaert en Catharina Vermeijen 
zijn huisvrouw. Bewerking J. Verduyckt. 
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Verkocht los en vrij en verder op een rente of obligatie ten kapitaal van 100 guldens aan de Gilde 
van St. Sebastiaen alhier en bovendien nog een rente ten kapitaal van 100 guldens courant geld 
aan de kerk alhier, welke renten de kopers zullen moeten nemen tot hun last en ook nog jaarlijks 
een oord aan den H. Geest alhier daarop uitgaande.  
 
Item moet de koper alsnog betalen een pistool aan de weduwe Jan Brisee voor een kermis. 
Verkocht voor de som van 330 guldens en stelde daarop 20 hoogen. Norbertus Hallewaerts is 
koper gebleven na de kaarsbranding op 7 december 1728.  
 

WLO-OGA765-239 
 
Akte 41. Hulshout, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Jan Vervoort nomine uxoris 
gelegen tot Hulshout genaamd “ turelincx heijde “, koper Hendrick Faes. 
 
Op 29 november 1728 compareerde Jan Vervoort man en voogd van zijn vrouw met naam 
Catharina Turelincx gehuwden als levende in haar eerste huwelijk ter ene, mede Lembrecht 
Faes (Vaes) ter andere zijde, welke eerste comparant heeft verkocht een zeker perceel heide 
gelegen en gestaan onder Hulshout op “ het eijnde “, genaamd “ turelincxheijde “ het welk is 
groot bevonden omtrent de drie vierendelen, tussen de partijen bekend. 
 
De koper zal moeten content houden met de huur bestaande in twee veertelen koren mede het 
hout dat den pachter behoud in zijn huur voorschreven tot den ouderdom van zes jaar of het 
revenue naar advenant. De koper beloofde daarvoor te betalen de som van 140 guldens courant 
geld. Ferdinandus Van Eutsel en Peeter Soeten waren getuigen. Actum coram den heer Fr. 
Mangelschots drossaard, Mr. Philip F. Halloint en Marten Douwen schepenen deze 7 december 
1728. 
 

WLO-OGA765-243 
 
Akte 42. Conditie, van verkocht schaarhout competerende zijne Excellentie den heer markies van 
Westerloo. 
 
Conditie waarop den heer Ferlaije als rentmeester van zijne Excellentie den heer markies van 
Westerloo zal verkopen zekere partijen van schaarhout in verscheidene kopen en dat met 
oproepen des stadhouder. 
 
Den eerste koop aan de hoeve te Berchom, genaamd “ het boschstuck “ gemijnd bij den heer 
drossaard. 
 
Tweede koop aan de hoeve tot Berchom, genaamd “ de groote heijde “ van “ den steenhoven “ 
met de kanten van den dennenbos, gemijnd bij Adriaen Folders, borg Adriaen Van Genechten. 
 
Derden koop genaamd “ den hertberg “ van de dreef tot aan den Varewegh die door loopt door 
het midden van “ den bosch “, gemijnd bij Sr. Stobbars, borg Hendrick Bourbon. 
 
Den vierden koop is van den Varenwegh tot aan de vijvers en de Heeren van Tongerloo, gemijnd 
bij Adriaen Van Genechten, borg Cornelis Vervoort. 
 
Den vijfden koop genaamd “ de wijnants “ in twee kopen den eersten in het oprijden van het veld 
tot aan “ den kerckebosch “ is gemijnd bij François Bourbon, borg Philip Halloint, en den anderen 
van den “ kerckenbosch “ tot aan het afgaan van het veld is gemijnd bij Sr. Van Schoubroeck voor 
10 gulden, borg Hendrick Bourbon. 
 
Inliggende folio: 
Aan de hoef tot Berghom zijn drie kopen, ten eersten genaamd “ het balstuck “. Den tweeden 
koop is genaamd “ de groetheijde ” van “ den steenhoeven “ met de kanten van den dennenbos. 
Den derden koop is genaamd “ den hertbergh “ van de dreef tot aan den Vaerewegh … 
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Aan de hoeve van “ de broeijck “ zijn vier kopen. Den eersten genaamd “ den honinck “ met den 
dries achter de schuur. Het tweede “ het verbrant huijs “. Het derden “ het achterste velken “ … 
De vierde koop “ den hoogen dries “ gemijnd bij Peeter Gauckens voor 14 guldens, borg Adriaen 
verstappen. 
 
Item een koop tot Wesel, genaamd “ het rondt veldeken “ gemijnd bij Peeter Van Schoubroeck, 
borg H. Bourbon. 
 
Item nog een koop alhier aan de dreef van Tongerloo, genaamd “ prinsen dreef(?) “ is gemijnd bij 
Sr. Stobbans, borg H. Bourbon. 
 
Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Mr. Philip F. Halloint en Marten Douwen 
schepenen deze 7 december 1728. 
 

WLO-OGA765-253 
 
Akte 43. Heulkien, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Adriaen Mertens als voogd der 
wezen wijlen Hendrick Mertens daar koper af is Peeter Vleugels. 
 
Conditie waarop Adriaen Mertens als voogd der wezen achter gelaten bij wijlen Hendrick 
Mertens daar moeder af was Dimpna Blampers heeft verkocht zeker veldje eertijds zijnde 
geweest heide, groot omtrent een zille gelegen onder Heulkien in “ de vranckebeeck “. Komende 
daaraan oost Jan Stevens, zuid Jaques…gers, west Adriaen Sterckx en noord Adriaen 
Vermeerbergen en dat aan Peeter Vleugels alhier present en deze koop accepterende om en voor 
de som van 20 gulden courant geld. Aldus gedaan coram Adriaen en Jan Verstappen getuigen. 
 

WLO-OGA765-258 
 
Akte 44. Doffen, conditie van de haafelijke meubelen wijlen Michiel Sergers. 
 
Conditie waarop Maria Bellens weduwe wijlen Michiel Sergers zal verkopen al de haafelijke 
meubelen en dat met oproepen des dienaar. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Verwimp kocht een koe, borg Michiel Willems. Peeter Van Hoeff Plaedtse kocht een koe, borg 
Hendrick Van Hoeff. Peeter Van Hoeff Janssone kocht een rund, borg Adriaen Bellens. Marten 
Goor kocht een osken voor 9 gulden, borg Adriaen Bellens. Jan Van Houdt kocht een kalf voor 4 
gulden, borg Merten Menten. Peeter Vleugels kocht het paard voor 21 gulden, borg Peeter Verbist. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen des 
graafschap Oolen deze 16 december 1728. 
 

WLO-OGA765-268 
 
Akte 45. Conditie waarop de weduwe wijlen Jan Bellens Marcussone zal verkopen al de haafelijke 
meubelen en dat met oproepen des dienaars. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Bastiaen Verheijden(?) (Verluijten) kocht een rund, borg Peeter Verwerft. Hendrick Van Hoeff 
kocht een koe, borg Nicolaes De Win. L. Wuijts kochteen kalf, borg Merten Verwimp. Aldus gedaan 
coram L Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Beijlen op 23 december 1728. 
 

WLO-OGA765-273 
 
Akte 1. Hulshout, conditie van verkochte meubelen der wezen Jan Van Pelt. 
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Conditie waarop Hendrick Soeten en Marten Van Pelt als rechtelijke voogden der wezen wijlen 
Jan Van Pelt en Catharina Dircx zullen verkopen de haafelijke meubels ten sterfhuis bevonden 
en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan.  
 
Jan B… Meerbeeck kocht een koe, borg Adriaen Van Ciel. Peeter Van Hove kocht een koe, borg 
Peeter Vervoort. Jan Ceulemans kocht een koe, borg Jan Veckemans. Peeter Peeters kocht een 
rund, borg Jan Vervoort. Jan Van Leuffel kocht een rund, borg Merten Dauwen. Franciscus 
Peeters kocht een rund. Machiel Van Teunghel kocht voor 35 gulden en 10 stuivers het paard, 
borg Adriaen Van Ciel. Aldus gedaan coram d’ officie Marten Douwen en Jan Bruers schepenen 
deze 12 januari 1729. 
 

WLO-OGA765-286 
 
Akte 2. Buel onder Olen, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Jan Pauwels. 
 
Conditie waarop Jan Pauwels zal verkopen al zijne haafelijke meubelen en dat met oproepen des 
dienaars. Volgt een lijst van verkochte meubelen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Peeter Verwerft kocht een koe, borg Michiel Willems. Dimpna Meulenbergs kocht een koe, borg 
Jan Pauwels. Jacobus Meir kocht een koe, borg Peeter Wuijts. Peeter Verwerft kocht een zwart 
paard, borg Peeter Lanen. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van 
Beijlen schepenen des graafschap Olen, 29 januari 1729. 
 

