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Voorwoord
Dorpsplan van Westerlo
De basis voor de samenstelling van de huizen uit het dorp is het dorpsplan van Westerlo
opgemaakt door landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van
Westerlo, het omvat 66 nummers van de eigenaars van de percelen.
De kaart is veelkleurig aangemaakt en is in uitstekende staat.
De landmeter tekende, de kerk met de pastorij en de school, de markt of plaatse, de
pensenpoel, de lindeboom, de huizen met de hoven, landerijen en bossen, dreven en wegen,
de wip van Sint-Sebastiaen Gilde van Westerlo, de Nete, de laak en het kasteel van de Merode
Westerlo.
Samenstelling dorp van Westerlo
Het dorp van Westerlo is gestructureerd uit verschillende akten en bronnen. hetzij uit
cijnsboeken, schepenregisters, notariaten en andere.
De opzoeking van de akten komt veelal voor uit de cijnsboeken, schepenregisters en
notariaten e.a. uit het Oud Gemeente Archief Westerlo en Archief van de Merode en de
andere komen uit de naburige of andere gemeenten.
De bronnen raken niet uitgeput soms per toeval vind je nog iets uit ander gemeenten en word
het er weer bij gevoegd, de index op de familienamen staat er niet bij, gebruik de zoekfunctie
op de computer hiervoor.
Uitleg samenstelling
De nummer 1 de kerk, pastorij en school ten oosten van het dorp.
De nummers 2 tot 24, de huizen en hoven ten noorden van het dorp, meer naar het noorden
achter de hoven ligt het perceel genaamd de leugen, de nummer 2 van het huis en hof begint
ten oosten en zo naar het westen toe tot nummer 24 en ten oosten de straat en daarover
nummer 25 daar waar het gasthuis stond, de markt of plaatse bevindt zich aan de zuidzijde
van de huizen
De nummers 25, huis en hof ten westen van het dorp, ten oosten de straat en daarover huis en
hof nummer 24.
Nummers 26 tot 31, huizen ten west zuid zijde van het dorp
Nummers 32 tot 43, huizen ten zuidzijde van het dorp de Polderstraat aan de noordzijde van
de huizen.
Nummers 44 tot 62, huizen ten zuidzijde van het dorp, de hoven komen tot tegen de laak, de
markt of plaatse ten noorden van de huizen.
Nummer 63 tot 66, huizen ten westen van het dorp in de oude tijd genoemd de singel of een
soort eilandje in het dorp, ten oosten van de huizen staat de prachtige lindeboom, voor de
lindeboom geplant was stond er hier een lakenhal.
Johan Verduyckt
Westerlo (Zoerle-Parwijs)
2022
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Perceel aangeduid met een kruis †

Benaming: De parochie kerk van Westerlo
Aard: Kerk, kerkhof en school
Situering: Aan de oostzijde van de markt

Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van perceel aangeduid met een kruis is het de kerkfabriek van Westerlo, omvat
de kerk, het kerkhof en de school, groot tezamen 100 roeden
De pastorij bevind zich ten noorden van de kerk.
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Geschiedenis kerk en parochie
De parochie Westerlo onder het bisdom Kamerijk tot 1559
De parochie Westerlo van 1559 onder het bisdom ’s-Hertogenbosch
De parochie Westerlo onder het bestuur van bisdom Mechelen (1731)
De parochie Westerlo onder het bestuur van bisdom Antwerpen (1760)

De pastoors van Westerlo
1. Petrus Longoluis
2. Henricus Luymelius
3. Dionysius Huygenoort
4. Petrus Hamants
5. Joannes Van der Eyghen
6. Cornelis Marcelli
7. Dominicus Van Cauwenbergh
8. Nicolaus Verhofstadt
9. Antonius Van Stiphout
10. Joannes Van Moekeborgh
11. Godefridus Corijns
12. Henricus Wets
13. Lambertus Schroyens
14. Dionysius Pauli
15. Carolus Van den Schilde
16. Augustinus Bernage
17. Siardus Van den Nieuweneynde
18. Norbertus Monnaerts
19. Amandus Aerts
20. Laurentinus Van Roy

(1559-1567)
(1567-1577)
(1577-1594)
(1595-1604)
(1604-1621)
(1622-1641)
(1641-1653)
(1653-1661)
(1661-1662)
(1663-1670)
(1670-1587)
(1687-1695)
(1695-1703)
(1704-1724)
(1724-1729)
(1729-1735)
(1735-1746)
(1746)
(1746-1778)
(1778-1806)

Bron: Het kerkelijk leven in de parochie Westerlo en haar dochterparochie Zoerle (15591789). Auteur Kris De Winter
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Bronnen kerk
14.03.1754
Notaris Philippe Frans Tieboorts, residerende te Westerlo
Datum akte: 14 maart 1754
Aard akte: attestatie of verklaring
Beschrijving akte: Fransus Verschueren ten ene en Jan Baptista Folders ten andere
zijde, de eerstgenoemde oud omtrent 53 jaar, wezende gereputeerd voor een deugdzame
en geloofwaardige persoon, doende de stiel van timmerman ingezeten van Westerlo en
de tweede getuigen oud omtrent 40 jaar insgelijks ingezeten van Westerlo wezende
gereputeerd voor een deugdzaam en geloofwaardige persoon doende van stiel
timmerman.
Dewelke ten verzoek en rekwisitie van Theresia Pauwels weduwe van wijlen
Ferdinand Matthei, verklaren op hun mans waarheid in plaats van eed, als dat de 6
eiken bomen degene Ferdindus Matthei heeft gekocht op 24 augustus 1738 van de
bosbeheerder van de Abdij van Tongerlo zijnde gehaald in de bos tot Veerle
competerende de Abdij van Tongerlo (de cappruijn van dezelfde bomen de voorschreven
wethouders hebben verkocht tot profijt van de gemeente van Westerlo) en de
voorschreven attestanten dezelfde hebben helpen laden en korten en verwerken aan de
toren van Westerlo door ordonnantie van de heer Drosaart F. Schellens en Jan Baptista
Verbist en Ferdinandus Matthe beiden in dien tijd schepenen van Westerlo enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Geel, nummer 6272.
15.01.1781
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 2
Datum akte: 15 januari 1781
Aard akte: publieke aanbesteding voor het geluid van 3 grote klokken in de kerk van
Westerlo, aan de minste bieder
Aanbieders: de wethouders van Westerlo
Aannemer: Norbertus Berger, koster van Westerlo, als minst biedende voor de som
van 9 gulden 18 stuivers
Aard aanneming: het geluid van 3 de grootste klokken in de kerk alhier voor de tijd van
6 weken, beginnende morgens voormiddag tot gedachtenis van het overlijden Hare
Koninklijke Majesteit Maria Theresia Koningin van Bohemen etc. als Hertogin van
Brabant etc.
Voorwaarden aanneming: 1° de aannemer zal de voorzeiden 3 klokken samen doen
luiden 3 keer per dag te weten morgens omtrent half zeven, op de middag om 12 uur en
avonds om 6 uur, elke keer een tijd van een kwartier (15 minuten luiden)
2° de aannemer zal elke keer al hij zal gaan luiden de kerk niet open zijn, de sleutels
gaan halen bij de koster van Westerlo en geluid hebbend de dezelfde terug te geven
3° en finaal zal de aannemer zal zorg dragen dat de klokken niet fout worden geluid en
zal in staan voor de schade daardoor veroorzaakt
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 781.
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Bronnen Latijnse school
12.10.1772
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 15
Datum akte: 12 oktober 1772
Aard akte: aanneming van de Rector van de Latijnse school Westerlo
Aanbieders: schepenen en regeerders van het land en markizaat Westerlo.
Aannemer: Eerwaarde heer Joannes Van de Weeteringhe.
Termijn: voor één jaar, ingang te Bamis (feestdag van St. Bavo op 1 oktober) laatstleden
Aard aanbieding: de cleijne en groote figure (cijfers), grammatica en syntax, en de studenten
daarin instrueren alle werkdagen 2 maal, beginnende in de voormiddag om negen uur dertig
of wel eerder tot elf uur en namiddag om twee uur dertig tot vier uur enz.
Loon: de som van 200 gulden zal jaarlijks betaalt worden door de gemeente in 2 afbetalingen,
de één op 15 maart de andere met Bamis (1 oktober) en bovendien zal de rector genieten van
een jaarlijkse som van 2 Pattacons van iedere student alhier te school gaande, namelijk
degene wonende buiten de jurisdictie als Herselt, Westmeerbeek (Meerbeek) en Tongerlo en
hetgeen in de jurisdictie van Westerlo wonende elke jaar een som 10 schellingen te voldoen
om de 4 maanden jaarlijks enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer
22.08.1785
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 17
Datum akte: 22 augustus 1785
Aard akte: verhuring van de rector van de Latijnse school
Aanbieders: de stadhouder loco drossaard en schepenen van het markizaat Westerlo
Aannemer: de Eerwaarde heer Joannes Van der Putten, priester
Aard bieding: rector van de Latijnse school van Westerlo, dezelfde heer heeft het alreeds
enige jaren heeft gedoceerd, als het leer van de Franse taal
Aard aanbieding: voor een termijn van 3 jaar, ingang nemende met Bamis eerstkomende,
zodat de wethouders zullen mogen scheiden met 1 of 2 jaren gelijk hetzelfde zullen geraden
vinden mits aan de Heer rector 3 maanden tevoren met Bamis behoorlijk opzeggende, als ook
aan de Heer rector zijn vrije wil daarvan te scheiden, zo haast dezelfde zou worden
gepromoveerde in zijn priesterschap, mits daarvan stellende een bekwaam persoon in zijn
plaats en verder op voorwaarden
Voorwaarde rector: 1° de studenten en leerlingen in de Franse taal te instrueren twee maal
daags, observerende de tijen gelijk hij het uit docerende de Latijnse taal, gevende hen verlof ?
en vakanties? (orloff en vaecantien) naar gewoonte. 2° de heer rector zal aan nemen de
personen die hem presenteert tot het leren van de Latijnse taal, alleen gezamenlijk voor de
Latijnse en Franse taal en hun geven 6 gulden jaarlijks voor de ingezetene en 7 gulden voor
degene die komende uit andere jurisdictie. 3° de heer rector zijn studenten buiten de
schooltijd in hun huizen zal ordonneren te studeren op uur en tijd als hij geraden vind enz. 4°
de gemeente betaald aan de heer rector de som van 200 gulden in twee afbetalingen de één
helft op 15 maart en de andere helft op 24 augustus elk jaar. 6° aan de heer rector die zijn
termijn gedurende geconfereerd zeker benefictie gefundeerd door Anna Vincx op de last van
een wekelijkse mis, die altijd zal geschieden op woensdag om 7 uur aan Onze Lieve Vrouw
Altaar in de kerk van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 783
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31.12.1792
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 1
Datum akte: 31.12.1792
Aard akte: aanneming van de Rector van de Latijnse school Westerlo
Aanbieders: de stadhouders en schepenen van het markizaat Westerlo
Aannemer: heer Cornelius Versnel, theologant in de universiteit van Leuven, als rector van
de Latijnse school van Westerlo
Termijn: voor de tijd en termijn van 6 jaar, al ingang genomen hebbende op Bamis
laatstleden, enzovoort te continueren tot de expiratie van dezelfde termijn, zo ingeval het
zoude gebeuren dat de voornoemde heer Versnel een favorabele plaatse, benefictie of andere
promotie zoude bekomen, zo zal het aan hem vrij staan te scheiden met dezelfde 6 maanden
tevoren aan de regeerders deze gemeente te adverterende of stellende in zijn plaats en andere
bekwame persoon na deze opzegging, verder op volgende condities
Conditie: de heer zal gehouden zijn te doceren de klein en grote figuren, grammatica en
syntaxis en ook aritmetica met de principes van de Franse taal voor degene die het aanzoeken
zouden, immers gelijk het in deze land getolereerd zal worden, en de studenten daarin
instrueren alle de werk dagen twee maal beginnende voormiddag om half negen of eerder (ten
acht ende half of wel eerder) tot 11 uur en namiddag van 13.30 tot 16.00 uur, behoudens op
dinsdagen en donderdagen namiddagen enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 787
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Bronnen verhuring gemeenteschool westzijde
05.09.1781
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 29
Datum akte: 5 september 1781
Aard akte: publieke verhuring van de gemeente school
Verhuurders: de wethouders van het land en markizaat Westerlo
Huurder: Jan Stevens, voor de som van 13 gulden jaarlijks
Aard huur: de gemeenteschool, de eerste plaats langs het westzijde alwaar de school de
Duitse taal (der duijtsche taele) is gehouden en de zolder boven de school
Huurtermijn en prijs: voor de tijd van 3 jaar, in te gaan op 15 maart van de aanstaande jaar
1782, enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorzeiden 3 jarige termijn en verder
op condities
Voorwaarden: 1° de huurder ingeval van enige reparaties aan de school zal moeten
aanvaarden dat door de verhuurde plaatse van de zolder zal worden afgehaald, opgedragen en
hetgeen nodig zonder enige vergoeding.
2° de huurder zal in staat houden de glazen van de venster langs het kerkhof, gelijk in het
inkomen zal bevinden zonder korting
3° de huurder zal de huursom elke 15 maart te voldoen in handen van de collecteur van de
Dorps zettingen, zijn termijn gedurende
4° de huurder zal de voornoemde plaats niet verder mogen verhuren
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 781
13.10.1784
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 13 oktober 1784
Aktenummer 30
Aard akte: openbare verhuring, van de gemeenteschool, de eerste plaats langs westzijde,
waar de school van de Vlaamse taal (der Vlaemsche taele) tevoren is gehouden, met de zolder
verhuurders: wethouders van het markizaat Westerlo
Huurder: niemand heeft geboden, de vorige huurder blijft deze behouden (Jan Stevens, heeft
getekend)
Termijn: verhuurt voor 3 jaar, ingang nemende op 15 maart 1785 enzovoort van jaar tot jaar
tot de expiratie van de voorschreven 3 jaarlijkse termijn, voor een jaarlijkse som van 12
gulden
Voorwaarden huur: 1° reparatie aan de school, 2° de glazen vensters langs het kerkhof in
staat houden enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 783.
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Perceel nummer 1

Benaming: De pastorij van Westerlo
Aard: Huis, stalling, schuur en hof met de
schrans of omwatering
Situering: Gelegen ten noorden van de kerk en west
de dreef

Nummer 1
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van perceel aangeduid met een kruis is het de kerkfabriek van Westerlo, omvat
de pastorij, de hof en watergracht, groot tezamen 200 roeden.
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Huizen ten noorden van de markt
Nummers 1 tot 25
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Nummer 2 + 3

‘ Het Wit Peerdt ’
Benaming:
Het Wit Peirdt 1741 1746
Het Wit Peerdt 1738 1747 1775
Aard: huis met kamers, bakhuis, schuur,
stal en hof en smederij, hier werd een
herberg gehouden, later jeneverstokerij
Situering: gelegen aan de noordzijde van
de plaatse of markt van Westerlo, aan het
oostzijde de kerk, de westzijde voorheen
Sint Antoniusstraatje nu verdwenen en het
volgende huis
Figuren:
Jan Wauters, kleermaker
Peeter Struijven, molenaar te Zoerle onder
Westerlo (Zoerle molen)
Percelen nummer 2 en 3
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van perceel nummer 2, waren de erfgenamen Adriaen Peeters van een huis en
hof, groot 27 roeden 91 voeten en van perceel nummer 3 Hendrix Weynans, groot 7
roeden 55 voeten
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Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen
competerende en toebehoren het Gasthuis van Westerlo
Verment ongecolligeerd uit de oude register, manualen rekening, kemsse en depositiën van
goede geloofwaardige mannen bij pastoor, drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in
het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Pauwels Tijboers
Cijns: 32 stuivers
Hypotheek: huis en hof met de erve daaraan gelegen, groot omtrent 1 bunder
Aanpalende eigenaars in 1597:
oost aan de gemeen straat (aen gemeijn strate)
zuid aan de plaatse (aende plaetse)
west Lijsbeth Jewaens
noord aan de leugen (aende lueghen)
Latere eigenaars: de erfgenamen Balthazar Tiebours
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Pauwels Tijborts erfgenamen
Aard perceel: een huis en hof eertijds een hof geweest, groot 1 bunder, gelegen bij de kerk
tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de Heeren straat
zuid de plaatse
west Absolon Vincx en Antonis Van Hall
noord de leugenloop
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Pauwels Tiboers erfgenamen
Cijns: 2 lopen koren jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof met de erve daaraan gelegen
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de strate)
zuid de plaatse (de plaetse)
west Jan Verijt erfgenamen
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noord aan de leugen loop
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van toebehoren het Gasthuis van Westerlo
Eigenaar: Pauwels Tiboers erfgenamen
Cijns: 32 stuivers jaarlijks geldcijns
Hypotheek: een huis en hof met de erve daaraan gelegen groot omtrent 1 bunder
Aanpalende eigenaars:
oost de gemeente straat (de gemeijnte strate)
zuid de plaatse (de plaetse)
west Lijsbeth Iwaens
noord de leugen loop
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: de weduwe Dirick Tijpoets
Aard: 1 schouw, 1 smissert (smidse), 1 asploeg?
Cijns: 2 gulden 18 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 811.
1680
Geldcijns van het Gasthuis van Westerlo
Aard akte: geldcijns te laste van Pauwels Tiebours erfgenamen
Cijns: 22 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Nummer 44
Hendrick Vleugels gehuwd met Maria Verwimp
Dielis Van Opstal en Hendrick Vleugels hun kinderen
15.06.1694
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 15 juni 1694
Aard akte: geldlening van 240 gulden, de geldlener belooft te betalen een jaarlijkse en
erfelijke rente van 14 gulden 10 stuivers, tegen de intrest van 5 percent, welke rente
koers en ingang nemende op 21 januari 1694, zodat het eerste vervaldag zal wezen op 21
januari 1695 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de voorschreven som en
de verschenen intresten
Geldschieters: Jachimus Matthe in kwaliteit als hoofdman van de Gilde Sint
Sebastiaen van Westerlo, Geeraert Gillis, koning en François Vincx gezworene,
Peeter Wijnants deken en Joris Vervecken gezworene
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Geldlener: Hendrick Vleugels
Hypotheek: zijn part en deel in een huis, stal, schuur, hof en binnenblok, gestaan en
gelegen alhier in de plaatse aan de kerk (inde plaetse aende kercke)
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid insgelijks S’herenstraat (insgelijcx t’ heeren straete)
west Jan Stiers en Maria Van Kerckhoven
noord de leugen loop
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
22.02.1695
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 februari 1695
Aard akte: obligatie van 200 gulden, de geldlichter belooft deze terug te betalen een
jaarlijkse en erfelijke rente van 10 gulden, koers en ingang nemende de rente op 22 februari
1695 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe met de verschenen intresten.
Geldschietster: juffrouw Anna Van Dijck, begijntje (begijnthien) op het begijnhof te Lier
Geldlener: Hendrick Vleugels
Hypotheek: zeker huis, hof, stal en schuur gelegen alhier in de plaatse alhier (Westerlo)
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid de straat (de straete)
west de erfgenamen Nicolaes Vanden Berghe
noord de koper erve (des coopers erffve)
De voorschreven huis e.a. tot behoef van de rentleenster in wiens naam is gecompareerd
Hendrick Heremans is daarin gegicht en gegoed
Op 7 juli 1739, de erfgenamen van juffrouw Anna Van Dijck, hebben ontvangen uit handen
van Cornelis Schroven, 200 gulden, te weten 72 gulden in wisselgeld en de resterende som
tegen 6 stuivers 2 oorden de schellink gerekend, dienende deze voor cassatie
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
01.09.1699
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 1 september 1699 (iersten september 1699)
Aard akte: obligatie van 110 gulden wisselgeld, de geldlener belooft hiervan te betalen een
rente van 5 gulden 10 stuivers jaarlijks, te betalen elke 1ste september, zodat het eerste
vervaldag wezen zal op 1 september 1700 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe met
de verschenen intresten
Geldschieter: Eerwaardige Heer Nicolaus De Beije, presbijter etc.
Geldlener: Hendrick Vleugels
Hypotheek: zeker half huis, hof, stal en schuur met de erve daarachteraan gelegen alhier aan
de kerk (alhier aende kercke)
Aanpalende eigenaars:
oost de Kerkstraat (kercke straet)
zuid de Kerkstraat (kercke straet)
west Lenaert Stiers en de erfgenamen Kerckhoven
noord de leugen loop
Op de geldlener last nog een rente kapitaal van 240 gulden ten behoeve van de Gilde Sint
Sebastiaen van Westerlo, blijkens de akte gepasseerd voor schepenen van Westerlo op 15
juni 1694
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Henrick Vleugels en consoorten (cum suis)
Eerdere eigenaar: Dierck Tiborts
Latere eigenaar: Peeter Struijf
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 36 ½ roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid de straat (de straete)
west Lenaert Stiers
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: -0-1 1/8
Cijns oude zetting: -0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo
Eigenaar: Balten Tiborts erfgenamen over Pauwels Tiborts erfgenamen
Latere eigenaar: Adriaen Peeters en Marianne Diercx bij koop
Aard perceel: huis en hof met erve daaraan
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid de plaatse (de plaetse)
west Lenaert Stiers
noord de leugenloop
Cijns: 2 lopen rogge aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 6
Eigenaar: Henderick Vleugels wegens Balten Tiborts tevoren Jan Wils bij koop en
goedenis tot Herselt op 23 februari 1643, geld jaarlijks in het boekje genaamd ligger van het
jaar 1652 onder de Soelsche renten
Hypotheek: zie huis boven
Cijns: 3 ½ gulden aan de kerk van Westerlo
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
16.06.1705
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 16 juni 1705
Aard akte: verkoping, volgens conditie gepasseerd voor de koninklijke geautoriseerde notaris
Ambrosius Egidij op 18 maart 1705
Verkopers: Henrick Vleugels geassisteerd met Maria Verwimp zijn huisvrouw
Kopers: Adriaen Peeters en Maria Anna Diercx zijn huisvrouw (sijne huijsvrouwe)
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Aard koop: zeker 3/4de parten in huis, hof, stal met de gehele schuur en het land achter
dezelfde gelegen, alhier gestaan en gelegen tot Westerlo aan de plaatse (plaedtsse),
Aanpalende eigenaars:
oost de heerbaan komende van Geel naar Tongerlo (de herbaene comende van Geel naer
Westerloo)
zuid de plaatse alhier (de plaedtsse alhier)
west de erfgenamen Maria Vleugels
noord de leugen loop
Op de kopers last een kapitale rente van 240 gulden wisselgeld aan de Gilde Sint Sebastiaen
van Westerlo, geregistreerd bij de wethouders alhier op 12 juni 1694 en ook nog op een rente
van 108 gulden wisselgeld aan de eerwaarde Heer presbijter, blijkens akte van schepenen op 1
september 1699.
Verkoopprijs-koopprijs: boven de rente van 400 gulden en 8 stuivers is 617 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
22.03.1713
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 maart 1713
Aard akte: verkoping (kamer met de helft van het bakhuis)
Verkopers: Christian Wijnants en Hendrick Vleugels als voogden van de kinderen
Hendrick Wijnants voor de vruchtgebruik (touchte), daar moeder af was Maria Vleugels
(overleden), met autorisatie van de schepenen van Oevel op datum 24 januari 1713
Kopers: Elisabeth Peeters minderjarige kind daar vader af was Adriaen Peeters (overleden)
en haar moeder Maria Anna Dierckx
Aard koop: zeker kamer met plaats van de kamer tot aan het bakhuis de helft, en de stenen
muur, de kamer met alsnog de helft van de hof, gelijk Adriaen Helsen die nu in huur heeft,
zo en gelijk alle gestaan en gelegen is bij de kerk in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost zijn zelf (sijn selffs)
zuid de straat (de straet)
west Lenaert Stiers of een straatje
noord de kinderen Hendrick Wijnants
Jan Wouters schoonvader van de voornoemde wees die deze goedenis heeft ontvangen voor
en in de naam van Elisabeth Peeters en dat de moeder Maria Anna Diercx moet afstand
doen van het vruchtgebruik van de kamer
Verkoopprijs-koopprijs: 438 gulden wisselgeld.
Pondgeld: 34 gulden1 3/4de stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
17.06.1721
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 17 juni 1721
Aard akte: obligatie van 100 gulden, waarvan de geldlener belooft te betalen tegen de
penning 20 en zo 5 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende de rente op datum heden, zodat
het eerste jaar valt op 17 juni 1722 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe met de
verschenen intresten. Dienende tot onderhoud van zijn kinderen
Geldschieters: Sebastiaen Wuijts, schepenen van het markizaat Westerlo
Geldlener: Jan Wauters, kleermaker (cleermaeker) binnen deze markizaat Westerlo,
weduwnaar wijlen Maria Anna Diercx, met autorisatie van de schepenen van Westerlo op
datum 6 februari 1720
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Hypotheek: de goederen die op de moeder staande hare last actueel gesuccedereerd van het
afgestorven kind voorkind, in zeker part in een huis, hof en land daarachteraan gelegen,
gestaan alhier bij de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid de straat (de straet)
west Waulter Stiers
noord Hendrick Wijnants en de leugen loop
Pondgeld: 7 gulden 10 stuivers
In de marge, op 20 februari 1728 en 20 februari 1731, heeft Sebastiaen Wuijts, de kapitale
penningen ontvangen tot 100 gulden met de intresten, deze rente is gecasseerd
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
24.01.1731
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 5
Datum akte: 24 januari 1731
Aard akte: contract
Beschrijving akte: Elisabeth Peeters, geassisteerd met Marten Jacobs haar man ten ene en
Jan Baptist Vander Hoffstadt als wettige voogd van de twee voorkinderen van Jan Wouters
verwekt met Maria Anna Dircx ten andere zijde, verklaren door advies van goede mannen
aangegeven te hebben deze volgende contractie, bij de wees de voorzeiden Jan Baptist
Vander Hoffstadt bij vorm van kopie van scheiding en deling met toelating van de
voorzeiden Jan Wouters, te cederen en overlaten aan de eerste comparanten gehuisden een
4de part in huis, stal en hof met het land daaraan gelegen bij de kerk van Westerlo, als aan de
voorzeiden kinderen Jan Wouters en Maria Anna Dircx competerende, ingevolge contract
gepasseerd voor de wethouders alhier op 18 december 172?, reserverende alleen uit de part in
de obligatie bij dezelfde contract staande tot laste van Amandt Van Donick tot Geel,
waarvoor en in tegendeel van het voorzeiden vierde part de voorzeiden Marten Jacobs en
zijn huisvrouw beloven te zullen betalen de som van 165 gulden ten behoeve van dezelfde
kinderen, het vruchtgebruik van hun voornoemde vader volgens costumen lokaal tussen
datum deze en 15 maart eerstkomende, als wanneer de gehuisden de voorzeiden huizing, hof
e.a. zullen mogen bewonen of van hetzelfde te verkoper enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 766
20.02.1731
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 februari 1731
Aard akte: erfwisseling (wisseling van onroerende goederen)
Ruiler 1: Elisabeth Peeters, vrouw van Merten Jacobs
Ruiler 2: Andreas Huijpens, man van Maria Catharina Duijs
Ruiler 1 aan ruiler 2: zeker huis met hof en stalling, gestaan en gelegen bij de kerk van
Westerlo, waarin tegenwoordig woont Jan Wauters
Aanpalende eigenaars:
oost de dreef naar Zammel (de dreve naer Zammel)
zuid de plaatse (de plaetse)
west de weduwe en erfgenamen wijlen Wouter Stiers
noord de leugen (de leughen)
Ruiler 2 geeft aan ruiler 1: een huis in de Polderstraat te Westerlo