WLO-OGA765-293 
 
Akte 3. Zoerle, conditie van de verkochte meubelen wijlen Elisabeth Maesmans. 
 
Conditie, waarop Niclaes Govaerts en Peeter Vermeerbergen voor hun zelf en als voogden der 
wezen wijlen Maria Vermeerbergen daar vader af leeft Anthoon Govaerts zullen verkopen de 
haafelijke meubelen van Elisabeth Maesmans die der wezen grootmoeder was en dat met 
oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 

WLO-OGA765-294 
 
Alzo Elisabeth Maesmans weduwe van wijlen Jan Vermeerbergen des verkopers moeder bij 
testament gepasseerd voor den notaris Wils op 7 mei 1723 heeft gelegateerd op haar zoon 
Peeter Vermeerbergen een som van honderd en … gulden, met verdere effecten met het 
voorschreven testament uitgedrukt en bovendien de haafelijke effecten nagelaten bij dezelfde 
belast zijn met vele haafelijke schulden zo intresten als anderszins, zo verklaarde dezelfde Peeter 
Vermeerbergen tevreden te wezen om de voorschreven haafelijke meubelen te verkopen tot 
schulden behoef tot deze betaald zijnde hem te consenteren met den boni naar proportie zo en 
gelijk den drossaard en de schepenen deze zullen vinden. 
 
Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Er 
werd een koe verkocht aan Catharina Van Kerckhoven(?) borg Niclaes Helsen. Het geld 
opgetrokken ten dage van de koopdag is opgetrokken bij Niclaes Govaerts voogd. Aldus gedaan 
coram den heer drossaard, Marten Douwen en Hendrick Verbist schepenen, 11 februari 1729. 
 

WLO-OGA765-303 
 
Akte 4. Zoerle, conditie van verkochte haafelijke meubelen bij Adriaen Nuijens. 
 
Conditie waarop Adriaen Nuijens zal verkopen zijne haafelijke meubelen en dat met oproepen. 
Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
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Aangaande het vee werd er een koe en een rund verkocht. Actum coram Marten Douwen en 
Philippe Halloint schepenen deze 17 februari 1729. 
 

WLO-OGA765-308 
 
Akte 5. Arrest gedaan wegens Hendrick Stoop op de goederen van wijlen Adriaen Dircx gelegen 
tot Hulshout om daaraan te tellen 600 guldens en dat aan de schepenen en secretaris alhier. 
 
Ten verzoek van Hendrick Stoop en uit kracht van zijn open brieven van executoire van datum 29 
januari 1729 ondertekent De Vos op condemnatie volontair waarvan in het doen van de sommatie 
was geïnsinueerd kopie van de weduwe van wijlen Peeter Dircx als erfgenaam van wijlen Adriaen 
Dircx, zo wordt door mij ondergeschreven deurwaarder en in de naam en van wegens zijne 
keizerlijke Majesteit eerst arrest gedaan op zeker huis en huisveld gelegen onder Hulshout en 
palende oost Jan Van Roij, zuid ‘ S Heerestraet, west en noord “ de gemeijne heijde “. 
 
Item arrest op een bunder land genaamd “ den heijbergh “. Palende oost deBroeckstraete, zuid 
zijn zelve, west en noord … (leeg) Item nog een arrest op zekere plek land groot drie zillen 
genaamd “ den heuvel “ onder Hulshout. Palende oost zijn zelve, zuid … (leeg), west De 
Broeckstraete en noord ’S Heerestraete, alles competerende de wezen Peeter Dircx als 
erfgenamen en bezitter van Adriaen Dircx … 17 februari 1729. 
 

WLO-OGA765-312 
 
Akte 6. Plaedtse van Westerlo, conditie van de meubelen verkocht bij de weduwe wijlen Hendrick 
Verbiest. 
 
Conditie waarop Maria Hendricx weduwe wijlen Henrick Verbiest zal verkopen haar haafelijke 
meubelen en effecten haar toebehorende en dat met oproepende stadhouders. Volgt een lijst van 
verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkostendaaraan. 
 
Merten Helsen kocht twee koeien. Mertinus Persoons kocht een vaars. Geeraert Persoons kocht 
een rode koe. Adriaen Janssens kocht een rund, borg Jan Helsen. Adriaen Peetermans kocht een 
koe, borg Cornelis Goijvaerts. Merten Douwen kocht een rund. Geeraert Persoons kocht nog een 
koe. Hendrick Snoecx kocht een koe, borg Adriaen Boels. De molder Wilm Verheijen kocht de 
koeketel, borg Fr. Colins. Merten Helsen kocht nog een rund. Aldus gedaan coram Mr. Philip 
Halloint en Marten Douwen schepenen deze 10 februari 1729. 
 

WLO-OGA765-326 
 
Akte 7. Olen, conditie van verkochte goederen bij Adriaen Peeters verkoper aan Adriaen Lemie 
koper. 
 
Op 21 februari voor de getuigen ondertekent compareerde Adriaen Peeters Janssone dewelke 
bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan Adriaen Lemie, eerst het huis met den hof en 
binnenblok, gestaan en gelegen aan de Plaedtse van Olen, tezamen groot een zille. Palende oost 
Jan Van Meerberghen, zuid Adriaen Van Hoeff, west de Plaedtse van Oolen en noord Peeter 
Heijlen.  
 
Item “ het broecxhoff “ gelegen bij de Plaedtse groot een derdel. Palende oost Adriaen Wouters, 
zuid Merten Matthijs, west de Plaedtse van Oolen en noord de Capelle van Gestel. Item “ den 
wouwer “ voor de helft westwaarts, groot in het geheel 360 roeden. Palende oost Maria Peeters 
voor de helft, zuid de kopers erve, west de kerk alhier van Oolen en noord Hendrick Heijns en 
moeten het voorste de achterste wegen. 
 
Item “ den haaghdoren “ onder Tongerloo groot 130 roeden. Palende oost Maria Peijs, zuid den 
heer pastoor alhier, west Adriaen Soeten en noord Gilliam Verluijten. Item de weide in “ den 
honinck “ groot een oud bunder. Palende oost Jan Ruts, zuid Jan Jacobs en Marten Wuijts, west 
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zeker klein straatje en noord Christina Oijen en Joris Cluijts. Item een perceel hooiwas gelegen 
onder Herentals groot een derdel. Palende oost Adriaen Geerts zuid … (leeg) west den advocaat 
van Eijsendijck en noord “ d ‘ haegh “.  
 
Item nog een perceel heide genaamd “ de drij vennen “ groot een half bunder. Palende oost … 
Soeten, zuid Merten Matthijs, west … Rits en noord den voorzegde Rits. Alle voorschreven 
goederen zijn verkocht voor los en vrij en dat om en mits de som van 935 guldens courant geld. 
 
Item is conditie dat den verkoper mag blijven wonen in de kamer zonder bed, daarvoor te moeten 
geven aan den koper twee jaar lang en de pacht van den pachter Jan Pauwels hebbende nog 
twee jaren. De scheldt blijft tot profijt van de koper en het schap in de kamer en alle huisraad 
zijnde nagelvast mag den verkoper afbreken. Item stelde den koper Merten Matthijs op de 
voorzegde koop drie hoogen en nadien nog een hooge, ter presentie van Jan Pauwels en Merten 
Verwimp getuigen hiertoe verzocht en gebeden. 
 
Dezelfde dag compareerde Adriaen Lemie en stelde op de voorzegde koop een hooge ter 
presentie van Adriaen Huijsmans en Joseph … Adriaen Lemie stelde op 10 maart 1729 zeven 
hoogen, getuigen Merten Verwimp en Peeter Biermans als geloofwaardige getuigen en is daarmee 
na de kaarsbranding op 14 maart als laatste hooger koper gebleven. 
 

WLO-OGA765-332 
 
Akte 8. Akkoord tussen Jan Vervoort en de schoonmoeder Maria Verhelst over zekere obligatie 
ten kapitaal van 100 guldens aan Peeter Dircx. 
 
Op 22 februari 1729 voor den heer drossaard en schepenen compareerden Adriaen Vervoort zo 
voor zijn zelve als in kwaliteit als voogd van de achtergelaten wezen wijlen Jan Vervoort 
Janssone daar moeder af leeft Petronella Verstraten, mede als voogd van de enige wees verwekt 
bij des comparante vader daar moeder af leeft Maria Verhelst, Dilis Vervoort, Peeter Vervoort, 
Maria Vervoort jonge en bejaarde dochter … ter ene en Maria Verhelst weduwe wijlen Jan 
Vervoort bijgestaan met Mr. Philippe Halloint ter andere zijde, welke voorschreven comparanten 
om in het minnelijk geschil als tussen hun gerezen was ter oorzaak van 100 guldens kapitaal en de 
reeds verschenen intrest die door Jan Vervoort des comparantes vader ter rente opgenomen was 
bij Peeter Dircx bejaarde jongman tot Hulshout waarover de voorschreven comparanten alreeds 
voor de schepenen alhier waren geactiveerd, welke voorschreven was gebleven uit den staat van 
hetzelfde sterfhuis. Verklaarden in het minne tot akkoord gekomen te zijn op volgende manieren. 
 
Te weten dat de eerste comparanten tot haren last nemen de voorschreven kapitaal som van 
honderd guldens met de verschenen intrest met conditie dat de voorschreven weduwe Maria 
Verhelst daartoe zal moeten contribueren de somme van 38 guldens tussen heden deze en Bamis 
eerstkomende … en de verschenen intrest zoude staan tot particuliere last van Elisabeth 
Vervoort der eerste comparante zuster, ter oorzaak van zekere huis hetgeen zij zoude hebben 
gekocht van wijlen haar vader … Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Mr. 
Philippe Halloint, Peeter Van Bijlen en Hendrick Verbist schepenen. 
 

WLO-OGA765-336 
 
Akte 9. Gelindel, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Maria Belmans daar vader af 
leeft Peeter Douwen. 
 
Conditie waarop Adriaen Douwen en Jan t’ Sijen als voogden der wezen wijlen Maria Belmans 
daar vader af leeft Peeter Douwen zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden 
en dat met opgeroepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. 
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Peeter Van Dijck kocht een koe, borg Adriaen Van Houdt. Jan Verstraten kocht een koe, borg 
Hendrick Hermans. Adrien Van Horck(?) kocht een rund. Joris C…kocht een os. Aldus gedaan 
coram Hendrick Verbist en Marten Douwen schepenen deze 3 maart 1729.  
 

WLO-OGA765-342 
 
Akte 10. Westerlo, conditie van enige haafelijke meubelen bij Juffrouw Du Verginis. 
 
Conditie waarop Juffrouw Cornelia de Verginis weduwe wijlen den heer Jaques De Rest in zijn 
leven drossaard des lands en markizaats Westerlo, zal verkopen enige van haar haafelijke 
meubelen en effecten en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen en 
verkochte goederen met vermelding van de kopers enhun onkosten daaraan. Actum coram den 
heer Mangelschots drossaard, Mr. Philippe Halloint en Marten Dauwen schepenen deze 9 maart 
1729. 
 

WLO-OGA765-351 
 
Akte 11. Plaedtse, conditie van verkochte meubelen bij Henricus Van Aelen. 
 
Conditie waarop Henricus Van Aelen bijgestaan met Sr. Paulus Severeijns geassumeerde als 
voogd van het enige weeskind achtergelaten bij wijlen Helena Severeijns des voorschreven 
Henricus Van Aelen gewezen huisvrouw zullen 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. Aldus gedaan coram den heer drossaard Mangelschots, 
Philippe Halloint en Hendrick Verbiest schepenen deze 8 maart 1729. 
 

WLO-OGA765-363 
 
Akte 12. Plaedtse, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Dijmpna Cruijsberghs, 
daar vader af leeft François Bourbon. 
 
Conditie waarop Francis Bourbon bijgestaan met Hendrick Bourbon als voogd zijner 
minderjarige kinderen daar moeder af leeft Dijmpna Cruijsberghs zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van 
opgeroepen en verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Aldus gedaan coram en heer drossaard Mangelschots, Marten Douwen en Philip Halloint 
schepenen deze 19 maart 1729. 
 

WLO-OGA765-371 
 
Akte 13. Heultien, conditie van verkochte meubelen der wees wijlen Anna Dens daar vader af leeft 
Adriaen Snijers. 
 
Conditie waarop Adriaen Snijers weduwnaar wijlen Anna Dens bijgestaan met Antoen Snijers 
als voogd zijner enige wees zullen verkopen al de haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen der stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen en verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Adriaen Snijers kocht zes boterkuipen, Adriaen Van Den Bergh kocht een boterstande. Niclaes 
Francken Morckhoven kocht een koe, borg Peeter Wouters. Jan De Coster kocht een koe, borg 
Jan Van Kerckhoven Heultien. Jan Baptist Vermeerberghen kocht een koe, borg Marten Douwen. 
Jan Van Kerckhoven kocht een koe, borg Adriaen Vermeerberghen. Adriaen Ooms kocht een koe, 
borg Adriaen Sijmons. Pauwels de Peuter kocht een rund, borg Hendrick Janssens. Balten Peeters 
kocht twee runderen, borg Jan Verstappen. Adriaen Snijers kocht het paard voor 13 gulden. Jan 
Tiels Herselt kocht het veulen voor 81 gulden, borg Bertel Tubbacx. 
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Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Marten Douwen, Adriaenbroers en 
Hendrick Verbiest schepenen deze 15 maart 1729. 
 

WLO-OGA765-387 
 
Akte 14. Zoerle, conditie van verkochte meubelen deze wezen wijlen Dijmpna Vermeerberghen. 
 
Conditie waarop Jan Sprengers daar moeder af was Dimpna Vermeerberghen van den eerste 
bedde, Peeter Douwen en Jan Vermeerberghen als voogden der achtergelaten kinderen wijlen 
Jan Douwen daar moeder af was Dimpna Vermeerberghen voorschreven het tweede bedde. 
Item Jan Verbiest weduwnaar wijlen de voorschreven Dimpna Vermeerberghen als vaderlijke 
voogd zijner wezen van het derde bedde zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden. Volgt een lijst van opgeroepen verkochte goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. 
 
Anthoon Douwen kocht een koe. Anthoon Douwen bij calengiering kocht een koe. Peeter 
Cemeneers kocht een koe, borg Merten Goijvaerts. Peeter Vlaijmans kocht een koe, borg Servaes 
Verswijvel. Anthoon Douwen kocht een rund. Peeter Douwen bij calengieringhe kocht een rund. 
Anthoon Douwen kocht voor 63 guldens een grijs paard. Aldus gedaan coram Marten Douwen, 
Adriaen Snijers, Hendrick Verbiest en Jan Bruers schepenen deze 18 maart 1729. 
 

WLO-OGA765-394 
 
Akte 15. Conditie van enige verkochte dennenbomen competerende zijne Excellentie. 
 
Conditie ingevolge dewelke de heer Herla als rentmeester van zijne Excellentie den heer markies 
zal verkopen enige dennenbomen gestaan in “ de sterre “ achter “ de bijltiens “ met oproepen des 
stadhouders. Totaal 8 kopen waarvan de kopers o.a. waren Andries Huijpens, Merten Huijpens en 
Jan Poulé. Aldus gedaan coram den heren Benoit en Everpoel getuigen deze 23 maart 1729. 
 

WLO-OGA765-398 
 
Akte 16. Conditie waarop de heer drossaard Fr. Mangelschots als curateur van de 
geabandonneerde boedels van wijlen Adriaen Diercx en de wezen van Peeter Diercx daar 
moeder af leeft Anna Peeters zal verkopen al de haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des stadhouders. Volt een lijst van opgeroepen verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Peeters kocht een koe, borg Jan Vervoort. Anna Peeters kocht een koe, borg Peeter 
Peeters haar broer. Jan Daems Bruggeneind kocht een koe, borg Adriaen Van Roeije. Franciscus 
C…kocht een koe, borg Peeter Leemmens. Jan Vander Vecken kocht een rund, borg Andries 
Vervecken. Lauwrijs Maeghiels kocht voor 11 gulden het paard. Adriaen Vervoort kocht 18 haemel 
lammeren tot 2 gulden 16 stuivers het stuk. Adriaen Leemmens kocht 13 …lammeren tot 2 gulden 
10 stuivers het stuk, borg Diel Vervoort. Bastiaen Bockx 22 (schapen?) 3 gulden 2 stuivers het 
stuk, borg Jan Bruers. 
 
Aldus gedaan coram den heer drossaard, Marten Douwen en Jan Bruers schepenen deze29 maart 
1729. 
 

WLO-OGA765-401 
 
Akte 17. Daemseijnde, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen François Appels daar 
moeder af leeft Anna Wouters. 
 
Conditie waarop Peeter Appels zo voor hem en als voogd zijner minderjarige zusters daar vader 
af was Franciscus Appels en moeder af leeft Anna Wouters zullen verkopen hunne haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte opgeroepen 
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goederen met vermelding van de kopers en hunonkosten daaraan. Peeter (Peer) Appels kocht 
voor 20 guldens 10 stuivers een koe. Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest, Philip Halloint 
schepenen deze 30 maart 1729. 
 

WLO-OGA765-405 
 
Akte 18. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van Govaert Lemmens. 
 