17

Op de last van 1 gulden en 1 ½ lopen koren aan de Heilige Geest van Westerlo en op een
rente kapitaal wisselgeld van 110 gulden ten behoeve van de heer presbijter De Beije en 200
gulden aan de Gilde van Sint Sebastiaen te Westerlo, geregistreerd voor schepenen op 15
juni 1694, 21 juli 1699 en 17 juni 1721
Andries Huijpens geeft toe 375 gulden
Pondgeld: 30 gulden 4 stuivers 3 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
30.01.1738
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer 14
Datum akte: 30 januari 1738
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Andries Huijpens en Anna Barbara Roman, beiden gehuisden en ingezeten
van Westerlo
Huurder: Josephus Braudelaers, ingezeten van Antwerpen
Aard huur: een kamer alwaar de verhuurders inwonende genaamd het wit peert, westwaarts
en met alsnog de klein keuken achteraan de voorzeiden kamer gelegen (de clijn ceucken
achter aen de voors. camer) insgelijks westwaarts met nog het brand schobbeken oostwaarts
aan de poort
Huurtermijn en prijs: voor een jaarlijkse som van 24 gulden, waarvoor het eerste jaar zal
beginnen ingang nemen op 15 maart 1738 en te eindigen op 15 maart 1741 enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6465.
15.12.1738
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 15 december 1738
Aktenummer 29
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Marten Huijpens als voogd van de achtergelaten wees wijlen Andries
Huijpens daar moeder van was Anna Catharina Muijs, item de heer B. G. Pierson voogd
van de wees achtergelaten bij Maria Anna Pierson daar vader van was de voorzeiden
Andries Huijpens
Huurder: Martins Huijpens (meestbiedende huurder).
Aard huur: zeker huis, kamer daarin wonende Joseph Brandeleirs, stal, schuur, hof en land
daarachteraan gelegen op de leugen (de leughen) genaamd het wit peerdt gestaan aan de kerk
van Westerlo, zonder dat daar inbegrepen is het bakhuis, hof en aangelegen erve bij de
voorschreven Andries Huijpens met Anna Barbara Roman zijn huisvrouw gekocht van de
erfgenamen wijlen Hendrick Van Aelten en Catharina Schroven
Huurtermijn en prijs: verhuurt voor een termijn van 3 jaar, waarvan het eerste jaar zal
ingaan op 15 maart 1739 enzovoort tot de expiratie van de voorschreven termijn enz. te
betalen een som van 69 gulden jaarlijks en stelt voor borg Hendricus Verachtert
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 770.
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29.08.1741
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 29 augustus 1741
Aard akte: verkoping
Verkopers: B. G. Pierson en Ferdinand Mattheij, schepenen uit de wethouders
geassumeerd en als voogden van de wees wijlen Maria Anna Pierson daar vader van was
Andries Huijpens, item Marten Huijpens en Gommer Rosiers als beëdigde voogden van
het achtergelaten wees wijlen Andries Huijpens daar moeder van was Anna Catharina
Muijs, item F. M. Schellens, drossaard van Westerlo als curator van het sterfhuis wijlen
Andries Huijpens daar de weduwe nog leeft Barbara Roman
Koper: Ferdinand Mattheij voorschreven voor en in de naam van de wees met naam Jan
Carel Huijpens.
Aard koop: zeker huis, kamers, bakboer, schuur, stal en hof daaraan gelegen, genaamd het
wit peerdt met appendenties en dependentie alhier aan de kerk van Westerlo, groot 35 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de straat naar de Biest (de straet naer de Biest)
zuid de plaatse (de plaetse)
west Ferdinand Mattheij en Laurens Lambilotte in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
noord de leugenpat
Op de last van de koper, 1 gulden 12 stuivers, 2 lopen koren beiden jaarlijks aan de Heilige
Geest van Westerlo, item 110 gulden kapitaal wisselgeld aan de heer De Bie of zo wie, item
240 gulden aan de Gilde Sint Sebastiaen te Westerlo, volgens de akte voor schepenen van
Westerlo geregistreerd op 15 juni 1694 en 21 juli 1699
Verkoopprijs-koopprijs: 757 gulden 13 ½ stuivers met de voorschreven rente
Pondgeld: 61 gulden 2 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
21.06.1743
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 21 juni 1743
Aktenummer 21
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen testamentair van wijlen Jan Carel
Huijpens
Deelhebbers: 1° (1ste kavel) Martinus Huijpens, man van Livina Colens als vaderlijke
voogd van zijn kinderen, 2° (2de kavel) Jan Baptist Wuijts als voogd van de achtergelaten
wees wijlen Andreas Huijpens en Maria Catharina Muijs (beiden overleden) en Michiel
Verachtert als voogd van de 2 achtergelaten wezen wijlen de voorschreven Andreas
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Huijpens daar moeder van leeft Anna Barbara Roman, als nu in huwelijk met Cornelis
Govaerts
Aard deling: 2° (2de kavel) zeker huis, kamers, stal, schuur, bakhuis en hof genaamd het wit
peerdt zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is alhier aan de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost s’ Herenstraat (s’Heerenstraet)
zuid s’ Herenstraat (s’Heerenstraet)
west Ferdinand Mattheij en Laurens Lambilotte
noord den leugenpat
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 771
30.09.1744
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 30 september 1744
Aktenummer 8
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Cornelis Govaerts als man en voogd van Anna Barbara Roman en Jan
Baptista Wuijts als voogd van Anna Huijpens
Huurder: Hendrick Aerts
Vorige huurder: Gaspar Jopmans
Aard huur: zeker huis, kamers, stal, schuur, bakboer (huis, camers, stal, schuer en backboir)
en hof genaamd het wit peerdt gelegen alhier binnen de plaatse van Westerlo
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaar, ingaande de huur op 15 maart 1745 enz.
voor 79 gulden jaarlijks courant geld
De huurder om perikel (gevaar) van brand te ontgaan zal geen vuur mogen stoken in de
achterkamer enz. (perijckel van brandt te ontgaen zal geen vier moghen stoken)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 771
24.12.1746
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 24 december 1746
Aard akte: verkoping
Verkopers: Joannes Baptista Wuijts als voogd van de achtergelaten wees wijlen Andries
Huijpens, daar moeder af was Maria Catharina Muijs (overleden), Sebastiaen Roman en
Michiel Verachtert als voogden van de achtergelaten wezen bij wijlen de voorschreven
Andries Huijpens daar moeder af leeft Anna Barbara Roman, mede alhier present,
renunciërende aan de touchte, met de autorisatie van de wethouders van Westerlo op datum
30 augustus 1746
Kopers: Jesper Dom en Josina Aerts, gehuisden
Aard koop: zeker huis met kamers, stallingen, schuur, bakhuis en hof met alle appendenties
en dependentiën genaamd het widt peerdt gestaan en gelegen alhier aan de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid de straat (de straet)
west Ferdinand Mattheij en Laurens Lambilotte
noord de leugenpat
Op de last van … aan de Heilige Geest en kerk van Westerlo, blijvende de kooppenningen
bedraagt 1100 wisselgeld ten laste van de kopers, die beloven te betalen ten behoeve van de
wezen achtergelaten bij de voornoemde Andries Huijpens daar moeder actueel van leeft
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Anna Barbara Roman, een jaarlijkse intrest tegen 4 percent, makende alzo jaarlijks een som
van 44 gulden
Op 23 oktober 1747 is gecompareerd Sebastiaen Roman en Michiel Verachtert beiden als
voogd van de wezen achtergelaten bij wijlen Andreas Huijpens daar moeder af leeft Anna
Barbara Roman alsnu in huwelijk met Cornelis Govaerts, bekent ontvangen te hebben uit
handen van Peeter Struijven, molenaar van Zoerle, als koper van het huis genaamd het wit
peerdt, het kapitaal van 1100 gulden met de verschenen intrest, welke rente word gecasseerd
Verkoopprijs-koopprijs: 1702 gulden wisselgeld
Pondgeld wisselgeld: 137 gulden 1 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
17.10.1747
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 16
Datum akte: 26 september en 17 oktober 1747
Aard akte: publieke verkoping uit kracht van een vonnis geslagen op zeker conditie van
verkoping op datum 20 mei 1747 tot laste van Jesper Dom, geïmputeerd door Joannes
Baptista Wuijts als voogd van de wees achtergelaten bij wijlen Andreas Huijpens en Anna
Catharina Muijs, uit kracht van permissie en decreet van de heren wethouders van Westerlo
tot verhaal van een som van 560 gulden 15 stuivers 1 oort, de gerechtigde pondpenningen van
1702 gulden wisselgeld die de voorzeiden Jesper Dom ten zijne oorzaak of koop van het huis
is achterstallig gebleven
Verkopers: Jesper Dom en huisvrouw (Josina Aerts)
Kopers: Peeter Struijven, molenaar te Westerlo en huisvrouw en nakomelingen.
Aard koop: zeker huis met kamers, stallingen, schuur en hof, appendentie en dependentiën,
genaamd het wit peerdt gestaan en gelegen aan de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars: (uit goedenisboek)
oost de straat (de straet)
zuid de straat (de straet)
west Ferdinand Mattheij
noord de leugen
Op koper last van 1 ½ lopen koren en 22 stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo, op de
last van 1100 gulden kapitaal wisselgeld ten behoeve van de kinderen wijlen Anna Barbara
Roman daar vader van was Andries Huijpens (overleden), en dezelfde koper zal het huis
aanvaarden als de huur van Henrick Aerts zijn geëxpireerd 15 maart 1748 en daarvan
trekken de huur die te Bamis laatst is gepasseerd
Verkoopprijs-koopprijs: 5 gulden en 51 hogen (ieder hogen 2 gulden)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 772, zie ook
nummer 747, goedenisboek, datum 17 oktober 1747
17.10.1747
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 17
Datum akte: 17 oktober 1747
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Peeter Struijven, molenaar (molder) van Zoerle
Huurder: Jan Van den Poel Adriaenssone
Aard huur: een huis, hof, kamers, stallingen, schuur en achterhuis genaamd het wit peerdt
gestaan en gelegen aan de kerk te Westerlo, zo en gelijk de verhuurder kortelings bij koop
heeft verkregen
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Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 achtereen volgende jaren, in te gaan op 15
maart 1748, nochtans dat partijen wederzijds daarvan zullen mogen uitscheiden met de 3
eerste jaren mits elkaar drie maanden te voren adverterende enz. de huurder belooft te betalen
jaarlijks een som van 79 gulden courant geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 772
04.10.1775
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 65
Datum akte: 4 oktober 1775
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Peeter Struyff, molenaar binnen de stad Herentals
Huurder: Jan Baptist De Ceulaer, man van Anna Barbara Helsen en Franciscus Helsen
ingezeten van Wiekevorst, zwager van de huurder stelt voor hun borg
Aard huur: zeker keuken (kokene) in zeker huizing gestaan omtrent de kerk van Westerlo
genaamd het wit peerdt de grote kamer (groote camere) langs de oostzijde, de mose en het
kelderkamertje met kelder en alle de zoldering boven de gemelde plaatsen, item de schuur
scheidende met de dorsvloer, de stalling en de hof langs de oostzijde scheidende met de pat
aldaar gelegen, met alle en eigenlijke percelen landen en weiden als de huurder ten deze nu
verscheiden jaren in huur heeft bezeten.
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaren, ingang nemende het huis etc. op 15
maart 1776, aangaande de landerijen op 15 augustus 1776, en elk jaar in voorlijf te betalen 65
gulden courant met Sint Jansmis en elke Sint Andriesmis in graanpacht 26 viertelen koren om
te zetten en te voldoen in geld, het eerste jaar van voorlijf valt te Bamis 1776 en de graanpacht
met Sint Andriesmis 1776 enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorschreven
huurtermijn.
Verhuurder: Peeter Struyff, molenaar binnen de stad Herentals.
Huurders: Joannes Franciscus Grieten en zijn vrouw Margareta Balles, inwoners van
Westerlo, Henricus Van Aelten verklaart borg te stellen voor de huurders
Aard huur: zeker kamer in de gemelde huizing ten westzijde, actueel bewoond door
Cornelis Folders, de zoldering en het bakhuis met de kleine stal daarnaast scheidende met de
dorsvloer, zoldering en schelf boven dezelfde plaatsen, de hof langs de westzijde scheidende
met de pat en finaal een hoekje erve land gelegen achter de hof
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van 3 jaar, ingang nemende de huur op 15
maart 1776, gelovende de huurders te betalen elke jaar de som van 35 gulden courant, het
eerste jaar valt op 15 maart 1777 enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de
voorschreven huurtermijn
Nota: de verhuurder zal moeten gedogen aan de huurders de huizing vrij tot aan de oven zo
tot het bakken van brood als anders
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westermlo, nummer 6436
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Baksveld, Bist, Breederij, Goorken,
Holland, Huypensberg, Overwijs, Spikdorenveld en Verloren kost
Eigenaar: de erfgenamen van Peeter Struijven
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
06.03.1782
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 18
Datum akte: 6 maart 1782
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Petrus Struijven en zijn vrouw Dorothea Peeters, inwoners van de stad
Herentals.
Huurders: Joannes Wendelen en zijn vrouw Anna Cornelia Snoecx en Peeter Van Deijck
en zijn vrouw Marie Snoecx, zwager van de huurders, inwoners van Westerlo stellen zicht
voor borg.
Aard huur: zeker huizing, stalling, schuur, bakhuis en hof alle aan elkaar gestaan en gelegen
binnen de plaatse van Westerlo omtrent de kerk, mitsgaders zeker perceel land gelegen achter
de voorschreven hof
Aanpalende eigenaars:
ten oosten de straat
zuid de leugen loop
west de erfgenamen Jonker Carel de Percy
noord de hof
Met nog een perceel land genaamd het peerdts kerckhoff en een weide omtrent de
Kwarekken (Quarecken) en verder verhuurt zeker percelen van landen en weiden
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 jaar, ingang nemende de huur van het huis,
schuur etc. op 15 maart 1782 en van de landerijen op 15 augustus 1776, belovende de
huurders te betalen elke jaar in voorlijf een som van 120 gulden en in graanpacht elke Sint
Andriesmis te leveren 10 viertelen koren Mechelse maat, de eerste jaar voorlijf valt op 15
maart 1783 en de graanpacht met Sint Andriesmis 1783 enzovoort van jaar tot jaar tot de
expiratie van de 3 jarige of 6 jarige huurtermijn
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6443.
22.04.1788
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 26
Datum akte: 22 april 1788
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Dorothea Peeters weduwe van Petrus Struijff, inwoonster van de stad
Herentals
Huurders: Henricus Van Schoubroeck in huwelijk met Maria Dimpna Hens
Aard huur: een huizing, stal, schuur, bakhuis en hof aan elkaar gelegen, gestaan en gelegen
binnen de plaatse van Westerlo omtrent de kerk, met een perceel land gelegen achter de
voorzeiden hof, een perceel land genaamd het peerdtskerckhoff aan de Tongelsche dreef, een
derdel land en finaal een weide gelegen omtrent de kwarekken (de quarecken), in te voegen
dezelfde bij Jan Wendelen tevoren in huur is gebruikende
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van 6 achtereenvolgende jaren, zodat de één of
ander partijen wie belieft zal mogen te scheiden met 3 eerste jaren, mits hetzelfde voor Bamis
(1 oktober) van het laatste jaar behoorlijk vooraf adverterende of opzeggende, koers en ingang
genomen hebbende de voorzeiden huur van de huizing, schuur, stal, bakhuis en hof op 15
maart laatstleden (1788) en van de landerijen op 15 augustus 1788 of als de getijde vruchten
daarvan zullen zijn geamoveerd, de huurders zullen betalen binnen Herentals op 15 maart een
voorlijf een som van 120 gulden, en in graanpacht elke Sint Andriesmis te zullen leveren 10
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viertelen koren Mechelse maat in zuiver en leverbaar granen, zodat het eerste jaar in voorlijf
vallen en verschijnen op 15 maart 1789 en de graanpacht te Sint Andriesmis 1789, enzovoort
van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorzeiden 3 of 6 jarige huurtermijn
Huurvoorwaarden: de huurders zullen zonder korting onderhouden, de wegen, straten, de
waterlopen te kuizen, de lemen wanden (weeghden) aan de voorzeiden huizing, stal, schuur
etc. te onderhouden enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6449.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar de weduwe van Peeter Struyff
Beroep van de eigenaar: rentenierster
Woonplaats van de eigenaar: Herentals
Huisnummer 87
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 394 en 395
Aard perceel: huis (394) en hof (395)
Grootte perceel: 29 ½ verges
Taxatie: huis: 1-5-0 en hof 0-17-2
Volgende eigenaar: Guilliam Smits (1802)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
16.07.1802
Notaris Joannes Franciscus Raedts, residerende te Tongerlo
Aktenummer 55 (taal Frans)
Datum akte: 16 juli 1802 (27 Messidor An x)
Aard akte: openbare verkoping
Plaats openbare verkoping: het huis van de vrederechter te Westerlo
Verkopers: Joannes Franciscus Struyff, inwoner van Arendonk, Maria Theresia Struyff
meerderjarige dochter, inwoonster van Herentals, Petrus Josephus Struyff, inwoner van
Luik gestel en Anna Maria Struyff, meerderjarige dochter inwoonster van Herentals alle
kinderen van wijlen Peeter Struyff en Dorothea Peeters
Koper koop 1: Guilielmus Smits, inwoner van Oevel, als de hoogste bieder
Aard koop 1: een huis, stal, schuur, bakhuis en hof gestaan en gelegen binnen de gemeente
Westerlo omtrent de kerk sectie 1 nummer (?), groot 8 aren 91 centiaren of omtrent 27 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost een straat naar de Bist
zuid een straat van het dorp
west een straatje (Sint Atoniusstraatje) en daartegen over Franciscus Helsen scheidende
langs het noorden 2 voeten van de stammen van de hof haag, immers aan de 2 stenen palen
daar gesteld langs het westen
noord de leugenpad of erve van de verkopers
De koper zal aanvaarden van het huis e.a. de huur tot 17 maart 1803 (26 Ventose an XI) aan
Josephus Blommé, op dezelfde last van 2 lopen koren Mechelse maat jaarlijks en 1 gulden
12 stuivers jaarlijks aan de Armen tafel van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1650 gulden en 240 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo, nummer 6430.
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1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 87
Eigenaars: Guilliam Smits, 55 jaar, winkelier, geboren te Olen, wonende al 15 jaar in de
gemeente Westerlo en Anna Maria Soeten, 48 jaar, zijn vrouw, geboren te Olen, wonende
als 7 jaar in de gemeente Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 4

Benaming: geen
Aard: huis, schuur, stal en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
het Wit Peirdt en de kerk, aan het westzijde het
volgende huis.
Figuren: Lenaert Stiers, gareelmaker

Perceel nummer 4.
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo.
De eigenaar van perceelnummer 4 was Vauterius Stiers, zeker huis en hof, groot 38
roeden en 85 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen
competerende en toebehoren het Gasthuis van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de
oude register, manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij
pastoor, drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Lijsbeth Jewaens (later gehuwd met Jan Verrijt)
Cijns: 32 stuivers
Hypotheek: huis en hof met de erve daaraan gelegen, groot omtrent 1 dagmaal
Aanpalende eigenaars in 1597:
oost aan Pauwels Tijboers
zuid aan de plaatse (aende plaetse)
west aan Sebastiaen Lanarts
noord aan Pauwels Tijboers
Latere eigenaars: de erfgenamen Balthazar Tiebours
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Elisabet Jwaijns daarna Antonis Van Hal bij erfenis
Aard perceel: een hofstad gelegen tot Westerlo aan de kerk
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Pauwels Tijports
zuid de straat (aen de straete)
west Claes Van Huut
noord Pauwels Tijports
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Lijsbeth Iwaens
Cijns: 16 stuivers jaarlijks geldcijns
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Pauwels Tijboers
zuid de straat (de strate)
west Jan Vande Veken
noord Pauwels Tijboers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
27