Conditie waarop Adriaen Lemmens en Jan Wouters geeede voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Govaert Lemmens 78 daar alsnog moeder af leeft Maria Wouters, zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des meijerof dienaar. Volgt een 
lijst van opgeroepen verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Verwerft kocht een koe, borg Willem Huijsmans. Michiel Vande Paire kocht een koe, borg 
Adriaen Versweijvelt. Jan Verwimp kocht een koe, borg Willem Huijsmans. Pauwels Aerts kocht 
voor 25 guldens een os, borg Jan Coolckens. Hendrick Van Hoeff Janssone kocht een kleine os 
voor 14 gulden, borg Peeter Van Hoeff. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Heijns en Peeter 
Van Bijlen schepenen des graafschap Olen, 30 maart 1729. 
 

WLO-OGA765-412 
 
Akte 19. Olen, conditie van verkocht goed van Anna Van Genechten, koper Jan Verbist. 
 
Op 4 april 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerde Sr. Joannes Van Tendeloo 
burger der stad Herentals als last en procuratie hebbende van Anna Van Genechten bejaarde 
dochter zijnde haar zelve, dewelke bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Joannes 
Verbist zeker perceel land genaamd “ den rooden dries “ gelegen achter de Plaedtse van Olen, 
groot omtrent drie zillen. Palende oost Peeter Peijs en de kinderen Gilliam Ven(?), zuid de 
Noderwijckschestraet, west Hendrick van Passel en noord de Keirnestraedt en dat om en mits de 
som van 160 guldens courant. De koper stelde op deze koop 16 hoogen, Peeter Bogers twee 
hoogen en de koper nog een hooge ter presentie van Martinus Verwimp … 
 

WLO-OGA765-414 
 
Akte 20. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen der kinderen wijlen Adriaen De Rijdt daar 
moeder af was Geertruida Neuts. 
 
Conditie waarop Jan De Rijdt voor zijn zelve en als voogd benevens Adriaen Van De Brande van 
zijne minderjarige broeders en zusters van wijlen Adriaen De Rijdt en Geertruidt Nuijts (Wuijts) 
gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en 
dat met oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van opgeroepen verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Bastiaens kocht een koe, borg Jan Vande Broeck. Hendrick Van Dijck kocht een koe, borg Jan 
Van Dijck. Jan Van Kerckhoven Soel kocht een koe, borg Adriaen Van Houdt. Adriaen De Becker 
kocht een rund, borg Adriaen Janssens. Matthijs Van Batven kocht een rund, borg Jan Mielans. 
Jan Van Haebbenaije kocht een os voor 37 gulden, borg Peeter Wouters. Aldus gedaan coram Jan 
Bruers, Marten Douwen, Adriaen Snijers, Hendrick Verbiest schepenen in Hulshout dezen 4 april 
729. 
 

WLO-OGA765-420 
 
Akte 21. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Michiel Peeters en 
Adriaenken Van Eutsel. 
 

 
78 Olense gezinnen voor 1801: Gerardus Lemmens x Maria Wouters, nr. 1417, pag. 286. 
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Conditie waarop Adriaen Peeters en Hendrick Van Outsel als voogden der wezen achtergelaten 
bij wijlen Michiel Peeters en Adriaenken Van Outsel (Eutsel) gehuwden tijdens hun leven zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. Volgt een lijst van verkochte goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan coram Jan Bruers, 
Adriaen Snijers en Hendrick Verbiest schepenen dezen 8 april 1729. 
 

WLO-OGA765-428 
 
Akte 22. Hesewijck, conditie van de haafelijke meubelen van Jan Heijlen uit kracht van vonnis. 
 
Conditie waarop Peeter Vervecken en Franciscus Janssens zullen verkopen al de haafelijke 
meubelen van Jan Heijlen Janssone en uit kracht van vonnis gemaakt door de schepenen des 
lands en markizaat van Westerloo op datum van 25 januari 172x ondertekent L. Van Wesel om 
daaraan te verhalen als in de akte van vonnis vermeld … en door den dienaar Verwimp 
afgeroepen zijnde aan Jan Heijlen of hij geen meubelen meer en hadden heeft geantwoord dat 
die met de … nevel(?) … keirre heeft opgedaan … Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen 
Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen des graafschap van Olen, actum 11 april 1729.  
 

WLO-OGA765-430 
 
Akte 23. Hulshout, conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Adriaen Janssens. 
 
Conditie waarop Gommar Janssens en … (leeg) als voogden der wezen wijlen Adriaen 
Janssens en Catharina Wintermans gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Hermans kocht een koe voor 11 gulden, borg Cornelis Van Loije. Jan Boecx kocht een koe 
voor 12 gulden, borg Cornelis Van Loije. Paulus Florus kocht een koe, borg Paulus De Preeter. 
Peeter Have…(?) kocht een koe, borg Adriaen Van Roije. Merten Van Wijevel kocht een rund, 
borg Peeter Peeters Hulken. Michiel Van Wijevel kocht den os, borg Adriaen Janssens. Aldus 
gedaan coram Jan Bruers en Wouter Douwen schepenen dezen 28 april 1729. 
 

WLO-OGA765-434 
 
Akte 24. Conditie waarop Adriaen Douwen en Adriaen Verstappen als voogden der wezen wijlen 
Jan Douwen en Elisabeth Verstappen zullen verkopen alle haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaar Verswijvel. Volgt een lijst van opgeroepen verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aangaande het vee werd er 
verkocht twee hinnen en een kalf. 2 mei 1729. 
 

WLO-OGA765-438 
 
Akte 25. Contract van afscheid tussen de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Lucia 
Govaerts ter ene en Adriaen Vande Poel vader der voorschreven wezen ter andere. 
 
Op 13 mei 1729 voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerden Jan 
Wouters en Jacobus Vande Poel als wettelijke voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Lucia 
Govaerts daar vader af leeft Adriaen Vande Poel ter ene en den voorschreven Adriaen Vande 
Poel weduwnaar voorschreven van de voorschreven Lucia Govaerts ter andere zijde, welke 
voorschreven comparanten verklaarden met elkaar overeen en tot akkoord gekomen zijn nopende 
de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit den hoofde van hun moeder. 
 
Te weten dat hij tweede comparant als vader zijner wezen tot vier in het getal met namen Jan 
Vande Poel, Elisabeth Vande Poel, Barbara Vande Poel en Peeter Vande Poel schuldig en 
gehouden is te onderhouden van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot een ouderdom 
van 20 jaren en dan aan ieder van zijn wezen te geven de som van 50 guldens in geld en verders 
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aan ieder van hen twee veertelen koren en een nieuw kleed en bovendien zal den tweede 
comparant genieten de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden uit den hoofde der wezen 
moeder op hun verstorven, op conditie dat hij vader zal betalen al de passieve schulden en zijn 
daarmede gekomen tot akkoord van afscheid … 
 
Aldus gedaan coram de heer Mantelschots drossaard, Philippe François Halloint en Marten 
Douwen schepenen op datum als boven. 
 

WLO-OGA765-440 
 
Akte 26. Daemseijnde, conditie van zekere weide verkocht bij de voogden der wezen wijlen Jan 
Douwen en Dijmpna Vermeerberghen. 
 
Op 15 mei 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerden Jan Verbiest en Peeter 
Douwen al wettige voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Douwen en Dimpna 
Vermeerberghen gehuwden tijdens hun leven, bekenden verkocht te hebben op aggregatie van 
de wethouders alhier als oppervoogden en dat met oproepen des dienaar, zeker perceel weide 
gelegen tot Daemseijnde onder Westerlo, groot een zille. Palende oost de erfgenamen Nicasius 
Van Eutsel, zuid de straat, west kopers erve en noord Peeter Diels en dat aan Adriaen Van Houdt 
voor een somme van 75 guldens courant. 
 
Item reserveren en werd besproken dat de verkopers zullen mogen uitdoen tot hun behoef elf 
bomen mits latende staan den boom aan de linkse zijde van het gat in het ingekomen en stelde 
den koper op deze koop vijf hoogen, Peeter Diels nog een hooge en den voorschreven koper ook 
nog een hooge. Actum coram Merten Soeten en Mr. Halloint als getuigen. Adriaen Van Houdt is 
koper gebleven na de kaarsbranding op 21 juni 1729. 
 

WLO-OGA765-443 
 
Akte 27. Olen, conditie der verkochte haafelijke meubelen van Dimpna Caers weduwe wijlen 
Bavo Vleugels. 
 
Conditie waarop Dimpna Caers weduwe van wijlen Bavo Vleugels zal verkopen de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en den uitkoop van goed aan zijne Excellentie den heer markies 
van Westerloo en dat met oproepen des dienaar. Volgt een lijst van opgeroepen en verkochte 
goederen met vermelding van de kopers enhun onkosten daaraan. 
 