08.07.1628
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 juli 1628
Aard akte: verkoping
Verkoper: Marcelis Celen
Koper: Sebastiaen Vervorst
Aard koop: zeker huis en hof groot omtrent … gestaan en gelegen alhier in de plaatse aan de
kerk (in plaetse aen kercke)
Aanpalende eigenaars:
oost Dierick Tiborts
zuid S’herenstraat (scheeren strate)
west de voornoemde verkoper
noord Wouter Binnemans
verkoopprijs-koopprijs: 370 gulden
Pondgeld 27 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
26.02.1630
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 februari 1630.
Aard akte: verkoping.
Verkoper: Bastiaen Vervorst
Kopers: Jannen Schelenberghs en Catthelijn Jewaens zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof, gestaan alhier in de plaatse aan de kerk (inde plaetse aende
kercke)
Aanpalende eigenaars:
oost Dierick Tiborts erve
zuid S’herenstraat (Scheeren strate)
west Marcelis Celen
noord de erfgenamen Matthijs Binnemans erve
Verkoopprijs-koopprijs: 313 gulden
Pondpenningen los half: 24 gulden 6 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
11.03.1631
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 maart 1631 (xi meert 1631)
Aard akte: verkoping
Verkoper: Marcelis Celen
Koper: Jan Schelenberchs
Aard koop: het 4de part in een hofstad gelegen alhier aan de kerk
Aanpalende eigenaars:
oost de voorschreven kopers erve
zuid de plaatse (de plaetse)
west Mr Frans Rijcknaerts
noord de erfgenamen Binnemans
Verkoopprijs-koopprijs: 71 gulden
Pondgeld: 6 gulden 12 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
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1671-1711
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671-1711
Eigenaar: Elisabeth Jewants Dionijsdochter
Volgende eigenaars: 1° Marcelis Celen bij koop, 2° Jan Schelenberch bij koop voor de een
helft en Mr Frans Rijckaerts voor de ander helft, Gielis Peeters bij koop van de helft van de
weduwe Frans Rijckaerts, Niclaes Vande Berge voor de helft van Jan Schelenberg
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 75 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Dirck Tiborts
zuid de plaatse (de plaetse)
west Jan Vekemans
noord Matthijs Binnemans leugen
In de voorgaande boek folio 86 verso (1609-1710)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).
1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711-1762
Eigenaar: Lenaert Stiers bij koop van de erfgenamen Niclaes Vande Berge voor de een
helft en de weduwe Jacques Wuijts met Jan Peeters voor de andere helft
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 75 roeden
Aanpalende eigenaars 1711:
oost Hendrick en Maria Vleugels
zuid de plaatse (de plaetse)
west Aert Willaerts
noord de leugen
In het oud boek folio 37 verso (1671-1710)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761 (oude
inventarisnummer).
22.03.1695
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 maart 1695
Aard akte: verkoping.
Verkoopster: juffrouw Maria Vanden Berghe geassisteerd met een vreemde voogd
Kopers: Lenaert Stiers en zijn huisvrouw [Catharina Matthei]
Aard koop: zeker huis, schuur, stal, hof etc. alhier gestaan in de plaatse van Westerlo
(seecker huijs, schuere, stall, hoff ettca alhier gestaen in de plaetse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost Henderick Vleugels
zuid S’herenstraat (s’heeren straete)
west de erfgenamen Jacques Wuijts
noord de erfgenamen Philips Van Kerckhoven
Op de kopers last van 300 gulden courant geld kapitaal gehypothekeerd tegen de penning 20
en zo 15 gulden jaarlijks aan de notaris Ambrosius Egidij
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Op 6 maart 1721 heeft Sr P. Wils, notaris etc. bekend de kapitale staande in het witten deze
tot 300 gulden met intrest ontvangen te hebben van Woulter Stiers, welke 300 gulden
kapitaal Sr Egidij had gecedeerd aan Philip Vanden Berghe, heeft de voorschreven Wils
deze actie uitgegeven van de erfgenamen Philip Vanden Berghe, dienende deze voor cassatie
Verkoopprijs-koopprijs: 750 gulden
Pondgeld half los: 5 gulden 7 1/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Lenaert Stiers
Eerdere eigenaar: Jan Schelenberghs
Latere eigenaar: de weduwe en erfgenamen Laurentinus Lambilotte
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 37 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Hendrick Vleugels
zuid de markt (de merckt)
west Jacques Wuijts
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
30.04.1715
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 april 1715
Aard akte: verkoping (kleine huis)
Verkopers: Joannes Baptista Verbiest, dewelke uit kracht en naar vermogen van
onwederoepelijke procuratie geïnsereerd in zeker akte van verkoping, verleden bij Lenart
Stiers en Catharina Matthei gehuisden, gepasseerd dezelfde akte voor de notaris
Guilielmus Hendricx en zeker getuigen van datum 15 december 1714
Kopers: Laurentinus Lambilot en Anna Francisca Stiers gehuisden.
Aard koop: een huizing, schob en hof gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo.
Aanpalende eigenaars:
oost den notaris en procureur Theodorus Lambertus Thijs
zuid de plaatse (plaedtsse)
west Cornelis Verlinden
noord dezelfde (Cornelis Verlinden)
Verkoopprijs-koopprijs: 400 gulden van welke kooppenningen de kopers zullen betalen de
intrest consideratie van de kapitale aan 18 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende de
intrest op 15 maart 1715
Pondgeld: 32 gulden 5 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
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09.02.1717
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 9 februari 1717
Aard akte: verkoping (groot huis)
Verkopers: Guilliam Stiers en Sebastiaen Wuijts als voogden uit de wethouders verkozen
van de achtergelaten wezen wijlen Jan Stiers, item Peeter Wijnants als man en voogd van
Catharina Stiers, Laureijs Lambilot als man en voogd van Anna Françoise Stiers, met
decreet en autorisatie van schepenen van Westerlo op datum deze
Kopers: Woulterus Stiers en Theresia Pauwels gehuisden
Aard koop: een huizing, stal, schuur en hof, gestaan en gelegen binnen het markizaat
Westerlo (huisinghe, stall, schuer ende hoff gestaen en gelegen binnen het marquisaedt
Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Woulters in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
zuid de straat (de straet)
west de erfgenamen Jacques Wuijts
noord de processiestraat (den processiestraet)
Op kopers last een rente kapitaal van 300 gulden
Verkoopprijs-koopprijs: 1225 gulden 10 stuivers met de rente
Pondgeld: 95 gulden 7 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
18.03.1717
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 18 maart 1717
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Lenaert Stiers en Catharina
Matthe in hun leven gehuisden
Deelhebbers: Wouter Stiers, Anna Françoise Stiers geassisteerd met haar man Lauwerijs
Lambilot, Catharina Stiers geassisteerd met haar man Petrus Wijnants, de wezen van
wijlen Jan Stiers en Maria Spits nog in leven, verdelen de kooppenningen van de verkochte
huizen en meubelen (hafelijke meubelen).
Aard verdeling: 1600 gulden van het groot huis die reeds gekocht is door Wouter Stiers, en
het klein huis van 400 gulden ook reeds gekocht door Lauwerijs Lambilot en zijn vrouw
Anna Françoise Stiers etc.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750
10.11.1717
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 22
Datum akte: 10 november 1717
Aard akte: verhuring
Verhuurder: meester Walterius Stiers
Huurder: Norbert Verachtert
Aard huur: zijn grote kamer uit zijn huizing gestaan bij de kerk (kercke) alhier, met een
perceel hof, te weten van de haag achter de kelderkamer tot het perceel met nog een plekje
hof aan dezelfde zijde van de laatste appelboom tot de haag daar achterop gelegen, met een
part in de stal om daar in te leggen enige aarde of ander brand
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 achtereenvolgende jaren, waarvan het eerste
jaar zal beginnen op 15 maart (te halff meert) van het jaar 1718, met belofte dat de huurder
jaarlijks voor huur te geven 20 gulden en een paar schoenen voor de verhuurder, te betalen in
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2 termijnen elke half jaar, waarvan de eerste termijn zal wesen op Bamis 1718 en de tweede
op 15 maart 1719 en de schoenen als verhuurder goeddunkt en van nood heeft enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6509
1779-1795
Zetboek markizaat Westerlo 1779-1795
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Ferdinand Matthei
Periode: 1779 tot 1782
Volgende eigenaar: de kinderen Laurent Lambilotte, daarna Cathrien Lambilottet
Periode: 1782 tot 1788
Latere eigenaar: Frans Helsen Norbertussone
Periode: 1788 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827
04.12.1782
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 4 december 1782
Aard akte: publieke verkoping, gepasseerd voor notaris Coomans op 2 november 1782
Verkopers: voor mij openbare notaris Carolus Coomans is op conditiën en voorwaarde
achtereenvolgens dewelke Maria Theresia, Maria Catharina en Joanna Francisca
Lambillotte bejaarde dochters, inwoners van Westerlo voor de helft van wijlen hun broer
Petrus Lambillotte en de notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck geautoriseerd van
Maria Van Leut als uitvoerder van het testament van wijlen Margareta Van Leut weduwe
van wijlen de voornoemde Petrus Lambillotte, bij procuratie gepasseerd voor notaris H.H.
Verhaegen binnen de stad Antwerpen op 24 augustus laatstleden, alle kinderen en
representanten van wijlen Laurentinus Lambillotte en Francisca Stiers in leven wettige
gehuisden gezamenlijk voor de helft, en voor de andere helft Maria Josepha Matthei in
huwelijk met Petrus Coomans medicijnen licentiaat zijn vrouw assisterende, item
Franciscus Stiers en Cornelis Tiboorts als wettige voogden van de kinderen van wijlen
Joanna Elisabeth Matthei weduwe van Phillipus Tiboorts, met autorisatie van de drossaard
en schepenen van de vrijheid van Geel op hun gepresenteerde rekwest van datum 7 december
laatstleden, item Maria Theresia Tiboorts bejaarde dochter van wijlen de voornoemde
Joanna Elisabeth Matthei en Phillippus Tiboorts en finaal Rosa Francisca Matthei
bejaarde dochter, alle kinderen en representanten van wijlen Theresia Pauwels daar vader
van was Ferdinandus Matthei.
Kopers: Maria Theresia, Maria Catharina en Joanna Francisca Lambillotte
medeverkopers
Aard koop: een huizing, stalling, schuur en hof, appendenties en dependenties, gestaan en
gelegen in de plaatse van Westerlo, groot de erve 21 ½ roeden
Aanpalende eigenaars:
oost zeker straatje en daarover Peeter Struijven
zuid de straat (de straete)
west Jan Van den Poel
noord de leugen pat
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Nota: op de kopers last van 18 stuivers 2 oorden jaarlijks aan zijne excellentie de heer markies
van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1061 gulden en dus voor de delen bij de koopsters ten deze
ingekocht de som van 568 gulden 7 stuivers 1 oort, alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 45 gulden 16 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
26.04.1788
Notaris Martinus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 6
Datum akte: 26 april 1788
Aard akte: verkoping
Verkoopster: Maria Catharina Lambilotte, bejaarde dochter, inwoonster van Westerlo
Kopers: Joannes Franciscus Helsen en Anna Maria Vrancks, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huizing, stal, hof en erve alhier gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Sint Anthonis straatje (Sint Anthonis Straetjen) of Peeter Struijf erfgenamen met het wit
peerdt en erve
zuid de straat of plaatse van Westerlo (de straet of plaetse van Westerloo)
west Elisabeth Geens
noord de leugen
De verkoopster hadt het huis e.a. gecompeteerd ten deel bij erfenis en ten deel bij koop
gedaan tegen de erfgenamen wijlen Ferdinand Matthei, op de kopers last een heren cijns die
zullen ingemijnd door de eerste aan te stellen collecteur tot 18 stuivers 2 oorden jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 1200 gulden Brabants geld, uit welke koopsom zij kopers ter rente
zullen mogen houden en aannemende een som van 400 gulden of in cas van precieze betaling
ten vervaldag of uiterlijk 6 weken daarna zullen zij daarvan jaarlijks voor intrest betalen aan
de verkoopster een som van 16 gulden, daarna gestaan met een intrest tegen 3 gulden 10
stuivers percent en zo jaarlijks 14 gulden, mits dezelfde rente van 400 gulden kapitaal op de
gemelde huis etc. behoorlijk bezettende en hypothekeren, koers en ingang nemende de intrest
op datum deze, zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 26 april 1789
enzovoort te continueren van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de som van 400 gulden met
de verlopen intresten enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6579. Ook Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 748, goedenisboek, datum 28 mei 1788.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Frans Helsen, 40 jaar, kuiper, geboren te Westerlo, Anna Maria Vrancx, 48 jaar, zijn
vrouw, wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1778, Norbert Helsen, 16 jaar, zijn zoon,
Trifon Helsen, 15 jaar, zijn zoon, Coletta Helsen, 14 jaar, zijn dochter , Theresia Helsen, 13
jaar, zijn dochter en nog 4 minderjarige kinderen, alle geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Franciscus Helsen zoon van Norbert
Beroep van de eigenaar: kuiper
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
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Huisnummer 86
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 392 en 393
Aard perceel: huis (392) en hof (393)
Grootte perceel: 30 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 0-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 86
Eigenaars: Joannes Franciscus Helsen, 58 jaar, kuiper, geboren te Westerlo, Anna Maria
Vrancx, 68 jaar, zijn vrouw, geboren te Heist-op-den-Berg, wonende al 36 jaar in de
gemeente Westerlo, Jan Triphon Helsen, zoon, Petrus Franciscus Helsen, 23 jaar, zoon,
Maria Elisabeth Helsen, 27 jaar, dochter en Norbert Helsen, 15 jaar, zoon, alle geboren te
Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 5

Benaming: geen
Aard: huis met stalling en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Frans Rijckaert, chirurgijn van beroep
P.H. Halloint, secretaris van de Heerlijkheid
Herselt

Perceel nummer 5
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van perceelnummer 5 waren de erfgenamen Jan Peeters en Catharina Peeters,
zeker huis en hof, groot 34 roeden en 72 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Elisabet Jwaijns daarna Antonis Van Hall bij erfenis
Aard perceel: een hofstad gelegen tot Westerlo aan de kerk
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Pauwels Tijports erfgenamen
zuid de straat (de straete)
west Claes Van Huut (Haut)
noord Pauwels Tijports erfgenamen
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
11.03.1631
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 maart 1631
Aard akte: verkoping
Verkoper: Marcelis Celen
Koper: Mr Frans Rijcijnaerts
Aard koop: 3 gedeelten en parten in een hofstad gelegen alhier aan de kerk
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Schelenberchs van de part in dezelfde hofstad
zuid de plaatse (plaetse)
west Mr Frans de koper erve
noord de erfgenamen van Binnemans
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
20.05.1642
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 20 mei 1642
Aard akte: openbare verkoping
Verkoopster: Catlijn Vander Eijgen weduwe wijlen meester Frans Rijcaerts geassisteerd
met Jan Mattheus tot deze gekozen voogd
Koper: Gielis Peeters
Aard koop: een huis met stalling en hof daaraan gelegen alhier in de plaatse (inde plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost de verkoopster erve (oost de vcoopers erfve)
zuid de voorschreven plaatse (suijt de vs plaetse)
west Anthoin Vanden Doren (west Anthoin vanden Doren)
noord de leugen (noort de leugen)
Aard koop: zeker hofstad daarnaast gelegen
Aanpalende eigenaars hofstad:
oost Jan Schelenberchs
zuid de plaatse (suijt de vs. plaetse)
west de voornoemde andere hofstad (west de voornoemde ander hoftstadt)
noord de leugen (noort de leugen)
36

en een perceel hierna te speciferen.
Het huis e.a. is belast met 21 stuivers jaarlijks. Item de voornoemde hofstad daarnaast gelegen
bealst met 21 stuivers jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 160 gulden en 16? hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
1671-1711
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671-1711
Eigenaar: Elisabeth Jewants Dionijsdochter
Volgende eigenaars: 1° Marcelis Celen bij koop, 2° Jan Schelenberch bij koop voor de een
helft en Mr Frans Rijckaerts voor de ander helft, Gielis Peeters bij koop van de helft van de
weduwe Frans Rijckaerts, Niclaes Vande Berge voor de helft van Jan Schelenberg
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 75 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Dirck Tiborts
zuid de plaatse (de plaetse)
west Jan Vekemans
noord Matthijs Binnemans leugen
In de voorgaande boek folio 86 verso (1609-1710)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpacht in Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: Cathlijn en Jan Peeters erfgenamen wegens Gielis Peeters bij koop en goedenis
op 5 juli 1642 tevoren Elisabeth Iewans
Aard perceel: huis en hof met erve daaraan
Aanpalende eigenaars:
oost Lenaert Stiers
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
west Aert Willaerts
noord de leugen
Cijns: 16 stuivers
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 26.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Jaques Wuijts erfgenamen
Eerdere eigenaar: Gielis Peeters
Latere eigenaar: Jan Van den Poel en Franciscus Laureijs
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 36 ½ roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Lenaert Stiers
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zuid de markt (de merckt)
west Aert Willaerts
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 1/8
Cijns oude zetting: 0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Ook Oud
Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711-1762
Eigenaar: Lenaert Stiers bij koop van de erfgenamen Niclaes Vande Berge voor de een
helft en de weduwe Jacques Wuijts met Jan Peeters voor de andere helft
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 75 roeden
Aanpalende eigenaars 1711:
oost Hendrick en Maria Vleugels
zuid de plaatse (de plaetse)
west Aert Willaerts
noord de leugen
In het oud boek folio 37 verso (1671-1710)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761 (oude
inventarisnummer).
14.10.1763
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 14 oktober 1763
Aard akte: verkoping
Verkopers: heer P.H. Halloint, secretaris van de Heerlijkheid Herselt en juffrouw Anna
Theresia Vermeerberghen zijn huisvrouw
Kopers: Jan Van den Poel en Catharina Spapen, gehuisden en ingezeten van Westerlo.
Aard koop: zeker huis, kamer, hof en stal met alle appendentie en dependenties, zo en gelijk
hetzelfde alhier omtrent de plaatse of kerk van Westerlo gestaan en gelegen is
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen van Wauters Stiers
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen van Jan Baptist Folders
noord de leugen
Nota: op de kopers last van 16 stuivers jaarlijks aan het Gasthuis van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 800 gulden wisselgeld, welke kooppenningen op het voorschreven
huis blijven geaffecteerd mits daarvan intrest betalende tegen 4 ten honderd en zo jaarlijks 20
gulden te betalen ten huize van de verkopers of hun actie hebbende, koers en ingang genomen
hebbende de intrest te Sint Jan laatst gepasseerd zodat het eerste jaar vallen en verschijnen zal
op 24 juni 1764 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal moeten geschieden met
een gelijke som van 500 gulden met de verschenen intresten enz.
Op 2 januari 1775, Jacobus Meijntiens en Jan And. Verborghstadt als administrateurs van
het sterfhuis wijlen Catharina Spapen daar langstlevende Jan Van den Poel voorschreven
had ontvangen de som van 600 gulden en 10 stuivers en dat in voldoening van een kapitale
rente van 500 gulden met intresten, als de verleider (persoon) was heffende met consent in de
cassatie dezelfde rente op schepensdoms register van Westerlo op datum 14 oktober 1763
38

Pondgeld: 64 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
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Huis oostzijde
21.10.1774
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 21 oktober 1774
Aard akte: scheiding en deling
Deelhebbers: 1° Jan Van den Poel, weduwnaar van Catharina Spaepen, voor de 1ste kavel
2° Jan Andries Verborghstadt in huwelijk met Anna Maria Spaepen, Ignatius Pauwels
als last en procuratie hebbende van zijn schoonvader Jan Baptist Spaepen, wezende op 18
oktober 1774 en finaal P.J. Meijnckens, schepenen van Westerlo, als last en procuratie
hebbende van de heer J.B. Vanden Eijnde oppervoogd voor de wezen wijlen de heer dokter
Spaepen op 4 maart 1774, alle erfgenamen en representanten van de voorzeiden Maria
Catharina Spaepen voor de 2de kavel
Aard deling: een huizing, stal, schuur, bakhuis met de aangelegen hof, zo en gelijk hetzelfde
bij de huis die …. in eigendom waren bezittende tegen de heer secretaris Halloint en zijn
vrouw
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost de weduwe en erfgenamen van Ferdinand Matthei en consoorten (cum suis)
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerlo)
west Willem Gauberghen
noord de leugen
Op de last van 16 stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks en op de last van een
kapitale som van 500 gulden ten voordeel van de secretaris Halliont in de naam van zijn
vrouw, word verdeeld voor ieder zijn deel
1ste kavel: is gesteld ten oostzijde, de keuken van dezelfde huizing, kamer en de kelder kamer,
de moesse met de helft van de zolder, de helft van de hof insgelijks aan het oostzijde van de
schuur tot de haag ten noordzijde, met de helft van de plaatse enz.
2de kavel: is gesteld het wederdeel van de voorschreven huizing te westen zijde bestaande in
kamers, twee achter kamertjes, de koestal, met de andere helft van de hof insgelijks ten
westenzijde met de poort daaraan ligt enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6502.
03.11.1774
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 55
Datum akte: 3 november 1774
Aard akte: obligatie van 400 gulden, waarvan de schuldenaar belooft terug te betalen een
erfelijke rente van 14 gulden en zo a rate van 3 gulden en 10 stuivers, koers en ingang
nemende deze rente te Sint Andriesmis laatstleden, zodat het eerste jaar van betaling valt en
verschijnt op Sint Andriesmis 1775 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe
Geldschieter: Peeter Van Leuffel, bejaarde jongeman inwoner van Westerlo
Geldlener: Jan Van den Poel weduwnaar van Catharina Spaepen, inwoner van Westerlo
Hypotheek: zeker helft van een huizing en hof gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo,
waarvan de helft westwaarts is competerende aan Franciscus Laureijs bij koop tegen de
erfgenamen van de geldlener voornoemde huisvrouw. Zijnde deze helft aan geldleners bij
scheiding en deling met de voorschreven erfgenamen ten deel bevallen.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6436.
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1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Jan Vande Poel, later de weduwe van Jan Vande Poel
Periode: 1779 tot 1786
Volgende eigenaar: Peeter Wuijts
Periode: 1786 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie 0-1-0
Opmerkingen: dit is de helft van het huis aan de oostzijde, zie verder huis aan de westzijde,
eigenaar Jan Van den Poel zijn weduwe Elisabeth Geens nu in huwelijk met Peeter Wuijts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Peeter Wuijts
Beroep van de eigenaar: landbouwer
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 85
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 390 en 391
Aard perceel: huis (390) en hof (391)
Grootte perceel: 30 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 0-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 85
Eigenaars: Petrus Wuijts, 65 jaar, landbouwer, geboren te Olen, wonende al 60 jaar in
Westerlo en zijn vrouw Elisabeth Verstappen, 69 jaar, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huis westzijde
21.10.1774
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 21 oktober 1774
Aard akte: scheiding en deling
Deelhebbers: 1° Jan Van den Poel, weduwnaar van Catharina Spaepen, voor de 1ste kavel,
2° Jan Andries Verborghstadt in huwelijk met Anna Maria Spaepen, Ignatius Pauwels
als last en procuratie hebbende van zijn schoonvader Jan Baptist Spaepen, wezende op 18
oktober 1774 en finaal P.J. Meijnckens, schepenen van Westerlo, als last en procuratie
hebbende van de heer J.B. Vanden Eijnde oppervoogd voor de wezen wijlen de heer dokter
Spaepen op 4 maart 1774, alle erfgenamen en representanten van de voorzeiden Maria
Catharina Spaepen voor de 2de kavel
Aard deling: een huizing, stal, schuur, bakhuis met de aangelegen hof, zo en gelijk hetzelfde
bij de huis die …. in eigendom waren bezittende tegen de heer secretaris Halloint en zijn
vrouw
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost de weduwe en erfgenamen van Ferdinand Matthei en consoorten (cum suis)
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerlo)
west Willem Gauberghen
noord de leugen
Op de last van 16 stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks en op de last van een
kapitale som van 500 gulden ten voordeel van de secretaris Halloint in de naam van zijn
vrouw, word verdeeld voor ieder zijn deel
2de kavel: is gesteld het weder deel van de voorschreven huizing ten westenzijde, bestaande in
kamers, 2 achterkamertjes, de koestal (den cooijstal) met de ander helft van de hof insgelijks
ten westzijde met de poort daaraan, zodat de 1ste kavel van het oostzijde altijd bij tijd door
dezelfde poort te acces zal hebben enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6502.
30.11.1774
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 november 1774
Aard akte: publieke verkoping, gepasseerd voor notaris Petrus Philippus Elaerts op datum
29 oktober 1774
Verkopers: Anna Maria Spaepen geassisteerd van Jan Andries Verborghstadt, item
Ignatius Pauwels uit kracht van procuratie op hem verleden door Jan Baptista Spaepen bij
akte onder zijn signatuur op 15 oktober laatstleden, item notaris Carolus Coomans uit kracht
en procuratie verleden door Peeter Spaepen bij akte gepasseerd voor getuigen op datum
dezer en finaal Petrus Jacobus Meijnckens voor de wezen wijlen de heer Norbertus
Spaepen in zijn leven dokter in de medicijnen, met de nodige autorisatie van de wethouders
van de Weert, alle erfgenamen en representanten van wijlen Catharina Spaepen gewezen
huisvrouw van Jan Van den Poel
Koper: Franciscus Laureijs, inwoner van Westerlo
Aard koop: zeker de helft van een huizing, gestaan en gelegen binnen Westerlo, waarvan de
wederhelft in eigendom is bezittende de voornoemde Jan Van den Poel, bestaande deze helft
van het huis in de kamer, twee achterkamertjes, de koestal scheidende op twee stijlen van
dezelfde stal en de dorsvloer met de helft van de hof alles ter westenzijde ook met de helft van
de plaatse of daar omtrent, komende van de voorste stijl van de schuur naast de koestal recht
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op het huis ook ter westenzijde etc. zoals vermeld bij scheiding en deling aangegaan bij
notaris P.P. Elaerts op 21 oktober laatstleden
Op de koper last van de helft van 18 stuivers cijns aan de heer de Merode Westerlo, item op
de last van 16 stuivers aan de Armen of Gasthuis van Westerlo beiden jaarlijks, mede op de
last van een kapitale rente van 500 gulden als de secretaris Halloint daarop is heffende
Verkoopprijs-koopprijs: 452 gulden boven de helft van de rente van 500 gulden
Pondgeld: 36 gulden 3 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.