Merten Berincx kocht een koe, borg Peeter Matthijs. Willem Huijsmans kocht een koe, borg 
Adriaen …(?). Merten Berincx kocht een kalf, borg Peeter Matthijs. Peeter Cools kocht voor 37 
gulden den os, borg Merten Berincx. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en 
Peeter Van Bijlen schepenen des graafschap Oolen dezen 17 mei 1729. 
 

WLO-OGA765-451 
 
Akte 28. Conditie van zekere erven leenroerig aan zijne Excellentie bij de erfgenamen wijlen 
Michiel Verstappen waarvan koper is Antoen Wuijts. 
 
Op 21 mei 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerde Peeter Verstappen een van de 
gelijke erfgenamen wijlen Michiel Verstappen en hem voor de andere sterk makende, dewelke te 
samen na dat voor alleman was opgeroepen, bekenden verkocht te hebben aan Anthoon Wuijts 
bij afroeping (affruijminghe) gedaan door Peeter Heijlen stadhouder, zeker twee zillen beemd 
gelegen in “ het vaerebroeck “ leenroerig onder zijne Excellentie den heer markies van Westerloo. 
Palende in zijn geheel oost … (leeg), zuid “ den cruijewinckel “, west de kerk van Zammel Bosch 
en noord … (leeg) om en voor de som van 52 guldens courant geld … 
 
Werd bij den koper uitgenomen den lijfkoop die bij de koper aan de verkoper zal worden betaald 
half en half en het verhef hetgeen vervallen bij den dood van Michiel Verstappen zal gedragen en 
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betaald worden bij den verkoper. Jan Jespers stelde een hooge bij en de koper nog drie hoogen. 
Actum coram Jan Jespers en Franciscus Van Wesel getuigen. 
 

WLO-OGA765-454 
 
Akte 29. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen bij Juffrouw de weduwe wijlen den heer 
Elincx. 
 
Conditie waarop Juffrouw Isabella Catharina Zeno weduwe van wijlen de heer Josephus Elincx 
ten deze bijgestaan met … Dillen als gekozen voogd zal verkopen hare haafelijke meubelen en 
effecten ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen en verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Jan De Winter tot Tongerloo 
kocht voor 50 gulden het paard. Aldus gedaan coram Fr; Philip Halloint en Marten Douwen 
schepenen dezen 23 mei 1729. 
 

WLO-OGA765-458 
 
Akte 30. Olen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen … Govaert Lemmens getuige 
 
Conditie waarop Peeter Wouters en Adriaen Van Genechten in kwaliteit als geeede voogden der 
wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Genechten daar moeder af leeft Maria Wouters zullen 
verkopen de haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaar. Volgt een lijst van verkochte 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkostendaaraan. 
 
Mandt Peetermans kocht een vaars, borg Adriaen Vertwijfelt. Adriaen Van Genechten kocht een 
kalf, borg Adriaen Vande Wijer. Jan Pauwels kocht een koe, borg L. Wuijts. Aldus gedaan coram L. 
Wuijts, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen schepenen des graafschap Oolen dezen 28 mei 1729. 
 

WLO-OGA765-462 
 
Akte 31. Gelindel, conditie van zeker huis en erve gestaan tot Gelindel verkocht bij Jan Verhelst 
en zijn huisvrouwe waarvan kopers zijn de erfgenamen Paulus Douwen. 
 
Op 30 mei 1729 compareerde ten huize van Jan Van Kerckhoven tot Heultkien Jan Verhelst met 
zijne huisvrouwe Elisabeth Verbiest dewelke verklaarden mits deze in de presentie van de 
getuigen na te noemen, verkocht te hebben aan de erfgenamen Paulus Douwen zeker huis en 
land daarop staande, groot 100 roeden gelegen tot Gelindel onder het markizaat van Westerlo, 
voor de som van 250 guldens … Bertel Tubacx stelde op deze koop nog een hooge en Paulus 
Douwen ook nog een hooge. 
 

WLO-OGA765-464 
 
Akte 32. Gerhagen onder Olen, conditie van het verkocht goed van Peeter Matthijs en zijne kinder 
voogden. 
 
Op 4 juni 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerde Peeter Matthijs bijgestaan met 
Matthijs Matthijs en Martinus Spapen voogden zijner wezen wijlen Anna Maria Spapen, welke 
voorschreven comparanten bekenden verkocht te hebben aan Hendrick Willems zeker perceel 
land genaamd “ het bauwens “ gelegen tot Bijlen gehucht onder Olen, groot een half boender. 
Palende oost de Veldtstraet, zuid de erfgenamen Peeter Van Genechten, west Merten Spapen en 
noord Adriaen Verbist, en dat om en voor de som van 356 guldens courant geld en stelde op deze 
koop acht hoogen, Michiel Willems stelde alsnog vijf hoogen ter presentie van Peeter Van den 
Boogaert en Adriaen Bellens geloofwaardige getuigen.  
 

WLO-OGA765-467 
 
Akte 33. Heultien, conditie van verkoop van zeker perceel land gekocht bij Jan Dens. 
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Op 8 juni 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerde Adriaen Van Echelpoel die 
verklaarde verkocht te hebben aan Jan Dens alhier present en den koop accepteerde van zeker 
perceel land groot omtrent een boender in het geheel, zijnde de helft onder het laethoff van 
Heultien. Palende daaraan oost in het geheel Adriaen Van Kerckhoven Adrienssone, zuid de 
straat, west Adriaen Snijers en noord dezelfde Snijers, belovende daarvoor te betalen den dag der 
goedenis de som van 400 guldens courante geld. Aldus gedaan coram Jan Van Leuffel en Fr. Van 
Wesel getuigen. 
 

WLO-OGA765-468 
 
Akte 34. Condemnatie voluntair in faveur van de Juffrouwen Elisabeth Van Eijndhoven en 
Adriana Van Eijndhoven tot verhaal van Adriaen Wouters en Dimpna Verboven zijn huisvrouw. 
 
Uit kracht van open brieven van datum 21 mei 1729 ondertekend De Vos en ten laste van Adriaen 
Wouters en Dimpna Verboven zijn huisvrouwe ten voordeel van de Juffrouwen Elisabeth Van 
Eijndhoven en Adriana Van Eijndhoven en ten hunne verzoek, zo werd er door mij 
ondergeschreven deurwaarder van de Souvereijne Raad van Brabant van wegens en in de naam 
van zijne Majesteits als hertog in handen van drossaard en schepenen secretaris Van Wesel zeker 
perceel land groot 600 roeden. Palende oost Adriaen Thoelen, zuid de kerk van Westerlo, west 
Adriaen Peeters en noord ‘ S Heerenstraet tussen Tongerloo en Westerloo gelegen, 
competerende den voorschreven Adriaen Wouters en Dimpna Verboven en verder al hunne 
erfgoederen gelegen onder het voorschreven Westerlo, met verbod en interdictie aan den 
voorschreven drossaard, schepenen en secretaris van niet te staan onder enige belastingen, 
verkopingen of transporten van deze erfgoederen dezer op pene als naar recht en dit tot verhaal 
en verzekering van den inhoud deze voorschreven condensatie voluntair en kosten daar om 
gedaan en te doen. 
 

WLO-OGA765-469 
 
Akte 35. Gelindel, van de verkochte meubelen der wezen wijlen Jan Douwen en Maria Verbiest. 
 
Conditie waarop Marten Van Kerckhoven en Jan Janssens als wettige voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Jan Douwen en Maria Verbiest zullen verkopen al de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van verkochte 
goederen en met vermelding van de kopers en hun onkostendaaraan. 
 
Verkoop van het vee: Peeter Verlinden kocht den os voor 15 gulden en 10 stuivers borg Peeter 
Diels. Jan Peeters Soel kocht een rund, borg Adriaen Douwen. Verder werden er vijf koeien 
verkocht. Adriaen Bruijnendoncx kocht het paard. Aldus gedaan coram Marten Douwen en 
Hendrick Verbiest schepenen deze 27 juni 1729. 
 

WLO-OGA765-478 
 
Akte 36. Hoijwasch van ’t casteel verhuurd A° 1729. 
 
Conditie waarop den heer Herla rentmeester van zijne Excellentie den heer markies van 
Westerloo zal verhuren en verpachten de weiden en hooi beemden gelegen rond het kasteel voor 
dit jaar 1729. 
 

- “ den clijnen olenaer “ is gemijnd bij den heer drossaard voor 12 - 5  
- “ de hulst “ is gemijnd bij Jan Baptist Vermeerbergen Westerlo, borg Merten Helsen. 
- “ de dreve “ van de stenen palen naar Berchom is gemijnd …(leeg) … 
- “ den schootens bempdt “ is gemijnd bij Jan Baptist Vermeerberghen, borg Ph. Fr. 

Halloint. 
- “ de peirdtsweijde “ is gemijnd bij Jan Smets Kiedorp, borg Anthoon Cuijpers. 
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- “ de dreve “ van het canaal tot aan de twee stenen palen is gemijnd bij Jan Verwimp. 
Hierop mogen geen beesten weiden. Borg Machiel Verswijvel. 