30.07.1777
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 55
Datum akte: 30 juli 1777
Aard akte: obligatie van 250 gulden, waarvan de schuldenaars beloven terug te betalen een
voortaan rente van 10 gulden jaarlijks a rate van 4 gulden percent, koers en ingang nemende
deze rente op heden datum dezer, zodat het eerste jaar van betaling valt en verschijnt op 30
juli 1777 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe met de verschenen intrest.
Geldschieters: Joannes Verellen en Anna Margareta Hermans, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Geldleners: Franciscus Laureijs en Theresia Maes, gehuisden en inwoners van Westerlo.
Hypotheek: zeker de helft van een huizing gestaan en gelegen binnen Westerlo, waarvan de
wederhelft in eigendom is bezittende Jan Van den Poel, bestaande de helft van het huis in de
kamer, twee achterkamertjes, de koestal scheidende op twee stijlen van dezelfde stal en de
dorsvloer met de helft van de hof alles ter westenzijde ook met de helft van de plaatse of daar
omtrent, komende van de voorste stijl van de schuur naast de koestal recht op het huis ook ter
westenzijde etc.
De helft van het huis hadden de geldleners verkregen bij koop van de erfgenamen wijlen
Catharina Spaepen, bij goedenis voor wethouders van Westerlo op 30 november 1774
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6438.
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1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Francis Laurijs
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
27.07.1795
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 26
Datum akte: 27 juli 1795
Aard akte: transport of verkoping
Verkopers: Franciscus Laureijs en Maria Theresia Maes, wettige gehuisden en inwoners
van Veerle op de Vispoel
Kopers: Martinus Seijen en zijn vrouw Dijmpna Laenen, inwoners van Tongerlo in de
Hannekenshoeck
Aard koop: zeker de helft (hellicht) van een huizing gestaan en gelegen binnen Westerlo,
waarvan de wederhelft in eigendom is bezittende Jan Van den Poel nu aan dezelfde zijn
weduwe Elisabeth Geens nu in huwelijk met Peeter Wuijts, bestaande de helft van het huis
in de kamer, twee achterkamertjes, de koestal scheidende op twee stijlen van dezelfde stal en
de dorsvloer met de helft van de hof alles ter westenzijde ook met de helft van de plaatse of
daar omtrent, komende van de voorste stijl van de schuur naast de koestal recht op het huis
ook ter westenzijde etc.
De verkopers hebben het de helft van het huis verkregen bij koop van de erfgenamen wijlen
Catharina Spaepen, bij goedenis voor wethouders van Westerlo op 30 november 1774. Op
de last van de kopers zeker de helft van 18 stuivers aan de heer markies van Westerlo en de
helft van 16 stuivers aan de Arme tafel of Gasthuis van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 800 gulden Brabants geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6456.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Martinus Seijen
Beroep van de eigenaar: kuiper
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 84
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 388 en 389
Aard perceel: huis (388) en hof (389)
Grootte perceel: 15 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
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1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 84
Eigenaars: Dimpna Laenen, 79 jaar, particulierster, geboren te Geel, wonende al 17 jaar in
de Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 6

Benaming: geen
Aard: huis, stal en hof
Timmerwinkel (1755)
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Jan Vincx, gareelmaker (1645)
Jan Baptist Folders, timmerman (1755)

Nummer 6
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van perceelnummer 6 was Arnoldus Willaerts, zeker huis en hof, groot 19
roeden en 36 voeten.

46

Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen
competerende en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit
de oude register, manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen
bij pastoor, drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Jan Lanarts erfgenamen, modo Jan Verlynden Woutersse
Cijns: 13 stuivers jaarlijks
Hypotheek: huis en hof met de erve daaraan gelegen tot Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Van Halle
zuid markt (mart)
west Pauwels Typoers
noord Pauwlels Typoers
Latere eigenaars: Niclaes Van Hout
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren het Gasthuis van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaars: 1° Sebastiaen Lanarts, daarna 2° Jan Verlynden nu 3° Niclaes Van Hout
Cijns: 16 stuivers en 3 oude grooten geldcijns
Hypotheek: huis en hof aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Lijsbeth Jewaens
zuid aan de plaatse (aende plaetse)
west Gijsbrecht Luijcx
noord Pauwels Tijboers met 1 ½ sille land gelegen op de leugen, oost Absonlon Vincx, west
zijn zelf
Latere eigenaars: Peeter Vincx en Aert Willaerts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
20.03.1602
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 maart 1602
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Verlijnden Wouterssone en Anna Visschers zijn vrouw
Kopers: Niclaes Van Haut en Maria Verhoustraeten zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof met omtrent 1 sille land daar achteraan gelegen, gestaan en
gelegen tot Westerlo alhier in de plaatse, eertijds toebehoort hebbende Jannen Lijnaerts
Aanpalende eigenaars:
Dionijs Jewaens erfgenamen
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zuid de plaatse (de plaetse)
west Ghijsbrecht Luijcx erve
noord Absolon Vincx erfgenamen, Henrick Ghijben en Paulus Tiborts erve
Op de kopers last van 1 halster koren aan de Heilige Geest van Westerlo en 16 stuivers en 3
oud grooten aan het Gasthuis van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden inbegrepen een perceel genaamd de strepe
Pondgeld: 22 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
30.06.1615
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 juni 1615
Aard akte: verkoping
Verkoper: Niclaes Van Houte
Koper: Jannen Vekemans, koster alhier (coster alhier)
Aard koop: een huis en hof en rondom dezelfde hof inbegrepen de haag met de helft van de
messing (hellicht vande messie) gelegen tussen de voorschreven huis en schuur aan de kerk
alhier
Aanpalende eigenaars:
oost Anthonis Jewaets of Van Halle
zuid de plaatse (de plaetsse)
west de voorschreven verkoper erve
noord Catlijn Tiborts
Op de koper last een cijns 21 of 21 stuivers aan het Gasthuis alhier
Verkoopprijs-koopprijs: 550 gulden
Pondgeld: 44 gulden 5 stuivers (xliii gl v st)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Niclaes Van Hout nu Jan Vander Veken
Cijns: 16 stuivers jaarlijks geldcijns
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Lijsbeth Iwaens
zuid de plaatse (de plaetse)
west Gijsbrecht Luijx
noord Pauwels Tijboers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
28.07.1645
Schepenaken Westerlo, losse akten, notariaat akte
Notaris P. Van Kerckhoven
Datum akte: 28 juli 1645 (losse akten).
Aard akte: verkoping.
Verkoopster: Catharina Vander Eijgen weduwe wijlen meester François Rijclaerts
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Koper: Jan Vincx, gareelmaker (gareelmaecker) te Westerlo
Aard koop: zeker huis en hof met zijn toebehoren gelijk hetzelfde is staande binnen de
plaatse van Westerlo omtrent de kerk
Op de koper last van 21 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, en op
voorwaarde dat de koopster in de kamer van het huis haar leven lang zal wonen enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 450 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
11.12.1675
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 december 1675
Aard akte: obligatie van 150 gulden, de schuldenaar heeft bekent schuldig te wezen een
erfelijke rente van 7 gulden 25 stuivers jaarlijks, vallende telkens datum dezer en het eerste
jaar vallen op 11 december 1675 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe enz.
Geldschieter: meester Aert Van Roij
Geldlener: Aert Willaert
Hypotheek: zeker huis en hof gestaan alhier op de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jacques Wuijts
zuid de plaatse (de plaetse)
west Peeter Vincx
noord de Leugen
Met nog als onderpand een perceel omtrent 2 sille land. Op 2 maart 1731 is deze rente
afgelost door Jan Baptista Folders aan de kinderen wijlen heer Francis Robrechts als van
de Eerwaarde heer Adriaen Robrechts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 48
Arnoldus Willaerts gehuwd met Anna Vincx
Guilliam, Anna Maria en Anna Margarita Willaerts hun kinderen
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpacht in Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: Aert Willarts en Peeter Vincx Janssone tevoren Jan Vande Veken of
Vekemans bij koop en goedenis op 30 juni 1615 en Frans Rijckquaerts bij koop goedenis
op 11 maart 1631 over Nicolaes Van Hout
Aard perceel: huis en hoven naast elkaar gelegen
Aanpalende eigenaars:
oost Cathlijn en Jan Peeters erfgenamen
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
west Cornelis Pauwels weduwe en erfgenamen
noord de leugen
Cijns: 21 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 26.
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Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Peeter Vincx Janssone en zijn zwager Arnoldus Willaerts
Eerdere eigenaar: Jan Vincx
Latere eigenaar: Jan Baptist Heijlewaerts voor 2/3de en Jan Baptist Folders erfgenamen
voor 1/3de
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 43 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Jacques Wuijts weduwe en erfgenamen
zuid de markt (de merckt)
west Cornelis Pauwels weduwe en erfgenamen
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 3/8
Cijns oude zetting: 0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
20.02.1725
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 februari 1725
Aard akte: verkoping
Verkopers: meester Philippe Halloint als executeur van het testament wijlen Arnoldus
Willaerts, gepasseerd hetzelfde voor de notaris Henricx op 2 januari 1725
Koper: Balten Van Gorp
Aard koop: zeker huis en hof, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
(seeckere huijs en hof gestaen en gelegen alhier aen de plaetse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost Sieur Wuyts (oost Sr Wuijts)
zuid de straat (zuijdt de straete)
west Jan Brise (west Jan Brise)
noord de leugen (noord de leugen)
Op de koper last op 10 stuivers 1 ½ aan de Heilige Geest van Westerlo en nog op een rente
ten kapitaal van 150 gulden aan Aert Van Rooij mode Jonker Robrechts, alhier voor
schepenen geregistreerd op datum 10 december 1675
Verkoopprijs-koopprijs: 265 gulden met de voorzeiden rente
Pondgeld: 21 gulden 7 1/9de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
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29.01.1742
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 29 januari 1742
Aard akte: verkoping
Verkopers: Adriaen Van Gorp voor zichzelf en als voogd van de wezen achtergelaten bij
wijlen Catharina Berghmans daar vader af leeft Peeter Van Gorp, mede alhier present, met
decreet en autorisatie van de schepenen van de Heerlijkheid Veerle, item Francus Linqeu als
erfgenaam van Joanna Troonen
Kopers: Adriaen Van Gorp, medeverkoper
Aard koop: zeker huis, stal en hof met allen hetgeen daaraan dependeren zo en gelijk
hetzelfde gestaan en gelegen is alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Sebastiaen Wuijts (Seb. Wuijts)
zuid de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
west Norbert Heijlewaerts
noord de leugenpat
Op de koper last van 10 stuivers 1 ½ jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, en op de
last van een kapitale rente van 150 gulden aan Aert Van Rooij mode de heer Robrechts of zo
wie, volgens constitutie alhier voor schepenen geregistreerd op 10 december 1675
Verkoopprijs-koopprijs: 212 gulden met de rente
Pondgeld: 17 gulden 1 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
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09.01.1751
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Aard akte: publieke verkoping
Datum akte: 23 januari en 9 februari 1751
Verkopers: Adriaen Van Gorp en Maria Verachtert
Kopers: Jan Baptista Folders [Anna Verhoeven zijn vrouw]
Aard koop: zeker huis, stal, hof zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is in de plaatse van
Westerlo (secker huijs stal hoff soo en gelijck het selve in de de plaetse van Westerlo)
Aanpalende eigenaars:
oost Sebastiaen Wuijts erfgenamen (oost Sebastiaen Wuijts erfge.)
zuid de voorzeiden plaatse (suijt de voors: plaetse)
west Norbert Heijlewaet (west Norbert Heijlewaet)
noord de leugen pad (noort den leughen padt)
Op de kopers last van 10 ½ stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, mitsgaders
op de last van een kapitale rente van 150 gulden aan heer Aert Van Rooij modo de heer
Robrechts of zijn erfgenamen volgens constitutie van schepenen van Westerlo gepasseerd op
10 oktober 1675
Verkoopprijs-koopprijs: 212 gulden en 30 hogen [totaal prijs 242 gulden]
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6480.
Zie ook Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747, goedenisboek, datum 2 maart 1751.

26.02.1751
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 26 februari 1751
Aard akte: geldlening van 300 gulden, waarvoor de geldleners beloven te betalen een
jaarlijkse rente tegen de penning 20 en in cas van precieze betaling uiterlijk 6 weken na de
vervaldag zullen de geldleners (rentgelders) gestaan de intrest te betalen tegen 4 gulden 2
stuivers en zo jaarlijks 13 gulden 10 stuivers courant, waarvan de eerste valdag wezen en
vervallen op 26 februari 1752 enzovoort te continueren van jaar tot jaar tot de aflossing toe
die altijd zal mogen en moeten geschieden met gelijke som van 300 gulden met de verschenen
intresten enz.
Geldschieter: de heer Bosquet, intendant van de heer markies van Westerlo
Geldleners: Jan Baptista Volders en Anna Verhoeven, gehuisden en ingezeten van
Westerlo
Hypotheek: een huis, hof, stal en aangelegen erve gestaan en gelegen in de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Sebastiaen Wuijts
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zuid de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
west Norbert Heijlewaet
noord de leugen pad (de leughen padt)
De geldleners hebben het huis etc. gekocht van de erfgenamen Balthasaer Van Gorp en op
de last van 10 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo van koop gepasseerd voor
mij Petrus Philippus Elaerts als openbare notaris op 23 januari 1751
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6480
Zie ook Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747, goedenisboek, datum 2 maart 1751.
1755
Volkstelling Westerlo 1755
De weduwe van Jan Baptist Folders, timmermanswinkel
Louis, Jan Baptist en Merten Folders 12, 8 en 3 jaar
Haar knechten Hendrick Folders, Van Eutsel en Jan Paes
24.03.1773
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 24 maart 1773
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Jan Vanden Bosch, als voogd van de minderjarige zoon van wijlen Jan Baptist
Folders daar moeder van was Anna Verhoeven, gebruikende de autorisatie van de
wethouders van Westerlo en Maria Elisabeth Douwen weduwe wijlen Ludovicus Folders
geassisteerd met een vreemde voogd die haar rechte geeft
Kopers: Guillielmus Goubergen en Anna Catharina Helsen, gehuisden
Aard koop: een huizing en hof, gestaan en gelegen in de plaats alhier te Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vanden Poel
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen wijlen Jan Baptist Heijlewaert
noord de leugenpat (den leugenpadt)
Op de last van een gegoede rente kapitaal van 300 gulden ten behoeve van de heer Bosquet,
intendant van zijne Excellentie de heer markies van Westerlo en op de last van 10 stuivers 2
oorden jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 477 gulden
Pondgeld: 38 gulden 9 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Wilhem Goubergen
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
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22.02.1780
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 17
Datum akte: 22 februari 1780
Aard akte: verkoping
Verkopers: Joannes Baptista Helsen in huwelijk met Barbara Corten en Gommarina
Helsen, bejaarde dochter en haar zelf beiden inwoners van Westerlo
Kopers: Guilliam Goubergen en Joanna Maria Hollants, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Aard koop: zeker de onverdeelde helft van een huizing en hof, appendenties en dependentiën
van dien, gestaan en gelegen binnen de plaatse van Westerlo, de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Frans Laureijs
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen Jan Baptista Heijlewaert
noord de leugen
De verkopers hadden het huis e.a. verkregen bij successie van wijlen hun zuster Catharina
Helsen, daarvan de voornoemde koper was weduwnaar en vruchtgebruiker van het huis, en
dat uit kracht van testament voor mij notaris gepasseerd op . mei 1777
Op de kopers last van een gegoede rente kapitaal van 300 gulden ten behoeve van de heer
intendant Bosquet met een cijns van 10 stuivers 2 oorden aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 175 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6441.
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Splitsing huizen
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Jan Verlinden
Beroep van de eigenaar: smid
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 82
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 384 en 385
Aard perceel: huis (384) en hof (385)
Grootte perceel: 22 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof (papier afgescheurd)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 82
Eigenaars: Joannes Verlinden, 48 jaar, smid, geboren te Herselt, wonende al 22 jaar in
Westerlo en zijn vrouw Maria Catharina Janssens, 41 jaar, geboren te Westmeerbeek,
wonende al 21 jaar in Westerlo
Norbert Verlinden, 23 jaar, zijn zoon, geboren te Westerlo en Jan Baptist Verlinden, 22 jaar,
zijn zoon, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.

1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Wilhelm Goubergen
Beroep van de eigenaar: wever
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 83
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 386 en 387
Aard perceel: huis (386) en hof (387)
Grootte perceel: 12 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-7-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 83
Eigenaars: Willem Van Goubergen, 72 jaar, wever, geboren te Westerhoven, wonende al 56
jaar in Westerlo en Maria Theresia Van Goubergen, 32 jaar, zijn dochter, geboren te
Westerlo.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 7

Benaming: geen
Aard: huis, kamers, winkel, stalling en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Oudste vermelde eigenaar: Jannen Leijnaert
Figuren: Jan Baptist Heijlewaert, radenmaker

Nummer 7
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van perceelnummer 7 was Laurentius Vincx, zeker huis en hof, groot 21 roeden
en 62 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
20.03.1602
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 maart 1602
Verkopers: Jan Verlijnden Woutersse en Maria Visschers zijn huisvrouw
Kopers: Niclaes Van Haut en Maria Verhoustraten zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een huis en hof met omtrent 1 sille land daarachteraan gelegen, gestaan en
gelegen tot Westerlo alhier in de plaatse (inden plaetse) eertijds toebehoort hebbende aan
Jannen Lijnaerts
Aanpalende eigenaars:
oost Dionijs Jewaens erfgenamen
zuid de plaatse (de plaetse)
west Ghijsbrecht Luijcx erve
noord Absolom Vincx erfgenamen, Henrick Gheijben en Paulus Tiborts erve
Op de kopers last van ½ lopen koren aan de Heilige Geest van Westerlo en 16 stuivers en 3
oude grooten aan het Gasthuis van Westerlo jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden, in de koop inbegrepen nog een perceel land genaamd
de strepe
Pondgeld: 22 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Nicolaes Van Haut Willemssone
Aard perceel: op de helft van ½ bunder land, waarvan de andere helft is van Nicolaes Van
Hout, gelegen tot Westerlo, daar nu een huis en hof op staat
Aanpalende eigenaars 1609:
oost aan Nicolaes Van Haut
zuid aan de plaatse (aen de plaetse)
west heer Hendrick Wellens
noord Absalon Vincx
Cijns: 4 stuivers?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
19.01.1628
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 19 januari 1628
Aard akte: verkoping.
Verkopers: Jan Verhoustraten Jansse
Kopers: Jannen Wils Jansse en Cattelijnen Vanden Wees zijn huisvrouw.
Aard koop: een huis en hof, gestaan en gelegen alhier in de plaatse alhier
Aanpalende eigenaars:
oost niet vermeld
zuid de plaatse
west Absolon Vincx
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noord Willem Jans.
De verkoper hadt het huis verkregen van Niclaes Van Hout en Jannen Verhoustraten
Verkoopprijs-koopprijs: 388 gulden
Pondgeld: 71 gulden 11 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Peeter Vincx Janssone en zijn zwager Arnoldus Willaerts
Eerdere eigenaar: Jan Vincx
Latere eigenaar: Jan Baptist Heijlewaerts voor 2/3de en Jan Baptist Folders erfgenamen
voor 1/3de
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 43 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Jacques Wuijts weduwe en erfgenamen
zuid de markt (de merckt)
west Cornelis Pauwels weduwe en erfgenamen
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 3/8
Cijns oude zetting: 0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
16.01.1728
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 16 januari 1728
Aard akte: obligatie van 100 gulden, waarvan de geldleners betalen een jaarlijkse intrest van
5 percent en zo 5 gulden jaarlijkse, ingang nemende de intrest op datum heden en het eerst
jaar van betaling verschijnt op 16 januari 1729, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe.
Geldschieters: Eerwaarde heer pastoor Carolus Vanden Schilde, de drossaard en regeerders
van de kerk van Westerlo
Geldleners: Peeter Bongaerts en Peeter Bergier als wettige voogden van de wezen
achtergelaten bij wijlen Jan Bergier, daar moeder leeft Anna Maria Bongaerts
Hypotheek: een huizing, stal, hof etc. groot 50 roeden, gestaan en gelegen aan de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Balten Van Gorp
zuid de plaatse (Plaedtsse)
west Maria Pauwels
noord de leugen pat
Op de geldleners nog een last van een rente ten kapitaal van 100 gulden ten behoeve van de
Gilde Sint Sebastiaen van Westerlo, deze penningen zijn gekomen van de erfgenamen Jan
Diercx Adriaensson en tot een jaargetijde of jaarlijkse anniversaris volgens testament
gepasseerd voor de notaris Thijs op datum ..1690
De rente van 100 gulden met intrest is op 24 januari 1771 afbetaald door de voogd Arnoldus
Boeckmans van de minderjarige kinderen wijlen Jan Baptista Heijlewaert en Maria
Lintermans gehuisden waren, ontvangen door de heer A. Aerts, pastoor te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
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07.12.1728
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 december 1728
Aard akte: verkoping
Verkopers: Peeter Bergier en Peeter Bongaerts als wettige voogden van de wezen
achtergelaten bij wijlen Jan Bergier, daar moeder af leeft Anna Maria Bongaerts, alhier
present
Kopers: Norbertus Hallewaert en Catharina Vermeijen zijn huisvrouw
Aard koop: zeker huis, hof, stal etc. groot 30 a 40 roeden, de maat niet geweten, gestaan en
gelegen te alhier aan de plaatse van Westerlo (plaedtsse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost Balten Van Gorp
zuid de plaatse (de plaedtsse)
west Maria Pauwels
noord de leugen pat
Op de kopers last een obligatie ten kapitaal van 100 gulden aan de Gilde van Sint-Sebastiaen
en ook een rente aan de kerk van Westerlo ten kapitaal van 100 gulden blijkens de constitutie
voor schepenen geregistreerd op datum 16 januari 1728 en op de last van 13 stuivers jaarlijks
aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 451 gulden 3 1/4de stuivers
Pondgeld: 36 gulden 6 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.