- De tweede dreef naar “ den denenbosch “ in “ ’t parck “ gemijnd bij Jan Van Looij, borg 
Leonard Stobbaerts. 

- De derde dreef in “ ’t parck “ komende van het kasteel is gemijnd bij Jan Van Looij en er 
mogen geen beesten wijden, borg Leonard Stobbaerts. 

- De lange dreef achter “ den denebosch “ de dreef naast de Diestersche baen is gemijnd 
bij Sr. Leonard Stobbaerts, borg Mr Philippe Halloint. 

- “ de twee heucxkens “ gekomen van Schoubroeck zijn gemijnd bij Sr. Leonard Stobbaerts, 
borg Mr. Philippe Halloint. 

- “ den bempdt “ gekomen van Jochim Milants is gemijnd bij Jan Peeter Oisterwijk, borg Diel 
Verstappen Oisterwijk. 

- D’ ierste deel van Schoubroecx grooten bempt is gemijnd bij Adriaen Verstappen Herselt, 
borg Peeter Goukens. 

- D’ ander deel van ’t selven beemd is gemijnd bij Jan Verhaert Daemseijnde, borg Michiel 
Verswijfel. 

- Item een deel van “ de koeijweijde “ naast het kanaal is gemijnd bij Michiel Verswijvel 
Gelindel, borg Hendrick Van Eutsel. 

- D’ ander deel van “ de koijweijde “, is gemijnd bij Adriaen Van Opstall, borg Jan Verbiest. 
- “ de vloijen “ naast het land zijn gemijnd bij …(leeg) … 
- “ de vloijen “ naast “ den laecklandt “ zijn gemijnd bij ..(leeg) … 
- De Thiende van “ den zetloop ” is gemijnd bij Wilm Verheijen. 
- De hoijthiende van Wesel is gemijnd bij Jan Wuijts, borg den drossaard Mangelschots. 

 
Aldus gedaan coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. Philippe Fr. Halloint enMarten 
Douwen schepenen dezen 27 juni 1929. 
 

WLO-OGA765-483 
 
Akte 37. Plaedtse, conditie van de verkochte meubelen wijlen Cornelis Verlinden. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Anna Rombouts weduwe van wijlen Cornelis Verlinden 
bijgestaan met … (leeg en doorstreept) uit kracht van testament gepasseerd voor den notaris G. 
Henricx, zal verkopen de heerlijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
stadhouder. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkostendaaraan. 

 
Anthoon Cuijpers kocht een rund, borg Jonk. Van Percije. Peeter Van Schoubroeck kocht een 
rund. Jan Baptist Vermeerbergen kocht een rund, borg Merten Douwen. Fr. Govaerts kocht een 
koe, borg Cornelis Govaerts. Cornelis Govaerts kocht een koe, borg Laurens Lambulot. Aert 
Boeckmans kocht een koe, borg Andries Huijpens. Aldus gedaan coram Philip Fr. Halloint, Marten 
Douwen en Hendrick Verbiest schepenen dezen 30 juni 1729. 
 

WLO-OGA765-490 
 
Akte 38. Hulshout, affsnee tussen de voogden der wezen wijlen Adriaen Peeters daar moeder 
afleeft Catharina Lemmens 
 
Op 19 juli 1729 voor de heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerden Jan 
Bruers en Jan Lemmens als wettelijke voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen 
Peeters daar moeder af leeft Catharina Lemmens ter ene en de voorschreven Catharina 
Lemmens ten deze bijgestaan met Peeter Lemmens haar tegenwoordige man en voogd ter 
andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden door interventie van schepenen en 
andere goede mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de 
voorschreven wezen verstorven uit hoofde van hun vader … 
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Te weten dat zij tweede comparante de voorzegde wezen tot twee in het getal met naam Anthoen 
Peeters en Adriana Peeters schuldig en gehouden te onderhouden van kost en drank … tot deze 
zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan aan ieder van hen te geven twee 
vierendelen koren en een vierendeel boekweit en ieder wees in geld 25 guldens en bovendien een 
nieuw kleed. 
 
Was ook nog ondersproken dat de obligatie van honderdvijftig guldens die de wezen zijn geldende 
aan Maria Peeters, te weten vijftig guldens en honderd guldens aan Peeter Kersseleirs tot 
Wiekevorst blijven tot last van de wezen dan moeten de tweede comparanten daarvan houden den 
intrest tot ter tijd toe dat zij de goederen in touchte komen te bezitten. In tegendeel van dien zullen 
de tweede comparanten genieten en profiteren de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden 
bekomen uit hoofde van hun vader aan de wezen verstorven mits betalende de twee comparanten 
alle de passieve schulden van hetzelfde sterfhuis. 
 
Aldus gedaan coram Philip Fr. Halloint, Marten Douwen en Jan Bruers schepenen present den 
heer drossaard op datum voorschreven. 
 

WLO-OGA765-492 
 
Akte 39. Gelindel, conditie van de verkochte granen te velde competerende de wezen Jan Bertels 
daar moeder af was Elisabeth Van Houdt. 
 
Conditie waarop Balten Bacx en Adriaen Van Houdt als wettelijke voogden der wezen wijlen Jan 
Bertels daar moeder af was Elisabeth Van Houdt zullen verkopen enige koren op het veld met 
oproepen. Eerste koop koren in het binnenveld is gemijnd bij Cornelis Aerts, borg Jan Verhaerdt.  
Totaal vijf kopen. Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest en Marten Douwen schepenen dezen 10 
juli 1729. 
 

WLO-OGA765-494 
 
Akte 40. Hulshout, conditie van verkochte granen staande te velde competerende de wezen wijlen 
Jan Van Pelt en Catrien Dircx. 
 
Conditie waarop Marten Van Pelt en Hendrick Soeten als voogden der wezen wijlen Jan Van 
Pelt en Catharina Dircx zullen verkopen verscheidene percelen van granen staande ten veld en 
dat met oproepen des stadhouder. Totaal 7 kopen. Actum coram Jan Bruers, Adriaen Snijers en 
Marten Douwen schepenen dezen 18 juli1729. 
 

WLO-OGA765-478 
 
Akte 41. Conditie van verkocht koren te velde competerende de wezen Jan Douwen en Maria 
Verbiest. 
 
Conditie waarop Marten Van Kerckhoven en Jan Janssens als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Jan Douwen en Maria Verbiest zullen verkopen zekere partijen koren 
staande te velde en dat met oproepen. Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest en Philippe Fr. 
Halloint schepenen dezen 18 juli 1729. 
 

WLO-OGA765-502 
 
Akte 42. Doffen onder Olen, conditie van verkochte granen van Maria Bellens weduwe wijlen 
Michiel Sergers. 
 
Conditie waarop Maria Bellens weduwe wijlen Michiel Sergers zal verkopen haat oogst van de 
granen staande te velde en dat met oproepen des meijer. Den eerste koop aan Peeter Moons te 
leveren zes loopen goed leverbaar koren, gemijnd bij Michiel Oniaerts, borg Peeter Van Hoeff. 
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Totaal 5 kopen. Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen 
schepenen deze 18 juli 1729. 
 

WLO-OGA765-506 
 
Akte 43. Hulshout, conditie van verkochte granen. 
 
Conditie waarop Adriaen Van Kiel en Adriaen Van Roij als voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Michiel Peeters en Adriaenken van Eutsel zullen verkopen verscheidene percelen van 
granen staande te velde en dat met oproepen des stadhouder. Actum coram de schepenen Jan 
Bruers, Adriaen Snijers en Marten Douwen dezen 18 juli 1729. 
 

WLO-OGA765-510 
 
Akte 44. Gerhaegen, conditie van verkochte granen. 
 
Conditie waarop Dimpna Caers weduwe wijlen Bavo Vleugels zal verkopen het graan staande te 
velde in differente percelen en dat met oproepen des meijer. Eerste koop in het binnenveld 
gemijnd bij Merten Verwimp, borg Michiel Soeten. Verder o.a. in “ de bulderboschen “, op “ het 
blockxken “ gemijnd bij Jan Blampers, … Aldus gedaan coram L. Wuijts leider, Adriaen Heijns en 
Peeter Van Bijlen schepenen des graafschap Olen, deze 18 juli 1729. 
 

WLO-OGA765-515 
 
Akte 45. Gelindel, conditie van zekere stede verhuurd bij de voogden der wezen wijlen Franciscus 
Peeters waarvan huurder is Peeter Vande Brande. 
 
Op 19 juli 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerde Marten Van Kerckhoven en Jan 
Janssens als voogden der wezen wijlen François Peeters en Maria Verbiest ter ene. Peeter 
Vande Brande ter andere zijde, welke voorschreven eerste comparanten verklaarden aan de 
voorzegde tweede comparant verhuurd te hebben zeker huis, land etc. weide en hof groot te 
samen omtrent de tien zillen, de voorschreven wezen competerende zo en gelijk deze stede is 
gelegen tot Gelindel aan de Plaedtse en dat voor een termijn van drie jaren en daarvoor te betalen 
acht guldens en tien stuivers het eerste jaar en de twee volgende jaren tien guldens en voor drie 
jaren graanpacht moet den voorschreven Peeter Vande Brande jaarlijks leveren 13 vierendelen 
koren goed droog en leverbaar graan … alle kooplasten en beden die zullen op de voorschreven 
stede worden gesteld gereserveerd is mede gecompareerd Adriaen Vande Brande vader van de 
voorschreven Peeter Vande Brande die hem voor de voorschreven pacht in geval van enige 
belastingen voor borg stelde. Aldus gedaan coram Jan Cools en Peeter Stercx getuigen. 
 

WLO-OGA765-518 
 
Akte 46. Hulshout, conditie van verkocht graan op het veld staande. 
 
Conditie waarop Jan De Rijdt en Adriaen Vande Brande als voogden der wezen wijlen Adriaen 
De Rijdt en Geertruijdt Neuts zullen verkopen zekere partijen van graan op het veld in 
verscheidene kopen en dat met oproepen des stadhouders. Totaal 6 kopen. Aldus gedaan coram 
Jan broers en Marten Douwen schepenen dezen 20 juli 1729. De tweede koop boekweit op de 
schrans gemijnd bij Guilliam Brans. 
 

WLO-OGA765-521 
 
Akte 47. Hulshout, conditie van verkocht graan op het veld bij den heer Boecx uit kracht van 
vonnis tot last van Jan Van Gunsel. 
 
Conditie waarop den eenweerdingen heer Boecx benevens Juffrouw Cornelia Boecx doen te 
koop stellen in verscheidene kopen zekere granen staande te velde competerende Jan Van 
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Gunsel hunnen gewezen pachter om daar aan te verhalen hunnen pachten zo van voorlijf als 
graan pacht en dat uit kracht van vonnis bij hun geobtineert voor de wethouders van Westerloo in 
dato 19 juli 1729 tot last van den voorschreven Jan Van Ghusel, alles met oproepen des 
stadhouders naar voorgaande kerkgebod. Eerste koop op “ het heijblock “ naast den bosch. etc. 
Aldus gedaan coram Jan Bruers en Adriaen Snijers schepenen deze 26 juli 1729, present den 
heer drossaard. 
 

WLO-OGA765-526 
 
Akte 48. Hulshout, conditie van de verkochte granen van Adriaen Diercx en de wezen Peeter 
Diercx daar moeder af leeft Anna Peeters 
 
Conditie waarop den heer drossaard Fr. Mangelschots als curateur van den boedel van wijlen 
Adriaen Dircx en de wezen wijlen Peeter Dircx zal verkopen zekere partijen van granen en koren 
staande te velde competerende den geabandonneerde boedels in verscheidene kopen … Aldus 
gedaan coram den voorschreven drossaard, Jan Bruers en Marten Douwen schepenen deze 29 
juli 1729. 
 

WLO-OGA765-531 
 
Akte 49. Plaedtse, conditie van verkocht koren op het veld, competerende de weduwe Hendrickx 
wijlen Hendrick Verbiest.1729. 
 
Conditie waarop Maria Hendricx weduwe wijlen Hendrick Verbiest zal verkopen zeker partijen 
van graan en koren staande te velde en dat met oproepen. Eersten coop aan “ het wolffstratien ” 
is gemijnd bij Jan Verstappen, borg Merten Helsen. Tweede coop in de Hollansche straet … 
 

WLO-OGA765-535 
 
Akte 50. Verpachting van de kerk en H. Geest hooiwassen pro anno 1729. 
 
Eerst den nieuwe blunder op “ ’t scaepswasch “ zijn gemijnd bij den meijer Saelen tot Herselt, 
borg Hendrick Bourbon. Volgende percelen werden o.a. gemijnd bij Hendrick Aerts, Peeter Peeters 
(Heultien), Servaes Verswijvelt, Cornelis Verschueren (Hulst), Bastiaen Van Uijtsel, Jan Stevens, 
Jan Verwimp, de weduwe Jan Baptist Vermeerberghen, Peeter Bouwens (Zoerle). Actum coram 
de heer drossaard Mangelschots, Philip Fr. Halloint, Marten Douwen en Hendrick Verbiest 
schepenen dezen 2 augustus 1729. 
 

WLO-OGA765-538 
 
Akte 51. Plaedtse, conditie van verkochte haafelijke meubelen van Anna Maria Muijs weduwe 
wijlen Jan De Keijser nu getrouwd met Andries Huijpens. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Anna Maria Muijs weduwe wijlen Jan De Keijser, bijgestaan met 
Andries Huijpens haar tegenwoordige man en voogd zal verkopen haar haafelijke meubelen met 
oproepen des stadhouders. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers 
en hun onkosten daaraan o.a zagen, schaven, beitels, een schaafbanken, bijlen, hamers, boren, 
eggers … Aldus gedaan coram Mr. Philippe Fr. Halloint en Marten Douwen schepenen, 9 augustus 
1729. 
 

WLO-OGA765-559 
 
Akte 52. Plaedtse, Conditie waarop Gilliam Gielis en Maria Boickmans gehuwden zullen 
verkopen enige van hunne haafelijke meubelen en effecten en dat met oproepen des stadhouders. 
Volgt een lijst van opgeroepen en verkochte goederen met vermelding van de kopers met hun 
schuld daaraan. Aldus gedaan coram Philippe Fr. Halloint en Merten Douwen schepenen dezen 16 
augustus 1729. 
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WLO-OGA765-566 

 
Akte 53. Olen, conditie van verkoop. 
 
Op 16 augustus 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerde Adriaen Van Hoeff 
dewelke bekende verkocht te hebben aan Adriaen Lemie zeker perceel land groot 38 roeden. 
Oost Jan Wauters(?), zuid Adriaen Van Genechten, west … en noord kopers erve en dat om en 
mits de som van 50 gulden. Getuigen waren Joannes Verstappen en Joannes De Snoeck.  
 

WLO-OGA765-571 
 
Akte 54. Hulshout, conditie van verkochte boekweit competerende de wezen wijlen Adriaen 
Janssens. 
 
Conditie waarop Gommar Janssens en … (leeg) als voogden der wezen wijlen Adriaen 
Janssens zullen verkopen zeker partijen van boekweit in verscheiden kopen en dat met oproepen. 
Aldus gedaan coram Jan Bruers en Adriaen Snijers schepenen dezen 29 augustus 1729. 
 

WLO-OGA765-576 
 
Akte 55. Hulshout, conditie van de verkochte meubelen van wijlen Peeter Diercx. 
 
Conditie waarop de gelijke erfgenamen wijlen Peeter Dircx jongman, zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen. Volgt een lijst van opgeroepen en 
verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan 
coram den heer drossaard Mangelschots, Jan Bruers en Hendrick Verbiest schepenen dezen 13 
september 1729. 
 

WLO-OGA765-584 
 
Akte 56. Olen, conditie van zeker perceel erve gelegen tot Doffen verkocht bij Maria Huijsmans. 
 
Op 6 oktober 1729 voor de getuigen onder te noemen compareerde Maria Huijsmans weduwe 
wijlen Hendrick Willems dewelke bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan Merten Goor 
zeker perceel som land, som weide, genaamd “ het willekens “ groot omtrent drie zillen gelegen 
tot Doffen onder Oolen. Palende oost den aert van Doffen, zuid kopers erve, west Merten Van 
Lommel en noord Jan Bellens en dat om en mits de som van 150 gulden courant geld. De koper 
stelde op deze koop 27 hoogen, Lud. Wuijts stelde nog een hooge en de koper ook nog een 
hooge, ter presentie van Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen getuigen. 
 
Op 12 oktober stelde de koper Merten Goor nog tien hoogen bij, ter presentie van Jan Lemmens 
en Peeter Vanden Boogaert. Merten Goor is koper gebleven na de kaarsbranding op 24 oktober 
1729. 
 

WLO-OGA765-590 
 
Akte 57. Hulshout, conditie van een verkocht erve. 
 
Op 31 oktober 1729 compareerde Hendricus De Ceulaer ter ene en Jan Vanden Bruel den 
ouden ter anderen, welke eerste comparant heeft laten gebieden op datum voorschreven te 
verkopen zeker perceel erve gelegen en gestaan onder de Heerlijkheid of markizaat Westerloo. 
Palende oost Catharina Van Dijck, west Jan Van Dijck, noord de Cappellerije en de gemeente van 
Hulshout, zuid de Heerestrade, groot omtrent een vierendeel tussen de partijen bekend. 
 