06.02.1753
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 6 februari 1753
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Jan Baptist Vermeijen als beëdigde voogd van de minderjarige kinderen
achtergelaten bij wijlen Norbert Heijlewaerts daar moeder van was Catharina Vermeijen
uit kracht en decreet van wethouders van Westerlo en Franciscus Heijlewaerts als
minderjarige zoon van de voorschreven gehuisden
Kopers: Jan Baptist Heijlewaerts en Maria Lintermans zijn huisvrouw
Aard koop: zeker hun comparanten gerechtige part en deel in een huis, kamer, winkel, hof
etc. appendenties en dependentiën, groot tezamen 40 a 50 roeden, zo en gelijk hetzelfde
gestaan en gelegen is alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Folders
zuid s Heeren straat (S’Heeren straet)
west Peeter Snoecx
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noord de leugen pat
Op de kopers last van 13 stuivers 1 oort jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, item op
100 gulden kapitaal ten behoeve van de Gilde van Sint Sebastiaen Westerlo en nog op de
last van 100 gulden kapitaal ten profijt van de kerk van Westerlo, voor schepen alhier
geregistreerd op 16 januari 1728.
Verkoopprijs-koopprijs: 751 gulden 13 1/4de stuivers
Pondgeld: 60 gulden 12 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
1754
Volkstelling Westerlo 1754
Jan Baptist Heylewaert, radenmaker (rademacker) en Maria Lintermans zijn huisvrouw
Jan Heylewaerts, 1 jaar zijn kind
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 193
22.02.1770
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 14
Datum akte: 22 februari 1770
Aard akte: openbare verhuring
Verhuurders: Arnoldus Boeckmans en Jacobus Lintermans als beëdigde voogden van de
minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Baptista Heijlewaert daar moeder van
was Maria Lintermans
Huurder: Martinus Hermans, en stelt voor borg Franciscus Boeckmans
Aard huur: zeker deel in een huizing en hof gelegen in de plaatse van Westerlo, bestaande
het deel in een keuken met de zolder daarboven, winkel met een klein stalletje en de hof zo en
gelijk het bij de wezen ouders laatst is bewoont en gebruik
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost de erfgenamen van Jan Baptist Volders
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen Peeter Snoecx
noord de pat den leugen
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaar, ingaande na de verkoping ter effecten, zo
het eerste jaar huur zal vallen en verschijnen op 15 maart 1771 enzovoort van jaar tot jaar tot
de expiratie van de 3 jarige termijn, geboden voor een som van 40 gulden jaarlijks
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 777.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de erfgenamen van Jan Baptista Heijlewaerts
Aard cijns: huis
Periode: 1779 tot 1795
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
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1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Joannes Franciscus Seijen
Beroep van de eigenaar: landbouwster
Woonplaats van de eigenaar: Herselt
Huisnummer 81
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 382 en 383
Aard perceel: huis (382) en hof (383)
Grootte perceel: 33 ½ verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 1-0-0
Volgende eigenaars: Joanna T’Sijen, particulierster te Diest en in 1809, Franciscus
Vanden Berg te Westerlo de helft van het huis, op dit perceel naast het huis van Joanna
T’Sijen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814 - 1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 81
Huurders: Petrus Tubeekx, 40 jaar, dagloner, geboren te Herselt, wonende al 40 jaar in de
gemeente Westerlo, Anna Catharina Van Gheel, 46 jaar, zijn vrouw, geboren te Geel,
wonende al 14 jaar in de gemeente Westerlo, en hun minderjarige zoon en dochter
Huurders: Denis Leclair, 32 jaar, ketelslager, geboren te Diest, wonende al 8 jaar in de
gemeente Westerlo, Joanna Seijen, 30 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo en hun 4
minderjarige kinderen, waarvan 3 jongens en 1 meisje
Huurders: Franciscus Van den Berg, 54 jaar, schrijnwerker, geboren te Westerlo, Theresia
Seijen, 43 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo, Joanna Van den Berg, 16 jaar, zijn dochter,
Maria Anna Van den Berg, 14 jaar, zijn dochter, beiden geboren te Westerlo en hun
minderjarige kinderen, waarvan 1 jongen en 2 meisjes
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 8

Benaming: geen
Aard: huis, stal en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Peeter Snoecx, smidsewinkel
Thomas Van Gompel, smid

Nummer 8
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenares van nr. 8 was Maria Pauwels groot 45 roeden en 22 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen
competerende en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit
de oude register, manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen
bij pastoor, drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Jan Verboven alias Peerma modo bij koop Gijsbrecht Luyx
Cijns: 7 stuivers jaarlijks
Hypotheek: huis en hof met erve daaraan gelegen tot Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost aan Jan Verlynden Niclaes Van Hout
zuid aan de plaatse (aende plaetse)
west aan Niclaes Treffiers erve
noord aan Absolon Vincx erve
Latere eigenaars: Olivier Tipoets en Willem Roosen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Gijsbrecht Luijcx
Aard perceel: op de helft van ½ bunder land, waarvan de andere helft is van Nicolaes Van
Hout, gelegen tot Westerlo, daar nu een huis en hof op staat
Aanpalende eigenaars 1609:
oost aan Nicolaes Van Haut
zuid aan de plaatse (aen de plaetse)
west heer Hendrick Wellens
noord Absalon Vincx
Cijns: 4 stuivers?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
22.04.1616 (onder voorbehoud)
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Gijsbrecht Luijcx
Cijns: 7 stuivers jaarlijks geldcijns
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Niclaes Van Hout
zuid de plaatse (de plaetse)
west Niclaes Treffiers
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noord Absolon Vincx
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Sebastiaen Vermeijen gehuwd met Elisabeth De Greef en Maria Pauwels, haar dochter
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Cornelis Pauwels weduwe en erfgenamen
Eerdere eigenaar: Anthonis De Greve
Latere eigenaar: Peeter Snoecx
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 41 roeden 3 kwart
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Vincx
zuid de markt (de merckt)
west Sr Arnoldus Henricx erfgenamen
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 3/8
Cijns oude zetting: -0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
25.01.1714
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 25 januari 1714.
Aard akte: verhuring.
Verhuurders: Jacob Bosschaerts en zijn huisvrouw Maria Pauwels
Huurders: Petrus Wijnants en Catharina Stiers zijn vrouw
Aard huur: hun huizing gestaan in de plaatse van Westerlo met de stalling tot aan het
muurtje tot het werkhuis en nog een perceel in de hof beginnende aan de linkerzijde van het
placer tot tegenover de appelbomen staande aan de rechterzijde. De huurders zullen hun
doorgang hebben door de keuken, stal, gelijk ook de verhuurders hun doorgang door de
winkel met paarden of anderszins om dezelfde te zetten een kribbe tegen de achterste stal
Op conditie dat de huurders mogen maken in de kamer één of twee ramen met glazen, daarin
zullen zij verhuurders ook een slot en sleutel op de deur van dezelfde kamer zetten enz.
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaar, te beginnen op 15 maart 1714, met
belofte daarvan jaarlijks te betalen een som van 32 gulden courant geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6507.
11.05.1717
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 7
Datum akte: 11 mei 1717
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Jacob Bosschaerts en Maria Pauwels, gehuisden
Huurders: Mr Christiaen Duijs en Susanna Verstappen, gehuisden
Aard huur: een kamer waarin laatst gewoond heeft Michiel Keninckx, zowel plaats in de
stal om hout en andere brand te leggen als huurders nodig zullen hebben en 3 roeden hof
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Huurtermijn en prijs: de huur zal ingaan op datum deze en eindigen op 15 maart 1718,
waarvoor de huurders beloven te betalen een som van 25 gulden te voldoen in 4 afbetalingen,
waarvan de 1ste alreeds is betaalt 6 gulden en 5 stuivers, de 2de termijn op 15 augustus (halff
oist), de 3de termijn te Allerheiligen en de 4de en laatste termijn op 15 maart 1718
Voorwaarden huur: dat de huurders de kamer mogen gebruiken naar hun stijl, zal ingang en
uitgang hebben naar de hof als door de stal en op bespreking met de verhuurders zullen
mogen bakken in de oven en bier leggen in de kelder enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6509.
21.04.1718
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 21 april 1718
Aard akte: verhuring.
Verhuurder: Jacob Bosschaers
Huurder: Schellen Bartholomeeus
Aard huur: zeker zijn verhuurder kamer, stal om in te slagen en voor 2 jongens in te slapen
en een plaats te assigneren om brande te leggen en een perceel hof aan der rechterkant waar
de kelder mond tot aan de hoek van de haag tegenover de 2de pruimenboom met nog een deel
in de hof achter hetgeen is gehuurd bij Laureijs Lambiloth tot aan de haag bij de leugen
Huurtermijn en prijs: de huur is aangegaan voor 1 jaar beginnende te half maart van deze
jaar 1718 voor welke gehuurde panden de tweede comparant behoef voor huur te betalen
voor voorzeiden jaar 24 gulden courant geld te voldoen in 4 afbetalingen alle 4 maanden te
weten 6 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6511.
22.10.1720
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 22 oktober 1720
Aard akte: geldlening van 150 gulden, waarvan de geldleners zullen betalen een rente van 7
gulden en 10 stuivers jaarlijks, de vervaldag verschijnt op 7 januari 1720 enzovoort van jaar
tot jaar tot de aflossing toe met de verschenen intresten
Geldschieters: Joannes Franciscus Wouters, meier van Zoerle-Parwijs en juffrouw Maria
Schaffraedts, zijn huisvrouw.
Geldleners: Maria Pauwels geassisteerd met Jacques Bosscaerts haar man
Hypotheek: zeker haar part en delen in een huis en hof, gestaan en gelegen binnen deze
markizaat van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost L. Vincx
zuid de plaatse (de plaedtsse)
west de procureur Thijs
noord de leugen
Maria Pauwels heeft na de dood van haar eerste man het huis verkregen en bij contract van
uitkoop tegen haar broer, op de geldleners last van een obligatie ten kapitaal van 100 gulden
wisselgeld ten behoeve van Sebastiaen Van Thielen, wonende in het klooster van Sint
Nicolaus tot Aarschot, gepasseerd voor de notaris Theodorus Lambertus Thijs op 7 januari
1719 en de kapitaal van 150 gulden met de intresten deze is later op 5 maart 1748 afbetaald
door Peeter Snoecx als koper van het huis, aan Adriaen Van Kerchoven in de naam van zijn
echtgenote Anna Catharina Wauters, aan wie deze rente bij scheiding en deling was
bevallen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
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01.02.1721
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 4
Datum akte: 1 februari 1721 (iersten ffebs 1721)
Aard akte: uitbesteding
Uitbesteding: Elisabeth Van Dael weduwe wijlen Michiel De Backer in zijn leven
broodmaker binnen de stad Antwerpen, welke comparante haar verlaten vindende van haar
kinderen zo zij verklaart bekent haar zelf besteedt te hebben in kost en drank etc. ten huize
van Jacob Bosschaerts en Maria Pauwels, gehuisden binnen Westerlo, voor en mits
dezelfde voor onderhoud en hetgeen voorschreven naar dood van de comparante zullen
behouden de eigendom alle haar comparante lijnwaard, bed met toebehoren, de kleren
hetgeen zij ten voorzeiden huis heeft gebracht en zijn berustende en dat uit particulieren
kwam voor de goede en getrouwden diensten die de voornoemde gehuisden aan de
comparante alreeds hebben gedaan en bewezen en ingeval bij comparante nog enige tijd
kwam blijven te leven, zo belooft zij aan voorzeiden Jacob Bosschaerts en zijn huisvrouw te
zullen geven 100 gulden jaarlijks wisselgeld tot verhaal op haar comparante kinderen enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6515.
28.03.1721
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 28 maart 1721
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Jacob Bosschaerts en Maria Pauwels gehuisden
Huurder: Mr Jan Van Durcx
Aard huur: een kamer naar het oosten met een deel in de hof, hem huurder geassigneerd in
plaats van Leonard Stobbaers, mitsgaders enige plaats in de stal van brande te leggen gelijk
ook het bakhuis of achterkamertje
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 1 jaar, dewelke begonnen is op 15 maart 1721
voor de som van 21 gulden in vier verschillende afbetalingen, te weten 5 gulden 5 stuiver nu
komende, ½ pistool op het Sacramentsdag en de andere te Bamis en Nieuwjaar naastvolgende
Op bespreking dat het bakhuis en kamertje niet verder is verhuurt als om daar in te bakken zo
dikwijls als de huurder zal willen doen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6514.
12.09.1730
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 12 september 1730
Aard akte: verkoping
Verkopers: Arnoldus Lens en Mr Philippe Fr. Halloint schepenen uit de wet geassumeerd
als voogden van de wezen achtergelaten bij wijlen Geeraert Lens en Maria Pauwels
Koper: Jan Jespers
Aard koop: zeker huizing en hof, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo, groot 30
roeden, zonder de juiste maat te weten
Aanpalende eigenaars:
oost Norbert Haelewaerts
zuid de plaatse alhier (zuijdt de plaetse alhier)
west de erfgenamen wijlen de notaris en procureur Thijs (west d’erffgen den nots en pror
Thijs)
noord de leugen (noordt den leughen)
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Op de kopers last een rente van 150 gulden kapitaal courant geld ten behoeve van Maria
Anna Schaffraet of zo wie, uitgaande blijkens de goedenis gepasseerd en geregistreerd op 22
oktober 1720 en een rente van 100 Pattacons aan de Gilde Sint Sebastiaen van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 644 gulden
Pondgeld: 51 gulden 10 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
Zie ook nummer 766 (scabinale akten, aktenummer 34, datum 12 september 1730).

21.04.1741
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 21 april 1741
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Jan Jespers weduwnaar wijlen Elisabeth Schellens geassisteerd met zijn
bejaarde zonen Adriaen en Franciscus Jespers, en de voorschreven Adriaen alsnog in
kwaliteit van voogd van zijn minderjarige zuster, met decreet en autorisatie van de schepenen
van Herselt op 17 april 1741
Kopers: Peeter Snoecx en Elisabeth Van Eijndoven zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, stal, hof met allen hetgeen daaraan dependeren, gestaan en gelegen
alhier binnen Westerlo, groot 30 roeden, zonder de juiste maat te weten
Aanpalende eigenaars:
oost Norbert Heijlewaerts
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen van de procureur Thijs
noord de leugenpat
Op de kopers last van 150 gulden kapitaal daarop geaffecteerd ten behoeve van Anna Maria
Schafraet of zo wie, volgens constitutie alhier voor schepenen geregistreerd op datum 22
oktober 1720 en nog op de last van 100 Pattacons kapitale rente ten behoeve van de Sint
Sebastiaen Gilde
Verkoopprijs-koopprijs: 784 gulden
Pondgeld: 62 gulden 15 5/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
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1754
Volkstelling Westerlo 1754
Elisabeth Van Eijndhoven weduwe van Peeter Snoecx, smidsewinkel (smiswinckel) en
Maria, Peeter, Digna en Cornelis Snoecx, oud 16, 14, 7 en 3 jaar
Thomas Van Gompel en Jan Hoemans, hun knechten
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 193.
26.02.1776
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 6
Datum akte: 26 februari 1776
Aard akte: kwestie en geschillen stonden te rijzen tussen 1° de gelijke kinderen achtergelaten
bij wijlen Peeter Snoecx daar moeder van was Elisabeth Van Eynthoven en 2° Thomas
Van Gompel weduwnaar van de voorzeiden Elisabeth Van Eynthoven en stiefvader van de
voornoemde kinderen, ter zaak van ieders respectieve gerechtigheden ten sterfhuis van de
gemelde Elisabeth Van Enthoven, eerst geconsenteerd de testament gemaakt door dezelfde
Elisabeth Van Eynthoven gepasseerd voor notaris Petrus Philippus Elaerts op 5 december
1774 hier bij kopie gezien, bij welke de voorzeiden weduwnaar was gelaten de eigendom van
de have legitieme aan de voornoemde kinderen, mitsgaders de touchte (vruchtgebruik) in de
erfgoederen, waarvan zij vrije dispositie hebben, gemaakt en gepasseerd voor de voornoemde
notaris op 8 februari 1775, insgelijks bij kopie gezien, bij welke testament werd gerealiseerd
met adstructie van hetzelfde te achtervolgen zonder de voornoemde weduwnaar te molesteren
in enige manieren op pene van absolute vrede te houden met hun legitieme part te vinden uit
de geëvolueerde goederen en finaal in aandacht genomen het testament gemaakt bij Petrus
Snoecx, actueel minderbroeder recollect, gepasseerd voor zijn gedane professie voor de
notaris J. F. De Bontridder binnen Leuven op 11 maart 1761, hier bij kopie getoond, bij
welke dezelfde aan zijn voornoemde moeder en stiefvader ieder voor de helft had gelaten en
gemaakt allen hetgeen hij de macht was hebbende van vrije dispositie enz.
Aard akkoord: tussen 1° Thomas Van Gompel en 2° Maria Elisabeth Snoecx geassisteerd
met haar man Guilliam Janssens, Joannes Snoecx in huwelijk met Anna Catharina
Wouters, Maria Dimpna Snoecx, bejaarde dochter, geassisteerd met een vreemde voogd en
Anna Cornelia Snoecx in huwelijk met Jan Baptista Wendelen
- In de eerste zal aan profijt van de 1ste comparant stiefvader van de 2de comparanten in
vollen eigendom verblijven, de gehele smisse, daarmede verstaan allen het ijzer
verwekt en onverwerkt, gereedschappen en allen hetgeen de stiel van smid is rakende,
daarin begrepen de balans en gewichten hangende in de smisse (smederij)
- De juiste helft in de have meubelen van de sterfhuis bevonden, afgetrokken en
geëduceerd zijn alle en eigenlijk passieve have schulden enz. tot zijn laste nemende
- De 1ste comparant verklaart af te stappen in faveur van de 2de comparanten alle en
eigenlijk zijn gerechtigheden actiën en pretenties, zo dezelfde zoude komen formeren,
zo uit het hoofd van de voorschreven testament van wijlen zijn voorzeiden vrouw de
2de comparanten moeder enz. zullen ten behoeve van de 2de comparanten de helft van
de voorzeiden resterende have, mitsgaders het part en deel van hun voornoemde broer
Peeter Snoecx, minderbroeder recollect hiervoor bij voorgemelde gelaten aan de 2de
comparanten moeder, een perceel land gelegen omtrent het Goorken, genaamd het
heijveldeken, groot omtrent 3 sillen, cijnsroerig onder de hove van Gestel, bij de 2 de
comparant met wijlen zijn huisvrouw gekocht van Maria Goossens en Peeter
Steijnen bij goedenis op 14 november 1758, waren voortgekomen van een obligatie
van 300 gulden gestaan hebbende en gerembourseerd door Henricus Thijs, dewelke
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de 2de comparanten uit hoofd van hun ouders hun voornoemde vader was verstorven
enz.
- Verklaren de 2de comparanten bij deze in huur uitgegeven te hebben aan de 1ste
comparant hun stiefvader, hun huizing gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo,
zo en gelijk door de 1ste comparant actueel wordt bewoont, voor de tijd en termijn van
3 achtereenvolgende jaren, ingaande op 15 maart 1776, en dat voor de som van 40
gulden jaarlijks, waarvan het eerste jaar vallen en verschijnen zal op 15 maart 1777,
enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorzeiden 3 jarige termijn enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6437.
14.05.1776
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 18
Datum akte: 14 mei 1776
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Peeter Snoecks en Elisabeth Van
Eijndhoven, gehuisden en ingezeten waren van Westerlo
Deelhebbers: Joannes Snoecks in huwelijk met Anna Catharina Wouters voor kavel A,
item Maria Elisabeth Snoecks in huwelijk met Guillielmus Janssens voor kavel B, item
Maria Dimpna Snoecks, bejaarde jonge dochter geassisteerd met een vreemde voogd voor
kavel D en Anna Cornelia Snoecks in huwelijk met Joannes Wendelen voor kavel C.
Aard deling: de 4de kavel onder de letter D, bestaande in zeker huizing, stal en hof, alhier
gelegen binnen Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van wijlen Jan Baptist Heijlewaers
zuid de straat (de straete)
west Peeter Struijven
noord de leugen of de pat (de leughen oft den pat)
Op de last van deze kavel te betalen tussen heden en Kerstmis aan de 2de kavel 75 gulden, nog
aan de 3de kavel 25 gulden te betalen als voor
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6568.
16.03.1779
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 11
Datum akte: 16 maart 1779
Aard akte: geldlenig van 100 gulden, de geldleners beloven te jaarlijks te betalen voor intrest
3 gulden 10 stuivers, de voorzeiden intrest koers en ingang nemende op datum heden, zodat
het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 16 maart 1780, enzovoort te
continueren van jaar tot jaar tot de aflossing toe, die altijd zal mogen en moeten geschieden
met gelijk som van 100 gulden en de verschenen intresten
Geldschieters (rentheffers): Guilliam Janssens en Elisabeth Snoeckx, gehuisden en
inwoners van Westerlo
Geldleners (rentgelders): Petrus Van Deijck en Maria Dijmphna Snoeckx, gehuisden en
inwoners van Westerlo
Hypotheek: huizing, stal en hof alhier gelegen aan de plaatse van Westerlo (huijsinge, stal
ende hof alhier gelegen in de plaetse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jan Baptist Heijlewaert
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
west Joanna Struijven
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noord de leugenpat (den leugen padt)
Aan haar geldleenster Maria Dympna Snoeckx het huis etc. competerende bij scheiding en
deling tegen haar broer en zuster, als erfgenamen van Peeter Snoeckx en Elisabeth Van
Eijndhoven hun gewezen ouders waren gepasseerd voor mij voorschreven notaris Martinus
Norbertus Van Schoubroeck op 14 mei 1776
Op 17 juni 1780 is deze rente van 100 gulden met nog 17 stuivers 2 oorden over de verlopen
intresten afbetaald door Peeter Van Deijck en Maria Dimphna Snoeckx aan Guilliam
Janssens
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6571.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo 1779-1795
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Maria Snoeckx en Peeter Van Dijck haar man
Periode: 1779-1791
Volgende eigenaar: Francis T’seijen, bij koop (eigenlijk wisseling onroerende goederen)
Periode: 1791 tot 1795
Aard cijns: huis
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827.
17.06.1780
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 23
Datum akte: 17 juni 1780
Aard akte: geldlening van 125 gulden courant geld, waarvoor de geldleners zullen betalen
een intrest tegen 4 gulden percent, en zo 5 gulden jaarlijks courant geld, dezelfde intrest koers
en ingang nemende op heden datum dezer, zodat het eerst jaar van betaling vallen en
verschijnen zal op 17 juni 1781, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de
voorschreven som met de verschenen intresten.
Geldschieters: Sieur Petrus Verstraeten, bejaarde jongeman en inwoner van het dorp van
Herselt
Geldleners: Petrus Van Deijck en Maria Dimphna Snoecks, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Hypotheek: zeker huizing met gebouwen en hof daaraan gelegen alhier in het dorp van
Westerlo, groot .. roeden.
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van wijlen Jan Baptista Heijlewaerts
zuid de plaatse alhier (de plaetse alhier)
west Joanna Struijven
noord de pat of de leugen (den padt ofte de leugen)
Het huis e.a. had de comparante geldleenster verkregen bij scheiding en deling van de
erfgoederen aan gegaan met haar broer en zusters, gepasseerd voor mij notaris op 14 mei
1776
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6572.
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12.11.1791
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 61
Datum akte: 12 november 1791
Aard akte: ruiling onroerende goederen (erfmangelinge)
Ruiler 1: Maria Dijmphna Snoex, geassisteerd met Peeter Van Deyck haar man
Ruiler 2: Joannes Franciscus T’seijen in huwelijk met Anna Catharina Van Nuten,
pachter op de kwabeek (de quabeke) jurisdictie van Herselt
Aard ruiling: ruiler 1 aan ruiler 2: een huizing en hof, gestaan en gelegen in de plaatse van
Westerlo, groot de erve 30 roeden, zonder de juiste maat te weten
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Jan Baptista Heijlewaert
zuid de plaatse (de plaetse)
west Joanna Struijven
noord de leugen pad (den leugen padt)
Op de last van ruiler 2 op 1 stuiver jaarlijks cijns aan zijne Excellentie de heer markies alhier
en een rente ten kapitaal van 450 gulden ten behoeve van Petrus Coomans, medicijnen
licentiaat, inwoner van Geel, volgens goedenis op datum 24 januari 1787, tegen 3 gulden 10
stuivers percent, vallen elke 24 januari
De comparante ruiler 1 heeft het huis etc. bij scheiding en deling verkregen tegen haar zusters
aangegaan en gepasseerd voor notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, als ab
intestaat verstorven en gesuccedereerd uit hoofd van wijlen haar ouders Peeter Snoecx en
Elisabeth Van Eijnthoven, die zelfde in koop hadden verkregen van Jan Jespers en
consoorten, als blijk bij goedenis brief gepasseerd voor wethouders van Westerlo op 21 april
1741
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6452.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Joannes Franciscus Seijen
Beroep van de eigenaar: landbouwster
Woonplaats van de eigenaar: Herselt
Huisnummer 81
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 382 en 383
Aard perceel: huis (382) en hof (383)
Grootte perceel: 33 ½ verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 1-0-0
Volgende eigenaars: Joanna T’Sijen, particulierster te Diest en in 1809, Franciscus
Vanden Berg te Westerlo de helft van het huis, op dit perceel naast het huis van Joanna
T’Sijen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
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1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 81
Huurders: Petrus Tubeekx, 40 jaar, dagloner, geboren te Herselt, wonende al 40 jaar in de
gemeente Westerlo, Anna Catharina Van Gheel, 46 jaar, zijn vrouw, geboren te Geel,
wonende al 14 jaar in de gemeente Westerlo, en hun minderjarige zoon en dochter
Huurders: Denis Leclair, 32 jaar, ketelslager, geboren te Diest, wonende al 8 jaar in de
gemeente Westerlo, Joanna Seijen, 30 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo en hun 4
minderjarige kinderen, waarvan 3 jongens en 1 meisje
Huurders: Franciscus Van den Berg, 54 jaar, schrijnwerker, geboren te Westerlo, Theresia
Seijen, 43 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo, Joanna Van den Berg, 16 jaar, zijn dochter,
Maria Anna Van den Berg, 14 jaar, zijn dochter, beiden geboren te Westerlo en hun
minderjarige kinderen, waarvan 1 jongen en 2 meisjes
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190
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Nummer 9

‘ De Borght ’
Benaming: De Borght: 1707 1708 1742
Aard: huis, achterhuis, schuur, stal en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis,
zuid de plaatse, noord de Leugen.
Figuren: Pauwels Verborght, advocaat (1668)
Guilielmus Hendricx, notaris (1712 tot 1733)
Theodorus Lambertus Thijs, notaris en
procureur (1707)
Peeter Struyven, winkelier (1754)

Nummer 9
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 9 was Theodorus Lambertus Thijs groot 42 roeden en 9 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
28.09.1668
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 28 september 1668
Aard akte: verkoping.
Verkopers: Mattheus Verborcht als rechtelijke voogd van de onmondige kinderen wijlen
Mr Pauwels Verborcht, advocaat en juffrouw Anna Buvincx zijn huisvrouw, met procuratie
van Abraham Buvincx, gepasseerd dezelfde procuratie voor schepenen van de vrijheid van
Eersel op datum 3 februari 1668.
Koper: Mr Arnout Hendricx
Aard koop: een huis, schuur, stalling met hof daaraan zo dezelfde gelegen en gestaan alhier
aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Anthon De Greve
zuid de voorschreven plaatse (voors plaetse)
west Jan Verlinden en het klein huisje (het cleijn huijsken) met erve daaraan gelegen
noord de leugen
Verkoopprijs-koopprijs: 218 gulden
Pondgeld: 201 gulden 11 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Arnoldus Hendricx en Mechlianda Françoise Daost, zijn huisvrouw.
Maria Elisabeth, Joanna Maria, Guillielmus en Cornelis Josephus Hendricx hun
kinderen
Dimpna Vaniersel hun meid.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Mr Arnoldus Henricx erfgenamen en Lenaert Stiers
Eerdere eigenaar: Niclaes Treffiers erfgenamen
Latere eigenaar: Peeter Struijven
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 44 roeden 1 kwart
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen Cornelis Pauwels
zuid de markt (de merckt)
west Cornelis Verlinden
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 1/8
Cijns oude zetting: 0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
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18.09.1706
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 september 1706
Aard akte: geldlening van 120 gulden, waarvan de geldleenster betaald een rente van 6
gulden wisselgeld jaarlijks, te betalen ten vervaldag, enzovoort van jaar tot jaar tot de
aflossing toe van de voorschreven som en de intrest
Geldschieter: de Eerwaardige heer Igantius Belmans, voor en in de naam van het beneficie
van Onze-Lieve-Vrouw Altaar tot Westerlo
Geldleenster: Juffrouw Machelidis d’Aoust weduwe wijlen Sieur Hendricx geassisteerd
met haar schoonzoon Theodorus Lambertus Thijs, haar gekozen voogd. De voorschreven
comparante met de voorschreven kapitale is vernieuwende de manuele obligaties verleden,
die wijlen haar voornoemde man in zijn leven heeft verleden ten behoeve van Maria
Truijens, gelijk Hendricx in eigen naam als mede voogd van zijn afwezige zuster enz.
gemaakt en gepasseerd voor notaris A. Thijs op datum 21 maart 1683
Hypotheek: zeker huis, stal, schuur en hof, gestaan en gelegen alhier binnen de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Cornelis Pauwels
zuid de straat
west Lenart Stiers en Cornelis Verlinden
noord de Leugen
De heer Joannes Franciscus Van IJssendijck, tegenwoordige beneficiant in de kwaliteit tot
de erf gift gekomen, voor deze rente
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
12.10.1707
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 12 oktober 1707
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Mr Arnoldus Hendricx en
Macheldis D’Aoust, gehuisden als zij leefden
Deelhebbers: Elisabeth Hendricx en haar man de procureur Theodorus Lambertus Thijs
voor de 1ste en 2de kavel, Anna Catharina Hendricx en haar man Hendrick Van Olmen
voor de 3de kavel, Joanna Maria Hendrick bejaarde dochter met de gekozen voogd dokter
Lepaige voor de 5de kavel, Guillielmus Hendricx voor zijn zelf voor de 1ste en 2de kavel
kavel, Carolus Kenis en de voorschreven heer dokter als voogden over Anthonius Hendricx
voor de 4de kavel en Josephus Hendricx voor de 6de kavel, minderjarigen en afwezig
Aard deling: de 1ste kavel wordt gesteld het huis genaamd de Borght met appendenties en
dependentiën voor de twee eerste kavels getekende met de letters A en B, geschat op 1500
gulden wisselgeld
Deze kavel moet afdragen 300 gulden wisselgeld ten behoeve van de Benefictie van Onze
Lieve Vrouw altaar
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
15.09.1708
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 15 september 1708
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sieur Guilielmus Hendricx
Kopers: Sieur Theodorus Lambertus Thijs en juffrouw Elisabetha Hendricx, gehuisden
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Aard koop: de helft van een huizing en hof, appendenties en dependentiën, gestaan alhier in
de plaatse genaamd de borght
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Cornelis Pauwels
zuid de straat (de straet)
west Lenaert Stiers
noord de Leugen
Bij comparant verkoper met zijn zuster (koopster Elisabetha Henricx) is aangegaan volgens
scheiding en deling alhier geregistreerd op 12 oktober 1707
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden wisselgeld
Pondgeld: 23 gulden 7 5/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.