Jan Vanden Bruel stelde op deze koop zes verdieren, Ferdinandus Van Eutsel en Peeter Van 
Gouberghen waren hiervan getuigen. Dezelfde dag stelde den jongen Jan Vanden Bruel nog een 
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hooge. François Dircx en Cornelis Bosch waren getuigen. Jan Vanden Bruel is koper gebleven na 
de kaarsbranding op 21 november 1729. 
 

WLO-OGA765-596 
 
Akte 58. Oistelsvelt onder Westerlo, conditie van twee percelen land op het oistersvelt, verkocht bij 
de erfgenamen Amandt Boucmans, waarvan koper zijn Franciscus Michiels en Peeter 
Bouckmans. 
 
Conditie waarop de kinderen van Amandt Boukmans zullen verkopen zeker perceel hooi was 
groot omtrent een half boender de juiste maten onbegrepen, gelegen op “ het cleijn broek “ en op 
“ den herselaer “. Het half bunder is gemijnd bij Adriaen Peeters voor 150 gulden. Jan Baptist 
Mondelaers en Hendrick Snoeckx waren getuigen.  
 
Het land zal men verkopen op conditie als voorschreven en is deze zille land verkocht bij François 
Michiels Nicolaessone voor 123 guldens en stelde daarop vijf hoogen. H. Snoecx en Adriaen 
Sannen waren getuigen?  
 
Franciscus Machiels is koper gebleven van de voorschreven zille land, na de kaarsbranding op 15 
november. Peeter Boeckmans is koper gebleven van het half zille land, na de kaarsbranding. 
 

WLO-OGA765-602 
 
Aan Mijne Heeren den drossaard en de schepenen des lands en markizaat Westerloo. 
 
Vertonen met behoorlijke eerbied Jan Callaerts, Peeter Boets en Peeter Vervoort dat bij over 
enige tijd tot last van Jan Bosch ingezetene tot Hulshout gepresenteert zeker rekwest om te 
komen een betaling van dertien guldens negen stuivers over aanbesteed werk in het 1e rekwest 
vermeld behoorlijk gedaan door Franciscus Dircx niet tegenstaande dat wel zo is dan den 
voorschreven Jan Bosch in actie is blijvende van betalingen. De vertoonders keren zich tot Ue 
ootmoedelijk biddende de geliefde zij van bij provisie op den voorschreven Jan Bosch te 
ordonneren provisieneringen te doen van 13 gulden negenstuivers cum expensis. 
 
In de marge:  Schepenen des lands en markizaats Westerloo sommeren bij provisie te betalen 

de som van 13 guldens negen stuivers binnen de vijf dagen op pene van 
executie, actum in collegio deze 20 september 1729 

 
De ondergeschrevenen bekennen ontvangen te hebben de som van drie en dertig guldens zijnde 
de import van den koopdag van de haafelijke meubelen die wij uit kracht van vonnis hebben doen 
houden van de haafelijke meubelen van Jan Bosch op den 16 november 1729 en dat uit handen 
van Fr. Van Wesel hierin begrepen 5 guldens 17 stuivers een halven voor de heerlijke rechten van 
den voorschreven koopdag. Petrus Boets en Jan Callaerts. 
 

WLO-OGA765-607 
 
Akte 59. Hulshout, conditie over verkochte meubelen van Jan Bosch uit kracht van vonnis. 
 
Conditie waarop Jan Callaerts, Peeter Boets en Peeter Vervoort uit kracht van vonnis 
provisioneel gegeven voor hun voordeel voor de wethouders alhier en dat tot last van Jan Bosch 
in dato 20 september 1729 naar voorgaande sommatie en kerkgebod, zullen verkopen de 
haafelijke meubelen van Jan Bosch voorschreven en dat met oproepen, om daaraan te verhalen 
dertien guldens en negen stuivers met de kosten van dien voor aanbesteed werk. Item zal Jan 
Bosch hebben drie losdagen mits aan de kopers refuserende hunnen koopprijs in materie van 
executie. 
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Aangeslagen goederen waren o.a. glaswerk, schotels, koperen trisé, koperen pollepel, koperen 
ketels, ijzeren ketels, boterschotel, een riek, een rode koe verkocht aan Jan Van Goudbergen voor 
4 gulden, nog 3 rode koeien en een hoppel rund, kuipen. Totale opbrengst 33 guldens 3 stuivers. 
 
Aldus gedaan coram Jan Bruers, Adriaen Snijers en Marten Douwen schepenen ten relaas dezen 
19 november 1729. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA765-611 
 
Akte 60. Olen, conditie van verkocht goed van Anna Janssens, waarvan koopster is Elisabeth 
Verboven. 
 
Op 5 december 1729 voor de getuige onder te noemen compareerden Anna Janssens bijgestaan 
met Philippus Verbeucken haar man en voogd, welke voorschreven comparanten bekenden wel 
den degelijk verkocht te hebben aan Elisabeth Verboven laatste weduwe van wijlen Adriaen 
Coolckens en hierin bijgestaan met Jan Coolckens haar voogd, zeker perceel land gelegen tot 
Schaetsberghen gehucht onder Olen, genaamd “ het achterste block “, groot honderd roeden. 
Palende daaraan oost Merten Cluijts Janssone, zuid Merten Cluijts Jorissone, west … (leeg) en 
noord Peeter Noppen en dat om en voor de somme van 82 guldens courant geld op conditie van 
pertscoop - stertscoop. Ter presentie van Adriaen Heijns en Adriaen Van Genechten getuigen 
hiertoe verzocht en gebeden. 
 

WLO-OGA765-614 
 
Akte 61. Gelindel, dezen pand voor de helft van de wezen wijlen … Laureijs. 
 
Zo werd hier geschreven als dat Peeter Van Immerzeel nomine uxoris Maria Laureijs heeft 
verkocht zeker perceel erve gelegen tussen Strateneinde ende Gelindel genaamd “ het laer 
bosch “ hetwelk perceel erve is overgegeven aan Hendrick Verbiest voor de som van 146 
guldens welke de verkoper warandeert te leveren volgens verkoping alhier geschied op 13 
november 1729. Item zal de koper genieten van Jan Bos het seizoen dat nu is bezaaid de pachten 
van het jaar 1733. Deze koop palende oost Peeter Verbist, zuid Guilliam Soeten, west Gilliam 
Soeten en noord Jan Soeten. De koper stelde op deze koop 15 hoogen, Peeter Soeten nog een 
hooge, Hendrick Verbiest stelde ook nog een hooge, ter presentie van Jan Cools dienaar. 
 

WLO-OGA765-619 
 
Akte 62. Olen, conditie van verkocht huis bij Jan Van Genechten. 
 
Conditie waarop Jan Van Genechten benevens Peeter Spits als voogden der wezen wijlen Anna 
Maria Oniaers daar vader af leeft Adriaen Van Genechten 79 en dat met advies en aggregatie 
van de wethouders van Herselt verklaarden verkocht te hebben mits deze aan Jacobus Verbiest 
jongman alhier present en den koop accepterende van zeker huis met de kamer, hof of 
binnengeleg gestaan in de Plaedtse van Olen, groot omtrent 30 roeden. Komende daaraan oost 
Jan Vermeerbergen, zuid Marten Matthijs, west de Plaedtse van Oolen en noord Jan Heijlen en 
Adriaen Lemij.  
 
De koper beloofde daarvoor te betalen de som van 210 gulden, te weten 100 guldens ten dage der 
goedenis die zal geschieden na drie gewoonlijke zondagse kerkgeboden en de resterende 110 
gulden mag den koper binnen den tijd van vier jaren afleggen mits daarvan aan de verkopers te 
betalen den intrest à vier procent jaarlijks en zal de koper dit huis aanvaarden nu half maart 
toekomende van het jaar 1730. 
 

 
79 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Van Genechten x Anna Maria Oniaerts, nr. 2584, pag. 515. 
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Ondertekenden, Jan Van Genechten, Peeter Spidts, Adriaen Van Genechten, Jacobus 
Verbiest, Franciscus Lorentops. Wouter Verwimp plaatste een kruisje. Jacobus Verbiest is na 
de kaarsbranding op 2 januari 1730 koper gebleven. 
 
 

Schabinale acten de A° 1729 tot 1730 
 

END 
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Bronnen: 

 
Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo. D148 
nummers 759 tot en met 765. 
 

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

Microfilms Schepenakten Westerlo.  
In bewaring en ter inzage bij Heemkring Ansfried Westerlo. 
 

Olense gezinnen van 1594 tot 1800. 
Heemkring “De Linde” te Olen. 
Bewerking W. Haemhouts en E. S’Jegers. 
 
Huizen op de markt. Bewerking van J. Verduyckt. 
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