04.10.1742
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 4 oktober 1742
Aard akte: verkoping.
Verkopers: de Eerwaarde heer Joannes Franciscus Thijs, pastoor van de parochie
Watermaal (Watermael) en de Eerwaarde heer Joannes Baptista Thijs, canoniek tot Geel,
dezelfde heer nog uit kracht van procuratie op hem verleden door zijn zusters juffrouwen
Judoca en Cornelia Thijs, onder hun signaturen alhier getoond op 30 september 1742
Kopers: Peeter Struijven en Maria Daniels gehuisden
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Aard koop: zeker huis, stal, schuur, bakhuis en hof genaamd de borght met alle appendenties
en dependentiën, zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is alhier binnen de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Snoecx (oist Peeter Snoecx)
zuid de voorzeiden plaatse (zuijt de voors. plaetse)
west Laurens Lambilotte (west Laurens Lambilotte)
noord de leugenpad (noort den leugenpat)
Op de kopers last van 7 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, de
kooppenningen tot 1200 gulden geaffecteerd, waarvoor de kopers geloven voor intrest te
betalen tegen 4 ten honderd en zo jaarlijks 48 gulden, koers en ingang nemende op datum
heden, zodat het eerste jaar vallen en verschijnen zal op 4 oktober 1743, enzovoort te
geschieden met de aflossing van 1200 gulden
Verkoopprijs-koopprijs: 1625 gulden
Pondgeld: 131 gulden 0 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.

1754
Volkstelling Westerlo 1754
Peeter Struyven, winkelier en Maria Daniels zijn huisvrouw
Maria Catharina, Theresia, Maria, Joanna en Jan Baptist Struyven, oud 25, 20, 17, 14 en
10 jaar, hun kinderen.
G. Vander Laen, inwoner
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 193.
28.01.1777
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 3
Datum akte: 28 januari 1777
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Peeter Struijven en Maria
Daniels, gehuisden en ingezeten van Westerlo
Deelhebbers: 1° Joannes Baptista Struijven, inwoner van de vrijheid Mol, in huwelijk met
Anna Maria Wauters, voor de kavel D, 2° Anna Catharina Struijven en haar man Petrus
Peeters, inwoners van Westerlo, voor kavel B, 3° Maria Theresia Struijven, bejaarde
jongedochter, insgelijks inwoonster van Westerlo, voor kavel C, en finaal 4° Joanna
Catharina Struijven, bejaarde jongedochter [zij is later gehuwd met Peeter Van Dijck], ook
inwoonster van Westerlo, geassisteerd met een vreemde voogd, voor kavel A
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Aard deling: kavel A, bestaande uit een huizing met het achterhuis, stal, schuur en de hof
daaraan, alhier gestaan en gelegen onder Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Maria Dimphna Snoecx
zuid de straat of de plaatse van het voorzeiden Westerlo (de straet of plaetse van’t voors.
Westerloo)
west de erfgenamen wijlen Laureijs Lambilotte met Jan Baptista Van Gansen
noord de leugen pat
Op de last van deze kavel een kapitale som of rente daarop geaffecteerd zijnde ten behoeve
van de Eerwaarde heer Joannes Franciscus Thijs, curator van de groten begijnhove tot
Brussel, monterende tot 1200 gulden, geregistreerd voor schepenen van Westerlo op datum 4
oktober 1742
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6569.
04.05.1795
Notaris Joannes Franciscus Van Roij, residerende te Tongerlo
Aktenummer 8
Datum akte: 4 mei 1795
Aard akte: geldlening van 450 gulden de geldleners bekennen schuldig te zijn aan de
geldschietster, zoveel zij tot het doen van de negatie heeft aangebracht en betaalt, en alsnog de
som van 500 gulden courant geld, hetgeen de geldschietster van haar penningen heeft
gerembourseerd en betaalt aan afgeleide kapitale rente, en alzo samen en som van 950 gulden
courant geld, voor de som van 950 gulden courant geld beloven zij comparanten ten behoeven
van geldschietster hun zuster en zwagerin te betalen jaarlijks ten penning 20 dan in cash van
precieze betaling ten vervaldag uiterlijk binnen een maand, daarna zullen comparanten
geldleners (rentegelders) gestaan met een jaarlijkse intrest te voldoen ten advenant van 4
gulden courant geld van het honderd jaar, ingang nemende dezelfde intrest op 1 mei 1795 en
het eerste jaar van intrest vallen en verschijnen zal op 1 mei 1796 enzovoort van jaar tot jaar
tot de aflossing toe van de voorschreven kapitale som en verschenen intresten
Geldleners: Bartholomeus Ketterer en Joanna Catharina Struyven zijn huisvrouw
Geldschietster: Theresia Struyven voorschreven geldleners zuster
Hypotheek: een stenen huis cum annex, hof, grond en toebehoren, gestaan en gelegen in de
dorp tot Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost n.n. t’Seijen
zuid de plaatse van Westerlo
west Joannes Baptista Van Gansen
noord de leugen
Het huis e.a. aan haar comparante geldleenster (rentegelderse) competerende bij scheiding en
deling van wijlen haar ouders
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo, nummer 6395.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo 1779-1795
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaars: de erfgenamen van Peeter Struijven
Aard cijns: huis
Periode: 1779 tot 1795
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Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Bartholmeus Ketteren
Beroep van de eigenaar: handelaar
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 80
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 380 en 381
Aard perceel: huis (380) en hof (381)
Grootte perceel: 32 verges
Taxatie: huis 1-10-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 80
Eigenaars: Bartholemeus ketteren, 49 jaar, rentenier, geboren te St Pierre, wonende al 23
jaar in Westerlo en Joanna Struijven, 67 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Huurders: Charles Peeters, 30 jaar, winkelier, geboren te Vorst, wonende al 3 jaar in
Westerlo en Barbara Luyten, 22 jaar, zijn vrouw, geboren te Aarschot, wonende insgelijks al
3 jaar in Westerlo.
Peeter Peeters, 37 jaar, domistiek, geboren te Tongerlo, wonende al 2 maanden in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 10

Benaming: geen.
Aard: huis en hof met een klein huisje.
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis.
Figuren: Pauwels Verborght, advocaat

Nummer 10
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 10 was Laurentinus Hamelot groot 5 roeden en 4 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
08.11.1668
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 november 1668
Aard akte: verkoping
Verkopers: Matteus Verborght als rechtelijke voogd van de onmondige kinderen wijlen
meester Pauwels Verborght, advocaat, en juffrouw Anna Bievincx zijn huisvrouw, en
hebbende tot dien zijn volle macht en procuratie van de mede voogd Abraham Bievincx,
gepasseerd dezelfde procuratie voor schepenen van de vrijheid Aarschot op datum 3 februari
1668, ons schepenen getoond
Kopers: juffrouw Maria Stillemans als erfgenaam van Anna Verspouwen Jansdochter van
zijn eerste huwelijk voor de helft, en meester Jan Baptista Colins, griffier van de
weeskamers tot Antwerpen in de naam van de voogden en ten behoeve van Joannes
Josephus Verspouwen de voorschreven Janssone van zijn tweede bed voor de ander helft
Aard koop: zeker huis en hof, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse.
Aanpalende eigenaars:
oost meester Arnout Hendricx
west Jan Verlinden
zuid de voorschreven plaatse (de voors plaetse)
noord de voorschreven Jan Verlinden
Verkoopprijs-koopprijs: 264 gulden
Pondgeld: 19 gulden 16 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
20.05.1670
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 mei 1670
Aard akte: verkoping
Verkopers: Juffrouw Maria Stillemans, weduwe van wijlen Arnoult Blanckaert als
erfgenaam testament van Anna Verspauwen, daar moeder af was Maria Blanckaert en
Hendrick Verspauwen en Joos Vanden Broeck als rechtelijke voogden over Joannes
Josephus Verspauwen, ook de voorschreven Jansson van zijn tweede bed daar moeder af is
Maria Vanden Broeck, dezelfde voogden tot deze geautoriseerd bij decreet van de heren
weesmeesters van de stad Antwerpen op datum 8 mei 1670 ondertekend Jan Baptist Coleijns
Koper: meester Arnout Henrickx
Aard koop: zeker huis en hof, gestaan en gelegen aan de plaatse tot Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden meester Hendricx
zuid de voorzeiden plaatse
west Jan Verlinden
noord Jan Verlinden
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden
Pondgeld half los: 21 gulden 6 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
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23.02.1672
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 februari 1672
Aard akte: verkoping.
Verkoper: meester Arnoldus Hendricx
Kopers: Lenaert Stiers en Catharina Matthei zijn huisvrouw
Aard koop: zeker klein huisje met hofje (cleijn huijsken met hofken) daaraan gelegen.
Aanpalende eigenaars:
oost de verkopers groot huis (oost des vercoopers groot huijs)
zuid de plaatse (suijt de plaetse)
west Jan Verlinden (west en noort Jan Verlinden)
noord Jan Verlinden
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden
Pondgeld half los: 23 gulden 6 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.

31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Lenaert Stiers en Catharina Matthe zijn huisvrouw
Joannes, Walterhus, Catharina en Françoise Stiers hun kinderen
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Mr Arnoldus Henricx erfgenamen en Lenaert Stiers
Eerdere eigenaar: Niclaes Treffiers erfgenamen
Latere eigenaar: Peeter Struijven
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 44 roeden 1 kwart
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen Cornelis Pauwels
zuid de markt (de merckt)
west Cornelis Verlinden
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 1/8
Cijns oude zetting: 0-6
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Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
30.04.1715
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 april 1715
Aard akte: verkoping.
Verkopers: Lenart Stiers en Catharina Matthei, gehuisden.
Kopers: Laurentinus Lambilot en Anna Francisca Stiers, gehuisden
Aard koop: huis, schobbe en hof gestaan en gelegen in de plaats van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de notaris en procureur Theodorus Lambertus Thijs
zuid de plaatse (de plaedtsse)
west Cornelis Verlinden
noord dezelfde (Cornelis Verlinden)
Dezelfde akte is gepasseerd voor notaris Guilielmus Hendrick op 15 december 1714
Nog geaffecteerd op de kooppenningen tot 400 gulden, van welke kapitale kooppenningen zij
kopers zullen betalen de intrest 18 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende de intrest op 15
maart 1715
Verkoopprijs-koopprijs: 400 gulden
Pondgeld: 32 gulden 5 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
1754
Volkstelling Westerlo 1754
Maria, Maria Catharina, Margarite en Joanna Lambilotte, gezusters
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 193.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo 1779-1795
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaars: de kinderen van Laurentinus Lambilot
Periode: 1779 tot 1785
Aard cijns: huis
Taxatie: 0-1-0
Volgende eigenaar: Catharina Lambilot
Periode: 1785 tot 1789
Aard cijns: 2 huizen
Taxatie: 0-3-0
Volgende eigenaar: Jan Baptist Van Gansen
Periode: 1789 tot 1795
Aard cijns: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827.
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02.01.1789
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 1
Datum akte: 2 januari 1789
Aard akte: verkoping
Verkopers: Maria Catharina Lambilotte, bejaarde dochter, inwoonster van Westerlo
Kopers: Jan Baptist Van Gansen in huwelijk met Catharina De Bries, inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huizing en erve gestaan en gelegen alhier binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Theresia en Joanna Struijven
zuid de straat of plaatse alhier
west en noord de kopers zelf met huis en erve
Op de kopers last van een cijns van 2 meer of minder stuivers jaarlijks, die zullen geint
worden door de collecteur Guilielmus Peeters
Verkoopprijs-koopprijs: 450 gulden
Bron Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6580.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Jan Baptist Van Gansen
Beroep van de eigenaar: landbouwer (ploeger)
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 79
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 377, 378 en 379
Aard perceel: huis (377), hof (378) en huis (379)
Grootte perceel: 31 verges (377 en 378) en 4 ½ verges (379)
Taxatie: huis 1-5-0 (377), hof 1-0-0 (378) en huis 0-12-2 (379)
Volgende eigenaars: in 1820, Joseph Van Gansen en Jan Baptist Van Gansen en de
kinderen Jacobus Van Gansen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 79
Eigenaars: Jan Baptist Van Gansen, 82 jaar, rentenier, geboren te Vorst, wonende al 54 jaar
in Westerlo
Emanuel Josephus Van Gansen, 47 jaar, particulier, geboren te Westerlo
Joanna Elisabeth Van Gansen, 41 jaar, particulierster, geboren te Westerlo
Inwonende: Maria Anna Hendrickx, 26 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Huurders: Joseph Lallemont, 74 jaar, priester, geboren te Schelle, wonende al 7 jaar in
Westerlo
Theresia Wouters, 30 jaar, dienstmeid, geboren te Eindhout, wonende al 7 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 11

Benaming: geen
Aard: huis met kamer, schuur, stalling en hof.
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis.
Bekende figuren:
Jan Baptist Wuyts, landbouwer
de beroemde Westelse Boerenkrijgleider,
Emmanuel Jozef Van Gansen is in dit
huis geboren

Nummer 11
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 11 was Cornelius Verlinden groot 40 roeden.
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Geschiedenis en eigenaars
06.05.1689
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 6 mei 1689
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen wijlen Jan Verlinden en Cathelijn Vincx
Deelhebbers: Cornelis Verlinden, als oudste zoon voor de 1ste kavel, François
Vanderhoffstadt in de naam van zijn vrouw Catharina Verlinden, voor de 2de kavel en
Peeter Verlinden en Mr Guilliam Van Berousel als voogden van de wees Anna Verlinden
voor de 3de kavel
Aard deling: 1ste kavel, bestaande in een huis met hof, alhier aan de plaatse gelegen,
geschatte waarde op 800 gulden met hierin een heide gelegen te Herselt
Nota: op de last van het voorzeiden huis een obligatie van 100 gulden aan juffrouw
Margareta Oijen met de jaarlijkse intrest
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693.
Cornelis Verlinden en Anna Rombauts en Anna Catharina Verlinden hun dochter
Nicolaes Caers hun knecht.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Cornelis Verlinden
Eerdere eigenaar: Jan Dassen
Latere eigenaar: Jan Baptist Van Gansen
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 38 ½ roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Arnoldus Henricx
zuid de markt (de merckt)
west Jan Gaukens
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 1/8
Cijns oude zetting: 0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
25.01.1721
Notaris Guillielmus Hendricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 2
Datum akte: 25 januari 1721
Aard akte: geldlening van 400 gulden, gelovende de geldleners of schuldenaars te betalen
een jaarlijkse intrest tegen de penning 20 per 100 en zo jaarlijks 20 gulden, ingang nemende
deze rente op datum dezer, zodat de eerste vervaldag wezen zal op 25 januari 1722, enzovoort
van jaar tot jaar tot de aflossing toe met de verschenen intrest
Geldgever: de Eerwaarde Heer Ignatius Belmans, priester en Orator tot Scherpenheuvel
Geldleners: Cornelis Verlinden en Anna Rombouts, gehuisden
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Hypotheek: huizing, stal, schuur met de hof daaraan gelegen en gestaan alhier in de plaatse
van Westerlo groot 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Sieur Theodorus Lambertus Thijs en Laureijs Lamilot
zuid de straat (de straete)
west Steven Verboven
noord Sieur Ambrosius Egidij
De geldleners stellen nog als onderpand 2 percelen gelegen onder Westerlo de een gelegen
omtrent de dreef van Tongerlo bij de Beeltjes straat (Bijlties straet) en de andere in de
Zavelstraat (Savelstraet)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6514.
02.04.1746
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Aard akte: staat en inventaris van Anna Rombouts weduwe van Cornelis Verlinden over
de meubilair in haar huizing en woonplaats
Aard staat en inventaris: in de keuken wordt bevonden, één tafel, vier stoelen, 2 bierpotten,
één ijzeren ketel, acht schotels en borden (telloiren), één zoutvat, één koperen hand lamp met
raspel enz.
In de kamer wordt bevonden: vijf stoelen, 16 grote als kleine schilderijen, 4 grote schotels,
lepels, één zoutvat, één spiegel enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6475.
30.04.1750
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 27
Datum akte: 30 april 1750
Aard akte: scheiding en deling van de erfgoederen en renten door de kinderen en
kleinkinderen van wijlen hun ouders en grootouders met namen Cornelis Verlinden en Anna
Rombouts
Deelhebbers: 1° Dimpna Verlinden geassisteerd met Sieur Judocus Rens haar man, voor
kavel A en F, dezelfde als erfgenaam testamentiar van wijlen haar zuster 2° Barbara
Verlinden, 3° Jacobus Rombouts als wettige voogd van de kinderen achtergelaten bij wijlen
Catharina Verlinden, daar vader van was Michiel Huijpens, voor kavel C, 4° Jan Baptist
Vermeerberghen als beëdigde voogd van de wezen achtergelaten bij wijlen Anna Elisabeth
Verlinden, daar vader van was Jacobus Wuijts, voor kavel D, 5° Carolus De Percij als
gemachtigde en geconstitueerd zijn door Maria Verlinden, bejaarde dochter, volgens
procuratie gepasseerd voor haar signatuur op 20 februari 1750, alhier gezien, voor kavel E, 6°
Maria Anna Verlinden geassisteerd met Joannes Baptista Wuijts haar man voor kavel B
Aard deling: kavel B, bestaande in een huis, kamer, stal, schuur en hof gestaan en gelegen
binnen de plaatse van Westerlo, getaxeerd op 850 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 773.
1754
Volkstelling Westerlo 1754
Jan Baptist Wuyts, landbouwer en Maria Verlinden, zijn huisvrouw
Theresia Wuyts en Anna Wuyts 13 en 8 jaar hun kinderen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 193
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23.06.1761
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 juni 1761
Aard akte: openbare verkoping, met uitgaan van de brandende kaars door de wethouders van
Westerlo op heden gesloten
Verkopers: Maria Anna Verlinden en haar man Jan Baptist Wuijts, actueel medeschepen
van het markizaat Westerlo
Kopers: Jan Baptist Van Gansen, als laatste hogen en Catharina Debrier zijn huisvrouw
Aard koop: zeker huis met kamers, stal, schuur en hof gelijk het de verkopers actueel zijn
bewonende en gebruikende gestaan en gelegen alhier binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Struijven en de erfgenamen L. Lambillot
zuid dezelfde erfgenamen en de plaatse van Westerlo (deselve erfgen en de plaetse van
Westerloo)
west Peeter Verboven Andriessoon
noord de leugen
Verkoopprijs-koopprijs: 875 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 70 gulden 13 1/8ste stuivers
Opmerkingen: De ouders van de beroemde boerenkrijgleider Emanuel Joseph Van Gansen
die in dit huis het levenslicht zag op kerstdag 1766
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
25.12.1766
Parochie Register Westerlo
Doopakte Westerlo, Sint Lambertus kerk, 25 december 1766
Emanuel Joseph Van Gansen, zoon van Jan Baptist Van Gansen, ex Vorst en Catharina
De Brier, ex Herselt, doopheffers Michiel Blankaert en Anna Maria Van Gansen

1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Jan Baptist Van Gansen
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
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1796
Volkstelling Westerlo 1796
Jan Baptist Van Gansen, 64 jaar, landbouwer, Catharina De Bie (Brier), 60 jaar, zijn
vrouw, beiden wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1762, Joseph Van Gansen, 28 jaar,
zoon en Joanna Elisabeth Van Gansen, 22 jaar, dochter, beiden geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Jan Baptist Van Gansen
Beroep van de eigenaar: landbouwer (ploeger)
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 79
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 377, 378 en 379
Aard perceel: huis (377), hof (378) en huis (379)
Grootte perceel: 31 verges (377 en 378) en 4 ½ verges (379)
Taxatie: huis 1-5-0 (377), hof 1-0-0 (378) en huis 0-12-2 (379)
Volgende eigenaars: in 1820, Joseph Van Gansen en Jan Baptist Van Gansen en de
kinderen Jacobus Van Gansen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 79
Eigenaars: Jan Baptist Van Gansen, 82 jaar, rentenier, geboren te Vorst, wonende al 54 jaar
in Westerlo
Emanuel Josephus Van Gansen, 47 jaar, particulier, geboren te Westerlo
Joanna Elisabeth Van Gansen, 41 jaar, particulierster, geboren te Westerlo
Inwonende: Maria Anna Hendrickx, 26 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Huurders: Joseph Lallemont, 74 jaar, priester, geboren te Schelle, wonende al 7 jaar in
Westerlo
Theresia Wouters, 30 jaar, dienstmeid, geboren te Eindhout, wonende al 7 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 12

Benaming: geen
Aard: huis, schuur en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren:
Meester François Rijkaerts, chirurgijn
Meester Henricus Vermeeren, secretaris van het
Markizaat Westerlo
Peeter Verboven, pachter

Nummer 12
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 12 was Stephanus Verboven groot 44 roeden en 64 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
13.03.1597
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 13 maart 1597 (goedenis).
Aard akte: verkoping.
Verkoper: Jan Vander Hoffstadt
Koper: Niclaes Treffiers
Aard koop: huis en hof gelegen alhier in de plaatse (inde plaetse), groot de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Henrick Wellens erve
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen Lauwerijs Van Genechten
noord Gijsbrecht Luijcx erve
Verkoopprijs-koopprijs: 80 gulden (LXXX gulden)
Pondgeld: 5 gulden 5 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Nicolaes Treffiers
Aard perceel: huis en hof, groot omtrent 1 sille (ca. 100 roeden) gestaan in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars 1609:
oost zijn zelf nu Frans Ricaets
zuid de plaatse (de plaetse)
west Lambert Van Genechten, Jan Truijens erfgenamen
noord Gisbrecht Luijcx
Cijns: ?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Nicolaes Treffers
Vorige eigenaar: Hendrick Wellens
Aard perceel: huis en hof gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Gijsbrecht Luijcx
zuid de straat (des straet)
west zijn zelf
noord Gijsbrecht Luijcx
Cijns: ?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)

92

20.03.1618 (onder voorbehoud)
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 maart 1618 (goedenis).
Aard akte: verkoping.
Verkopers: Niclaes Treffiers en Paeschijne Stuffs zijn wettige huisvrouw
Kopers: meester François Rijkaerts en Catthelijne Vander Eijgen
Aard koop: een huis en hof gestaan alhier tot Westerlo in de plaatse (inde plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Ghijsbrecht Luijcx
zuid de plaatse
west voornoemde Treffiers erve
noord Ghijsbrecht Luijcx erve
Verkoopprijs-koopprijs: 400 gulden
Pondgeld: 30 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.

16.01.1630
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 16 januari 1630
Aard akte: verkoping
Verkopers: Niclaes Treffers en Jan Joos .. en Niclaes Treffiers dezelfde zoon, Heijlken
Treffiers zijn dochter met Adriaen Verhaert haar wettige man
Kopers: Peeter Verborcht en Johanna .?. [Johanna Vanden Broeck]
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Frans Rijckaerts erve
zuid de plaatse (de plaetse)
west Jan Sergers
noord niet vermeld
In de koop inbegrepen een half blokje erve dezelfde belast van ½ lopen koren aan de Heilige
Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 810 gulden
Pondgeld: 63 gulden 16 stuivers 9 blank?
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: Peeter Verborcht
Aard: 1 schouw en 1 oven
Cijns: 2 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 811.
17.12.1668
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 17 december 1668
Aard akte: geldlening van 300 gulden, de geldlener belooft te betalen een jaarlijkse rente van
18 gulden 15 stuivers, vervallende jaarlijks, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van
de voorschreven som met de intrest
Nota: deze rente met de intresten is afgelost door Steven Verboven op 26 juni 1733
Geldgevers: de Eerwaarde heer Diercx, dispenser van het Godshuis van Tongerlo tot
convent behoeve
Geldlener: Mattheus Verborcht
Hypotheek: huis, schuur, stalling en hof zo het zelfde gestaan en gelegen is alhier in de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verlinden
zuid de straat (de straet)
west de erfgenamen Jan Sergers
noord de leugen. Met nog een perceel land als onderpand.
Op de last van een half vat koren aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
21.03.1673
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 21 maart 1673
Aard akte: verkoping
Verkopers: Mattheus Verborcht en Cristina Bertels
Kopers: meester Henricus Vermeeren en juffrouw Maria Van Geldorp
Aard koop: zeker huis, schuur, hof, gestaan en gelegen alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verlinden (oost Jan Verlinden)
zuid de plaatse (suijt de plaetse)
west de erfgenamen Sergers (west derffge Sergers)
noord de leugen (noort de leugen)
Op de last van 300 gulden kapitaal aan de heer provisor van het Godshuis van Tongerlo en
500 gulden kapitaal aan Sieur Melchior Coosemans, Juffrouw Magdalena en Anna
Barbara Van Hoorne en een half lopen en koren aan de Heilige Geest van Westerlo cijns
Verkoopprijs-koopprijs: 800 gulden
Pondgeld: 62 gulden 5 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
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26.08.1688
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 oktober 1688
Aard akte: wisseling onroerende goederen (erffmangelinghe)
1ste wisselaar: Mr Henrick Vermeeren, secretaris van het markizaat Westerlo
2de wisselaar: Jan Gauwkens
Aard wisseling 1ste ruiler aan de 2de ruiler: zeker hofstad gelegen alhier in de plaatse van
Westerlo, zo en gelijk Mr Henrick Vermeeren het verkregen heeft van Mattheus Verborcht
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verlinden,
zuid de plaatse (de plaetse)
west Hendrick Van Dunghenen
noord de leugen
Op de last van de 2de ruiler in geld op 300 gulden aan de Heer provisor van Tongerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Volkstelling van Westerlo 1693
Nummer 55
Jan Gaukens gehuwd met Josina Soels en Anna en Peeter Gaukens hun kinderen
Peeter Vanderelsken, zijn knecht en Joanna Verwimp, zijn meid.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaars: Jan Gaukens daarna Jan Verboven
Eerdere eigenaar: Peeter Verborght
Latere eigenaar: niet vermeld
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Cornelis Verlinden
zuid de markt (de merckt)
west Hendrick Van Dingenen weduwe en erfgenamen
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noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: -0-1 3/8
Cijns oude zetting: -0-5
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen.
Ook Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: Jan Verboven bij koop in het jaar 1705 van de erfgenamen Jan Gaukens
Vorige eigenaars: Anna Geerincx, Olivier Govaerts, Maeijken Geerincx bij versterf over
Philips Franchois erfgenamen
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars in 1701:
Carel Dassen
zuid de plaatse of pensenpoel binnen Westerlo (de plaetse of pensepoel binnen Westerloo)
west Mr Simon Duvivier
noord de Leugen
Cijns: 2 halsteren rogge aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
26.05.1705
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 mei 1705
Aard akte: publieke verkoping, volgens conditie gepasseerd voor de notaris Egidij op datum
3 april 1705
Verkopers: Adriaen Gauckens, Matthijs Nijs en Henrick Gauckens als voogden van de
voorkind en nakind achtergelaten bij wijlen Jan Gauckens, met decreet en autorisatie van
wethouders van Westerlo op 24 maart 1705
Kopers: Jan Verboven en zijn vrouw (cum uxoris) [Elisabeth Wuijts]
Aard koop: een huis, hof, stal etc. zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is alhier in de
plaatse van Westerlo (plaedtsse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost Cornelis Verlinden
zuid de voorzeiden plaatse (de voors. plaedsse)
west Hendrick Van Dungenen weduwe en erfgenamen
noord de leugen
Op de kopers last een rente van 300 gulden kapitaal aan het Convent van Tongerlo en 1 vat
of lopen koren aan de Heilige Geest van Westerlo, blijkens bij constitutie alhier voor
schepenen geregistreerd op datum 18 december 1668
Verkoopprijs-koopprijs: 395 gulden
Pondgeld: 30 gulden 14 5/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
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22.06.1734
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 juni 1734
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Verboven Janssone, zo voor zichzelf als voogd van de wezen wijlen
Stephanus Verboven en Catharina Van Steenbroeck, item Philip Fr. Halloint als
geassumeerde voogd uit de wet over de wezen achtergelaten bij Nicolaes Verboven en
Barbara Wauters, gehuisden als zij leefden, item Norbertus Verachtert als voogd van de
wezen van Elisabeth Verboven in huwelijk geweest met Paulus Verachtert
Kopers: Steven Verboven en Catharina Van Steenbroeck en hun kinderen Andries en
Peeter Verboven
Aard koop: een huizing met appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen alhier in de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Cornelis Verlinden
zuid de straat (de straet)
west Sijmon Verwimp
noord de leugen (den leughen)
Op de kopers last van 1 lopen koren cijns aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks, dan
mits de dood van Steven Verboven daarin gegoed zijn huisvrouw en kinderen met namen
Jan, Andries en Peeter Verboven
Verkoopprijs-koopprijs: 1000 gulden
Pondgeld: 80 gulden 12 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
Meetboek Westerlo ca. 1734
Aard akte: cijns op onroerende goederen
Eigenaar: Steven Verboven (bij koop)
Volgende eigenaar: Peeter Verboven Stevenssoon (bij scheiding en deling)
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 36 ½ roeden
1754
Volkstelling Westerlo 1754
Peeter Verboven, pachter en zijn vrouw Catharina Verstappen
Merten, Ferdinand en Frans Verboven, 11, 8 en 5 jaar, hun kinderen
Dimpna Heylen en Jan Verbraecken, hun meid en knecht
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 193.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Peeter Verboven Andriessone
Periode: 1779 tot 1795.
Aard cijns: huis
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827.
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1796
Volkstelling Westerlo 1796
Peeter Verboven, 57 jaar, akkerman, geboren te Westerlo, Catharina Ven, 56 jaar, zijn
vrouw, wonende in de gemeente Westerlo in het jaar 1764 en Frans Verboven, 31 jaar, zijn
zoon, Jan Verboven, 24 jaar, zijn zoon, Theresia Verboven, 20 jaar, zijn dochter, Joseph
Verboven, 18 jaar zijn zoon alle geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Peeter Verboven
Beroep van de eigenaar: landbouwer
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 78
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 375 en 376
Aard perceel: huis (375) en hof (376)
Grootte perceel: 35 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 1-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 78
Huurders: Dimphna Briers, 35 jaar, landbouwster, geboren te Zammel, wonende al 4 jaar in
Westerlo
Jan Verboven, 44 jaar, landbouwer, geboren te Westerlo
Peeter Bran, ? jaar, domistiek, geboren te Zoerle, wonende al 3 jaar in Westerlo
Joanna Wouters, 18 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 13

Benaming: geen
Aard: huis, bakhuis en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Jannen Truijens, stadhouder van
Westerlo (1609)
Hendrick Van Dingenen, borgemeester
Frans Van Dingenen, schoenmaker
Andries Govaerts, timmermansknecht

Nummer 13
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 13 waren de erfgenamen Henry Van Dingenen groot 34 roeden en 32
voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Truijens, stadhouder tot Westerlo
Vorige eigenaar: Lambrecht Van Genechten
Aard perceel: een huis en hof tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Gijsbrecht Luijcx
zuid de plaatse
west Nicolaes Vande Vecken
noord de voetpad van de leugen
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).

16.06.1615
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 16 juni 1615
Aard akte: verkoping
Verkopers: Lambrecht Van Gehechten, hierin vervangende Dimpna Van Gehechten zijn
zuster daar hij haar voor sterk makende
Kopers: Jannen Truijens, stadhouder en Elisabedht Prins zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen alhier binnen de plaatse (de plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Niclaes Treffiers
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen Niclaes Vander Veecken
noord Absolon Vincx erve
Verkoopprijs-koopprijs: 122 gulden
Pondgeld: 12 gulden 18 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
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07.03.1628
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 maart 1628
Aard akte: verkoping
Verkopers: Peeter Maelwinckels en Mattheens Pauwels wettige voogden van de weduwe
en kinderen van Niken? Claes en de voorschreven weduwe Maria Truijens met haar zoon
Jan Claes
Kopers: Jan Verhoeven … voorschreven huis in de helft .. had gekocht, Jannen Sergers en
Anna Tiborts zijn vrouw
Aard koop: de helft van zeker huis en hof gestaan alhier in de Singel (cingele) van de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Niclaes Treffiers
zuid de plaatse (de plaetse)
west Adriaen Van der Veecken
noord Absolon Vincx erve.
Verkoopprijs-koopprijs: 225 gulden
Pondgeld los: 16 gulden 17 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
06.02.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 6 februari 1685
Aard akte: verkoping.
Verkopers: Cornelis Sergers voor zichzelf en mede als last hebbende van zijn broer
Amandt Sergers, ondertekent met zijn eigen handtekening
Koper: Hendrick Van Dingenen
Aard koop: zeker hofstad gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de secretaris Vermeeren
zuid s’ Heeren straat (Sheeren straete)
west de hofstad gekomen van Jan Dassen (de hoffstadt gecomen van Jan Dassen)
noord de leugen pat (den leughen pat)
Verkoopprijs-koopprijs: 204 gulden 16 stuivers
Pondgeld: 15 gulden 18 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Nummer 56
Hendrick Van Dingenen en Dimpna Leukens zijn huisvrouw, en Maria, Bastiaen,
Adriaen, Catharina, Jan Baptist en Henricus Van Dingenen hun kinderen
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Hendrick Van Dingenen erfgenamen
Eerdere eigenaar: Jan Sergers erfgenamen
Latere eigenaar: Franciscus Van Dingenen
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
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oost Jan Gaukens [oost Jan verboven]
zuid de markt (de merckt)
west Jaques Govaerts
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Ook Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
08.03.1701
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 maart 1701
Aard akte: geldlening van 100 gulden, ten oorzaak van Hendrick Van Dingenen van zijn
achterstallig als borgemeester ten zijn laste gelegd, waarvoor geldleenster moet betalen een
rente van 5 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende deze rente op 1 mei 1699, zodat de
vervaldag altijd wezen zal op 1 mei en de eerste op 1 mei 1700 tot de aflossing toe van de
voorschreven som en de verschenen intrest. Akte gepasseerd voor notaris Thijs op 24
november 1699
Geldgever: Joachim Matthei
Geldleenster: Dijmpna Leuckens weduwe van Hendrick Van Dungenen, geassisteerd met
Adriaen Van Dungenen en Servaes Leuckens, wettige voogden van haar kinderen
Hypotheek: huis en hof aan de weduwe en de voorschreven wezen competerende gestaan en
gelegen alhier binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Gaukens
zuid de plaatse of S’ Heeren straat (de plaatse of S heeren straet)
west Jacques Govaerts
noord de leugen (de leughen)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
07.02.1702
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 februari 1702
Aard akte: geldlening van 104 gulden, bij de geldleners van het restant van de
kooppenningen van de erve en hofstad waarop hun huizing is staande waarvan zij zullen
betalen een erfelijke rente van 5 gulden jaarlijks tegen de penning 20, vallen elk jaar op 24
december enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de voorschreven som en de
verschenen intresten
Geldgevers: de erfgenamen van de heer Cornelis Willems, in zijn leven pastoor in Zammel
Geldleners: Dijmpna Leuckens geassisteerd met haar broer Servaes Leuckens, mitsgaders
Adriaen Van Dungenen voogd van haar kinderen verwekt met Henrick Van Dungenen
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Gauckens
zuid de plaatse (de plaetse)
west Jacques Govarts
noord de leugen
Met nog op de geldleners de last van 100 gulden kapitaal ten behoeve van Sieur Matthei
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
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07.05.1720
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 mei 1720
Aard akte: verkoping
Verkopers: Hendrick Van Steenbroeck als voogd van de kinderen wijlen Maria Van
Dungenen daar vader af leeft Peeter Van Steenbroeck, met het decreet en autorisatie van de
wethouders van de Heerlijkheid Herselt, item Catharina Van Dungenen geassisteerd met
Hendrick Van Oirschot haar man, de procureur Thijs als gelaste van Sebastiaen Van
Dungenen, erfgenamen wijlen Hendrick Van Dungenen en Dijmpna Leuckens, gehuisden
als zij leefden
Kopers: François Hermans voor de helft en Joannes Baptista Van Dungenen en de
voornoemde erfgenamen met zijn huisvrouw Anna Hermans voor de andere helft
Aard koop: een huizing, bakhuis, hof en allen hetgeen daaraan dependeren gestaan en
gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Steven Verboven
zuid de voorzeiden plaatse (de voors. plaedtsse)
west Jaques Govaerts
noord de leugen pat (den leugen pat)
Op de kopers last van 100 gulden kapitaal wisselgeld ten behoeve van de weduwe en
erfgenamen Joachim Matthe, geregistreerd voor schepenen op 8 maart 1701, en nog op een
rente kapitaal van 104 gulden aan de erfgenamen van Cornelis Willems insgelijks
geregistreerd op 7 februari 1702
Verkoopprijs-koopprijs: 928 gulden 18 ½ stuivers
Pondgeld: 74 gulden 18 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
04.03.1727
Schepenakte Westerlo goedenisboek
Datum akte: 4 maart 1727
Aard akte: geldlening van 200 gulden, gepasseerd in verleden voor de notaris Theodorus
Lambert Thijs op 29 september 1721
Geldgevers: Jan Buers, als actie hebbende van gewezen burgemeester Peeter Papen, de som
van 200 gulden onder evaluatie volgens hun burgemeesterschappen, waarvan geen
schriftelijke obligatie te vinden is, waarvan jaarlijks de vervaldag is geweest en altijd voort
wezen zal op de 1ste oktober te betalen tegen de penning 20, en vervolgens 10 gulden
gangbaar geld jaarlijks
Geldleners: François Hermans, getrouw geweest met de weduwe [Dijmpna Leuckens]van
Hendrick Van Dingenen
Hypotheek: zeker de helft in de huizing, hof, schuur etc. bestaande in de kamer en
kelderkamer in de voornoemde huizing westwaarts aanpalende de erfgenamen Jacques
Govaerts, item de helft in de kelder, de helft van het bakhuis, item de helft van de schuur
zuidwaarts, wezende het voorzeiden deel van dezelfde, item de helft van de hof westwaarts
naast de hof van Jacques Govaerts voorzeiden, gelijk ook de winkel oostwaarts aanpalende
de huizing van Steven Verboven, alle bij Francis Hermans bij deling bevallen met Jan
Baptista Van Dingenen, blijkens akte daarvan gepasseerd voor de notaris Theodorus
Lambertus Thijs op 2 december 1720
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost Steven Verboven
west (eigenlijk zuid) de plaatse van Westerlo (plaetse van Westerloo)
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west Jacques Govaerts erfgenamen
noord de leugen
Op de geldlener last een rente van 100 gulden kapitaal ten behoeve van Ferdinand Matthei
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
26.03.1727
Schepenakten Westerlo 1727.
Datum akte: 26 maart 1727 (26 martij 1727)
Aard akte: assurantie van een obligatie van 100 gulden wisselgeld verleden door notaris
Egidij op datum 24 juni 1697, staande op de guldenboek alhier in origineel gezien
Geldgevers: Gilde Sint Sebastiaen van Westerlo. Adriaen Peeters, Norbertus Verachtert
en Jan Baptista Vermeerbergen, hoofdman, deken en gezworene die deze goedenis ten
behoeve van de voorschreven gilde hebben ontvangen.
Geldleners: Cornelis Govaerts als beëdigde voogd en Philip Halloint, als voogd uit de wet
van de wezen achter gelaten bij wijlen François Hermans, daar moeder af leeft Anna
Christina Govaerts
Hypotheek: de helft van de huizing en hof, gelegen in de plaatse van Westerlo.
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost Steven Derboven
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen Jacques Govaerts (de erfgn Jaecq Govaerts)
noord de leugen
Françios Hermans heeft het de helft van het huis bij deling verkregen met Jan Baptista Van
Dingenen, bij koop van de erfgenamen Hendrick Van Dingenen en op de last van 100
gulden kapitaal aan Ferdinand Matthei en 200 gulden kapitaal ten behoeve van Jan Bruers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
18.11.1727
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 november 1727
Aard akte: verkoping
Verkopers: Cornelis Govaerts met Philip Halloint, schepenen uit de wet als wettige
voogden van de wezen achter gelaten bij wijlen François Hermans, daar moeder af leeft
Anna Christina Govaerts, mede alhier present en renunciërende aan de vruchtgebruik
(touchte) met decreet en autorisatie van de drossaard en schepenen van Westerlo
Kopers: Sijmon Verwimp en Anna Hermans zijn huisvrouw (weduwe van Jan Baptist Van
Dingenen)
Aard koop: een kamer naast het westen, de winkel (den winckel) naast het oosten, de helft
van de schuur, schob (scobben), bakhuis en de hof naast het westen, kelder, zoldering
(soldering), en alle het gezegde hier voor de voornoemde François Hermans met wijlen
Joannes Baptista Van Dungenen en de voorschreven Anna Hermans, en aan dezelfde
François Hermans ten deel is bevallen, gestaan en gelegen de voorschreven huizing en hof in
de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost Steven Verboven
zuid de plaatse (de plaedtsse)
west de erfgenamen Jacques Govaerts
noord de leugen
Op kopers last van 100 gulden wisselgeld ten behoeve van Ferdinand Matthei, 200 gulden
kapitaal wisselgeld ten behoeve van Jan Buers en nog 100 gulden kapitaal wisselgeld ten
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behoeve van de Gilde Sint Sebastiaen van Westerlo (Gulde Sancti Sebastiani alhier),
blijkens de constituties voor schepenen alhier geregistreerd op 8 maart 1701, 9 en 26 maart
1727
Verkoopprijs-koopprijs: 97 gulden wisselgeld
Pondgeld: 7 gulden 16 3/8ste stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
30.01.1746
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 30 januari 1746
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen Jan Baptist Van Dingenen en Anna
Hermans in hun leven gehuisden
Deelhebbers: Franciscus Van Dingenen voor kavel A en Isabella Van Dingenen in
huwelijk met Andries Govaerts voor kavel B
Aard deling: kavel A, bestaande in de helft van een huis op de schouw af oostwaarts met de
helft van de zolder, het schobbeken tegenover de deur, de winkel en finaal de hof insgelijks
oostwaarts
Aanpalende dezelfde helft:
oost de erfgenamen Steffanus Verboven
zuid de plaatse (de plaetse)
west de kavel B
noord de leugen (den leughen)
Nota: deze kavel moet nemen een kapitaal van 100 gulden staande ten behoeve van
Ferdinand Mattheij of zo wie, item een kapitaal van 100 gulden ten behoeve van de Gilde
Sint Sebastiaen tot Westerlo welke jaarlijks intrest door de kavel A zal moeten betaald
worden
Kavel B, bestaande in de wederhelft van het voorzeiden huis op de schouw af westwaarts
bestaande in kamer, zolderkamer, helft van de kelder, schuur, bakhuis met de helft van de hof
westwaarts.
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost de Kavel A
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen Jacob Govaerts
noord de leugen (den leughen)
Nota: deze kavel moet nemen tot hem een kapitaal van 200 gulden staande ten behoeve van
de erfgenamen Baltazar Van Aelten, welke jaarlijkse intresten door kavel B zal moeten
betaald
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6475.
11.01.1757
Schepenakten Westerlo 1757, goedenisboek
Datum akte: 11 januari 1757
Aard akte: openbare verkoping, gesloten met brandende kaars voor wethouders van Westerlo
Verkopers: Franciscus Van Dingenen en Jan Baptist Helsen in kwaliteit als beëdigden
voogden van de enige achtergelaten wees wijlen Isabella Van Dingenen daar vader van leeft
Andries Govaerts, alhier present
Kopers: Franciscus Van Dingenen en Barbara Leuckens gehuisden
Aard koop: de helft van een huis, scheidend op de schouw af westwaarts bestaande in kamer,
kelderkamer, de helft van de kelder, gelijk hetzelfde is gesepareerd, schuur, bakhuis met de
helft van de hof westwaarts
105

Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost kopers deel en erve (coopers deel en erve)
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
west de erfgenamen Jacobus Govaerts
noord de leugen
Nota: het voorzeiden huis etc. is bij scheiding en deling aangegaan tussen de voorzeiden
kopers in deze ter ene zijde en de verkopers van wijlen Isabella Van Dingenen met haar man
Andries Govaerts ter andere zijde dezelfde gepasseerd voor de notaris Petrus Philippus
Elaerts en getuigen op 30 juni 1746, voorts op een rente kapitaal van 200 guldens ten profijt
van de erfgenamen Jan Bruers volgens constitutie alhier voor schepenen geregisterd op 4
maart 1727
Verkoopprijs-koopprijs: 307 gulden wisselgeld
Pondgeld: 23 gulden 13 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
Ca. 1757-1760
Volkstelling Westerlo 1757 (oostzijde)
Frans Van Dingenen, schoenmaker en Barbara Leukens zijn vrouw en Jan Van Dingenen,
7 jaar en Frans Van Dingenen, 4 jaar, hun kinderen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
Ca. 1757-1760
Volkstelling Westerlo 1754 (westzijde)
Andries Govaerts weduwnaar (Isabella Van Dingenen), timmermansknecht en Franciscus
Govaerts, 8 jaar zijn kind
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Frans Van Dingenen
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
25.09.1792
Notaris Guilliam Peeters, residerende te Westerlo.
Aktenummer 34
Datum akte: 25 september 1792
Aard akte: verhuring
Verhuurster: Barbara Leukens weduwe van Frans Van Dingenen, inwoonster van
Westerlo
Huurders: Joannes Wendelen en zijn huisvrouw Anna Cornelia Snoeckx
Borg: de heer J. J. Dumondt en wonende in kasteel van Westerlo, verklaart zich te stellen als
borg
Aard huur: zeker kamer westwaarts naast de keuken van haar verhuurster, mitsgaders de
kelderkamer, spoelbak (moos), kelder en de schuur, mitsgaders de halve hof langs de
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linkerzijde van de pad naar de leugen en oostwaarts tot aan de pad en de zolder boven de
kamer, zo en gelijks Jacobus Wuijts hetzelfde actueel in huur heeft
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 achtereenvolgende jaren, koers en ingang te
nemen met Bamis (1 oktober) eerstkomende van deze tegenwoordige jaar (1792) en zo te
continueren de 3 jarige termijn en 5 ½ maanden, om en mits de som van 23 gulden te betalen
elke drie maanden de termijn gedurende en zo de huurders het huis in trekt te Bamis
eerstkomende zo zal de huurders gehouden zijn te half maart eerstkomende (1793) te betalen
10 gulden en dan alle jaren de voorschreven termijn gedurende 23 gulden Brabants geld
Huurvoorwaarden: de huurders zullen gehouden zijn de glazen te onderhouden hetzij van
binnen of van buiten te plaveien door hem gebroken en de vloer in staat te houden hun termijn
gedurende
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 6532.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Joanna Verstappen, 46 jaar, handwerkster, wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1773,
Joseph Van Dingenen, 15 jaar, schoenmaker en Frans Van Dingenen, kleermaker, 13 jaar,
beiden geboren te Westerlo
Uit de parochieregisters Westerlo, begrafenissen
Joannes Baptista Vandingenen, overleden te Westerlo op 19 augustus 1783, aldaar begraven
op 20 augustus 1783, man van Joanna Verstappen
Uit de Burgerlijke Stand Westerlo, overlijden
Joanna Verstappen, overleden te Westerlo op 11 mei 1816, geboren aldaar, 67 jaar 6
maanden 27 dagen oud, dochter van Franciscus Verstappen en Dimphina Van den Brande,
weduwe van Jan Baptiste Van Dingenen
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe en erfgenamen van Jan Baptist Van Dingenen
Beroep van de eigenaar: particulierster
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 77
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 373 en 374
Aard perceel: huis (373) en hof (374)
Grootte perceel: 32 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister Westerlo 1814-1819
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 77
Eigenaars: Joanna Verstappen, 67 jaar, particulierster, Joannes Josephus Vandingenen,
35 jaar, schoenmaker (overleden) en Anna Elisabeth Vandingenen, 37 jaar, naaister, alle
geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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27.07.1815
Registratie Westerlo, erfenissen
Datum registratie: 27 juli 1815
Aard akte: nalatenschap van Jan Josephus Van Dingenen, overleden te Westerlo op 29
januari 1815
Erfgenamen: Norbertus Andreas Helsen, kuiper te Westerlo met procuratie voor zijn
schoonmoeder, Joanna Verstappen weduwe van Jan Baptista Van Dingenen, moeder van
de overledene
Aard nalatenschap: zeker huisje met hof gelegen te Westerlo, sectie B, Franse periode
kadasternummers 373 en 374
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Registratie kantoor kanton Westerlo, nummer 286.
14.10.1816
Registratie Westerlo, alfabetische tafels verkrijgers (erfenis)
Registratienummer 123
Datum registratie: 14 oktober 1816
Aard akte: aangifte van de nalatenschap van Joanna Verstappen, weduwe van
Vandingenen, overleden te Westerlo op 10 mei 1816
Erfgenamen: Dimphna en Elisabeth Vandingenen haar kinderen, wonende te Westerlo
Aard nalatenschap: een huis en tuin te Westerlo
De erfenisregister van na juni 1816, ontbreekt in het registratie kantoor
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Registratie kantoor kanton Westerlo, nummer 52.
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Nummer 14

Benaming: geen
Aard: huis, schuur en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis.
Figuren:
François Rijckaerts, chirurgijn (1628)
Jacques Govaerts, winkelier
Joannes Andreas Spaepen, Mechelse
boerenkrijgstrijder geboren in dit huis, gedoopt
te Westerlo in de Sint-Lambertus kerk zoon van
Petrus en Eleonora Theresia Huijpens,
geëxecuteerd te Mechelen aan de voet van de
Sint-Romboutskathedraal door de Franse
bezetters en op het Sint-Romboutskerkhof in het
massagraf gedumpt op 23 oktober 1798
Nummer 14
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 14 was Jacques Govaerts groot 40 roeden en 42 voeten.
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Geschiedenis en eigenaars
20.03.1618
Schepenakten Westerlo, goedenis
Datum akte: 20 maart 1618
Aard akte: verkoping
Verkopers: Niclaes Treffiers en Paertsijne Stuffi zijn wettige huisvrouw
Kopers: François Rijckaerts, chirurgijn en Cathelijn Van Eigen zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof, gestaan alhier tot Westerlo in de plaatse (plaetse) zuidwaarts
Aanpalende eigenaars:
oost Ghijsbrecht Luijcx erve
zuid de plaatse (de plaetse)
west de voorschreven Treffiers erve
noord Ghijsbrecht Luijcx erve
Op de kopers last van één cappuijn heren cijns
Verkoopprijs-koopprijs: 400 gulden (den coop – iiij G £)
Pondgeld: 80 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
12.03.1630
Schepenakten Westerlo 1630.
Datum akte: 12 maart 1630
Aard akte: verkoping.
Verkoper: Mr Frans Rijckaerts, chirurgijn te Westerlo
Koper: Jan Dassen
Aard koop: een huis en hof gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Niclaes Treffiers de jonge
zuid de plaatse (de plaetse)
west Peeter Verborcht
noord de voorschreven Treffiers.
Verkoopprijs-koopprijs: 410 gulden
Pondgeld half los: 31 gulden 18 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
04.03.1632
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 4 maart 1632
Aard akte: verkoping
Verkopers: Adriaen Vande Veecken, secretaris van de Heerlijkheid Kasterlee (Castel).
Koper: Charel Dassen en consoorten (ende sijnen)
Aard koop: een huis, schuur (huijs, schuere) en hof met de toebehoren, gestaan alhier in de
drink? van de plaatse (drinck vander plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Sergers
zuid de plaatse (de plaetse)
west Philips Franchoos
noord Absolon Vincx erve
Verkoopprijs-koopprijs: 1000 gulden
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Pondgeld: 80 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
21.03.1656
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 21 maart 1656
Aard akte: geldlening van 1200 gulden, de geldleners beloven jaarlijks intrest te betalen van
6 gulden 10 stuivers ten honderd, waarvan de eerste vervaldag zal wezen op 10 juli 1657
Geldschieter: heer Walterhus Waterfort als rentmeester van de grote college van de
godshuis binnen Leuven (groote collegie der goetsheijs binnen loven)
Geldleners: Charel Dassen, Gijsbrecht Treffiers, Adriaen Douwen met Jenneken Helsen
zijn huisvrouw, Andries Helsen en Elisabeth Douwen zijn huisvrouw en Anthoin Douwen
met Anna Verhoustraeten zijn huisvrouw, alle ingezeten en inwoners van Westerlo
Hypotheek van Charel Dassen: een huis en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de voornoemde Gijsbrecht Treffiers
zuid de plaatse
west Peeter Verborcht
noord de leugen
Nota: met nog als pand een perceel weide onder Westerlo
Bron: Rijksarchief Westerlo. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
22.03.1666
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 maart 1666
Aard akte: een rente van 500 gulden, akte gepasseerd voor notaris Zantiers (?) op 3 maart
1666, vervallende jaarlijks elke 3de maart en de intrest op 3 maart 1667, enzovoort van jaar tot
jaar tot de aflossing van de voorschreven som en verschenen intrest
Geldgevers: Adriaen Wijnants en Elisabeth Hermans van Rietbergen, zijn huisvrouw
Geldleners: Jan Dassen en Clara Bertels, zijn huisvrouw
Hypotheek: zeker huis en hof met appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen alhier
aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jan Zergers
zuid de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
west Ferdinand Geerincx
noord de leugen
Met nog een perceel land gelegen op het Baksveld (baxvelt) onder Westerlo als pand
Pondgeld: 37 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
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31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Gabriel Dassel en Anna Verachtert, zijn vrouw en Ludovicus, Helena, Maria en Henricus
Dassel hun kinderen
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Jacques Govaerts
Eerdere eigenaar: niet vermeld
Latere eigenaar: Franciscus Verschueren voor 1/3de deel en de erfgenamen Jacques
Govaerts voor 2/3de delen
Aard perceel: de helft van een huis en hof [later twee huizingen en hof]
Grootte perceel: 28 roeden [later 59 roeden]
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen Hendrick Van Dingenen
zuid de markt (de merckt)
west Carel Dassen [west juffrouw Wellens]
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-3 [later -0-6]
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
21.02.1704
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 21 februari 1704
Aard akte: verkoping
Verkopers: Laureijs Verborght en Hieronijmus Lepage als uit de wet geassumeerd als
rechtelijke voogden van de wezen van wijlen Carel Dassen en Anna Verachtert
Kopers: Jacques Govarts en Anna Verhoeven zijn huisvrouw
Aard koop: zeker huis en hof gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost kopers erve (coopers erffve)
zuid de voorzeiden plaatse (de voors. plaedtsse)
west juffrouw Cecelia Wellens
noord Sieur Ambrosius Egidij
Op de kopers last van een rente kapitaal van 100 gulden aan de Heilige Geesttafel van
Westerlo, geregistreerd op 25 mei 1698
Verkoopprijs-koopprijs: 437 gulden
Pondgeld: 34 gulden 0 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
27.10.1739
Notaris Petrus Philipus Elaerts, residerende tot Westerlo
Datum akte: 27 oktober 1739
Aard akte: verhuring
Verhuurster: Anna Verhoeven, weduwe van Jacob Govaerts
Huurder: Cornelius Govaerts
Aard huur: een huizing gestaan en gelegen binnen Westerlo aan de plaatse, met de hof, stal
en schuur
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Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jan Baptista Van Dingenen (oost d’erffge Jan Bapta Van Dingenen)
zuid de plaatse van Westerlo (suijt de plaetse van Westerloo)
west Franciscus Verschueren (weest Frans Verschueren)
noord de leugen (noort den leugen)
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 achtereenvolgende jaren, waarvan het eerste
jaar huur, koers en ingang nemende op 15 maart 1740, enzovoort, de huurder jaarlijks moeten
gelden en betalen de som van 40 gulden
Huurvoorwaarden: de huurder zal het huizing behoorlijk moeten onderhouden van wanden
en wegen, reserverende de verhuurster het onderhouden van het dak enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6467

1754
Volkstelling Westerlo 1754
Anna Barbara Roman, eerste weduwe van Andries Huijpens en laatst weduwe van
Cornelis Govaerts, Theresia Huijpens, oud 19 jaar en Jan Baptist Huijpens, oud 17 jaar
haar kinderen uit de 1ste huwelijk met Andries Huijpens en Sebastiaen Govaerts, oud 14
jaar, Guillielmus Govaerts, oud 11 jaar en Joseph Govaerts, oud 7 jaar, zijn kinderen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
26.10.1762
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 oktober 1762
Aard akte: openbare verkoping, op heden met de brandende kaars gesloten
Verkopers: Anna Catharina Govaerts, Geestelijke dochter actueel tot Leuven wonende,
Jan Hermans en Franciscus Hermans Franciscussonen representerende hun moeder Anna
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Christina Govaerts, Andreas en Jacobus Govaerts, Isabella Govaerts, bejaarde dochter,
de voorzeiden Andreas Govaerts als last hebbende van Jan Baptist Arens in huwelijk met
Anna Elisabeth Govaerts en dezelfde alsnog voogd over zijn minderjarige zuster en broer,
alle kinderen en representanten van Cornelis Govaerts daar moeder van was Anna
Catharina Helsen en Jan Baptist Wuyts, schepenen uit de wethouders geassumeerd tot deze
akte alleen als voogd van het uit land (uitlandigh kindt) kind achtergelaten bij wijlen Frans
Govaerts daar moeder van was Maria Van Hove, alle kinderen en kleinkinderen van wijlen
Jacobus Govaerts en Anna Verhoeven in hun leven gehuisden waren.
Kopers: Leonora Tresia Huijpens geassisteerd met Sebastiaen Roman haar voogd, daar
vader van was Andreas Huijpens, voor de eigendom (eijgendom) en haar moeder Anna
Barbara Roman voor het vruchtgebruik (de tochte)
Aard koop: zeker huis, stal, schuur en hof met alle zijn toebehoren, gelijk hetzelfde gestaan
en gelegen is alhier binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Frans Van Dingenen
zuid de markt (de merckt)
west Franciscus Verschueren
noord de leugen
Nota: op de kopers last een som van 200 gulden kapitaal geld ten behoeve van het klooster
van Sint Nicolaas Berg tot Leuven (St Nicolaes Bergh tot Loven)
Verkoopprijs-koopprijs: 735 gulden de voorzeiden kapitale renten en alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 59 gulden 5 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
13.03.1769
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 13 maart 1769
Beknopt beschrijving akte: Thersia Leonora Huijpens, ten laste van de gemeente
Westerlo, voor haar past was heffende een kapitaal van 550 gulden wisselgeld gekomen uit de
successie van Jan Carel Huijpens, gewezen half broer van de voorzeiden Theresia, waarin
tot dezelfde kapitaal Anna Barbara Roman, moeder van de voorzeiden Theresia als bij
testament gelaten door dito Jan Carel Huijpens aan dezelfde was, het recht van pacht, voor
welke kapitaal … dezelfde Theresia Huijpens in koop verkregen van de erfgenamen wijlen
Jacques Govaerts:
Een huizing gestaan en gelegen binnen het dorp van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen Frans Van Dingenen (oist de wede en erfgen Frans Van
Dingenen)
zuid de plaatse (zuijt de plaetse)
west Frans Verschueren
noord de Leugen (noort den leughen)
Waarin van hetwelk de voorzeiden Anna Barbara Roman tot datum deze altijd heeft gehad
het recht van gebruik en vruchtgebruik uit kracht van testament van de meergemelde Jan
Carel Huijpens tot het voorzeiden huis waarop in te spendeer de .. zal maken en profijt van
Theresia Leonora Huijpens en Peeter Papen, een som van 20 gulden tot het jaar te voldoen
op 15 maart zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 15 maart 1770 en
zo voort te continueren de gehele termijn enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6497.
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18.02.1772
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 16
Datum akte: 18 februari 1772
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Peeter Spaepen in huwelijk met Leonora Tresa Huijpens
Huurders: Jan Wuyts in huwelijk met Catharina Vanden Poel
Borg: Peeter Verboven Stevensoon stelt zicht voor de jaarlijkse huur voor borg
Aard huur: zeker keuken en moos (kokene en mose) keldering, de winkel of doorgang naast
de huizing van Franciscus Verschueren, de zoldering boven de voorschreven keuken en
moos, den uijlaers langs het pad, met de helft van de hof westwaarts scheidende met de pad in
de huizing staande alhier in de plaatse, zo dezelfde plaats actueel bewoond wordt door Frans
Peeters
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen Frans Van Dingenen
zuid de plaatse
west Frans Verschueren
noord de leugen pad
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van 3 jaar, ingaande met 15 maart 1772, om en
voor de som van 28 gulden jaarlijks, zullen het eerste jaar huur vallen en verschijnen op 15
maart 1773, enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorschreven termijn
Huurvoorwaarden: de verhuurders of zijn dienstboden zullen mogen passeren de
voorgemelde winkel of doorgang het zij met paard, kar of andere voertuigen, zo dikwijls als
het hem goeddunkt zonder enige vergoeding en het voorzeiden huis zal de huurder niet mogen
verder verhuren hetzij voor een deel of in het geheel op pene van huurbreuk, de huurder zal
mogen bakken in de oven van de voornoemde huizing
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6133.
17.01.1775
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 4
Datum akte: 17 januari 1775
Aard akte: obligatie van 100 gulden, waarvoor de geldleners zullen gelden en betalen een
voortaan erfelijke rente van 4 gulden jaarlijks, koers en ingang genomen hebben de
voorschreven rente op 2 januari 1772, zodat het eerst jaar intrest vallen en verschijnen zal op
2 januari 1776, enzovoort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve aflossing toe die zal
moeten geschieden met gelijk kapitale som van 100 gulden en de verschenen intrest
Geldschieter: Guilliam Coomans, die de penningen uitzettende voor de kinderen wijlen
Jordaen Coomans daar moeder van was .. De Bas
Geldleners: Theresia Leonora Huijpens geassisteerd met Peeter Spaepen haar man
Hypotheek: zeker huizing, stalling, schuur en hof, appendenties en dependentiën, gestaan en
gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Franciscus Van Dingenen
zuid de plaatse (de plaetse)
west Franciscus Verschueren
noord de leugen
De verkopers competerende het huis e.a. bij koop van de erfgenamen Jacob Govaerts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6436
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1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Peeter Spaepen in de naam van zijn vrouw
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
Volgende eigenaars: de erfgenamen van Peeter Spaepen in 1789
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Theresia Huijpens, 62 jaar, weduwe spinster en Anna Maria Spaepen, 22 jaar, haar
dochter, beiden geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Petrus Spapen
Beroep van de eigenaar: rentenierster
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 76
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 371 en 372
Aard perceel: huis (371) en hof (372)
Grootte perceel: 31 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 1-0-0
Volgende eigenaar: in 1820 Petrus Thijs
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 76
Huurders: Petrus Thijs, 44 jaar, landbouwer, geboren te Westerlo en Elisabeth Spaepen, 40
jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Maria Theresia Verboven, 40 jaar, landbouwster, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 15

Benaming: geen
Aard: huis en hof
Situering: Gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Francis Verschueren, timmerman

Nummer 15
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 15 was Jean Baptiste Vivez groot 20 roeden en 1 voet
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Geschiedenis en eigenaars (zie ook nummer 14)
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Carel Dassen
Eerdere eigenaar: niet vermeld
Latere eigenaar: niet vermeld
Aard perceel: de helft van een huis en hof
Grootte perceel: 31 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Jacques Govaerts
zuid de markt (de merckt)
west Juffrouw Wellens
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-3
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
18.08.1711 (24.11.1711)
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 24 november 1711
Aard akte: openbare verkoping, gepasseerd volgens conditie voor notaris Thijs op 18
augustus 1711
Verkopers: Jacobus Govarts en Anna Verrouven [Anna Verhoeven] gehuisden
Kopers: Gabriel Gabriels en Maria Spits gehuisden
Aarde koop: een huizing gestaan naast verkopers huizing en hof alhier binnen de markizaat
Westerlo met allen hetgeen is volgens de bouw recht (bouwe recht) door en de hof linie west
van de gebint stijl tot op de derde willigt in de haag aan de leugen
Aanpalende eigenaars:
oost de verkopers huizing en hof (oist de vercoopers huijsinghe en hoff)
zuid de plaatse (suijdt de plaedtsse)
west Juffrouw Wellens (west jouffe Wellens)
noord de leugen (noort de leugen)
Op de kopers last van 100 gulden kapitaal aan de Heilige Geest van Westerlo, alhier voor
schepenen geregistreerd
Verkoopprijs-koopprijs: 548 gulden
Pondgeld: 42 gulden 12 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
08.11.1711
Schepenakten Herenthout, scabinale akten 1701-1712
Datum akte: 8 september 1711
Aard akte: geldlening van 175 gulden, gelovende de geldleners te betalen eenintrest van 4
gulden percent enzo alle jaren een som van 15 stuivers, koers en ingang datum deze en alle
vervallen en verschijnen zal op 8 september 1712 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de
aflossing met de voorschreven kapitale som en de verschenen intrest enz.
Geldschieter: Mr Jan Baptist Spidts als voogd over de wezen wijlen Mr Francoijs Spidts
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Geldleners: Mr Gabriel Gabriels, ingezeten van Westerlo in huwelijk hebbende Maria
Spidts die tevoren weduwe was van Joannes Stiers
Hypotheek: een huizing met de hof gestaan en gelegen aldaar bij dorp van Westerlo (aldaer
bij dorpe van Westel)
Aanpalende eigenaars:
oost Jaecques Govart (oist Jacq Govaert)
zuid de straat (suijt de straet)
west juffrouw Wellens (west jouff: Wellens)
noord de Leugen (noort den leugen)
Op de last van 5 gulden jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo en Adriaen Nuijts
verklaart hij voor de comparanten en het gelicht kapitaal met intrest te stellen voor borg
Jan Baptist Spits voogd heeft ontvangen op 15 juli 1716 de som van 170 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Herenhout, nummer 184?

11.09.1714
Schepenakten Westerlo, goedensboek
Datum akte: 11 september 1714
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners betalen een rente van 5 gulden jaarlijks,
vervallende jaarlijks op datum deze, zodat de eerste vervaldag wezen en verschijnen zal op 25
september 1715 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de voorschreven som van
100 gulden en de verschenen intresten
Geldgever: Jan Huijpens, boshoeder van de abdij van Tongerlo
Geldleners: Gabriel Gabriels en Maria Spits, gehuisden
Hypotheek: een huis en hof gestaan en gelegen alhier binnen het Markizaat Westerlo naast
het huis van Jacques Govarts
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden Jacques Govarts
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zuid de plaatse (de plaedtsse)
west juffrouw Wellens
noord de leugen
Ook op de geldleners last van 100 gulden kapitaal aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
10.09.1715
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 10 september 1715
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners betalen een jaarlijkse intrest van 5
gulden, ingang genomen hebbende de intrest op datum 23 november 1711, zodat het eerste
jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 23 november 1712, enzovoort van jaar tot jaar
tot de volle aflossing toe van de voorschreven som en de verschenen intresten
Geldgeefster: juffrouw Catharina Vervecken, begijntje
Geldleners: Jan Diels, dewelke uit kracht en naar vermogen van irrevocabele procuratie
geïnsereerd in zeker obligatie verleden bij Gabriel Gabriels en Maria Spits, gehuisden en
ingezeten van Westerlo, dezelfde gepasseerd voor notaris P. Wils op 26 mei 1712
Hypotheek: haar woonhuis met de hof daaraan, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
met appendenties en dependentiën
Aanpalende eigenaars:
oost Jacques Govarts
zuid de straat
west Cecilia Wellens
noord de leugen
Op de geldleners last van 100 gulden kapitaal aan de Heilige Geest van Westerlo en 100
gulden kapitaal aan Jan Huijpens, geregistreerd op 25 september 1714
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
24.09.1715
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 24 september 1715
Aard akte: verkoping
Verkopers: Gabriel Gabriels en Maria Spits, gehuisden
Kopers: Petrus Wijnants en Catharina Stiers, gehuisden
Aard koop: een huis en hof gestaan alhier tot Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jacques Govarts
zuid de plaatse (de plaedtsse)
west juffrouw Wellens
noord de voetpad tussen de hoven en de leugen
Op de kopers last een kapitaal van 100 gulden aan de Heilige Geest van Westerlo, item op de
last van 100 gulden kapitaal aan Jan Huijpens en nog op de last van 100 gulden kapitaal aan
Catharina Verveecken, voor schepenen alhier geregistreerd op 25 september 1714 en 10
september 1715
Verkoopprijs-koopprijs: 500 gulden
Pondgeld: 90 gulden 6 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
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13.12.1718
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 13 december 1718
Aard akte: verkoping
Verkopers: Catharina Stiers weduwe van Petrus Wijnants Van Rosan, geassisteerd met
Woulterus Stiers haar broer als geassumeerde voogd
Kopers: Jan Baptist Fieve en Elisabeth Van Aelten, gehuisden
Aard koop: een huizing en hof gestaan en gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jacques Govaerts
zuid de voorzeiden plaatse (de voors: plaedtsse)
west juffrouw Cecilia Wellens
noord de voetpad tussen de hoven en de leugen (den voet pat tusschen de hoven en de leugen)
Op de kopers last van 100 gulden aan de Heilige Geest van Westerlo, 100 gulden kapitaal
aan Jan Huijpens en nog op last van 100 gulden kapitaal aan Catharina Vereecken, blijkens
de goedenis alhier voor schepenen gepasseerd op 24 september 1715
Verkoopprijs-koopprijs: 372 gulden
Pondgeld:
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
30.06.1734
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 juni 1734
Aard akte: geldlening van 123 gulden en 10 stuivers, de geldleners betalen een jaarlijkse
erfelijke rente van 6 gulden, koers en ingang nemende deze rente op datum deze, zodat het
eerste dag vervallen zal op 30 juni 1735, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van
die zal mogen geschieden met gelijke 123 gulden 10 stuivers en de verschenen intresten
Geldgever: de kerk van Westerlo en pastoor Siardus Van Nieuweneijnde
Geldleners: Hendricus Feveer en Balten Van Aelten als beëdigde voogden van de wezen
wijlen Jan Baptist Feveer daar moeder af was Elisabeth Van Aelten
Hypotheek: zeker huis en hof, gestaan en gelegen binnen Westerlo aan de pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jacques Goijvaerts (oist d’erfgen Jacques Goijvaerts)
zuid de plaatse voorzeiden (suijt de plaetse voors.)
west P. A. Van Honsberghen in de naam van zijn vrouw (west den heer P.A Honsberghen
nomine uxoris)
noord de leugen (noort den leughen)
Op de geldleners last van een rente van 100 gulden aan de Heilige Geest van Westerlo, 100
gulden kapitaal aan Jan Huijpens en nog 100 gulden aan Juffrouw Catharina Verveken
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
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14.09.1735
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 14 september 1735 (14 7ber 1735)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Balten Van Aelten als beëdigde voogd met Joannes Baptist Verbist schepenen
uit de wet van de wezen wijlen Jan Baptist Feveer en Elisabeth Van Aelten, in hun leven
gehuisden, met decreet en autorisatie van de wethouders van Westerlo
Kopers: Franciscus Verschueren en Catharina Du Vivier zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof met appendenties en dependenties, zo hetzelfde alhier gestaan en
gelegen is aan de plaatse van Westerlo, groot de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jacques Goijvaerts
zuid de markt (de merckt)
west de heer P. A. Van Honsberghen in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
noord de leugen pad (den leugen pat)
Op de kopers last van rente van 100 gulden aan de Heilige Geest van Westerlo, 100 gulden
aan Juffrouw Catharina Vereecken, 100 gulden aan Jan Huijpens en 123 gulden 10 stuivers
aan de kerk van Westerlo, alhier geregistreerd voor schepenen op datum 25 september 1714,
10 september 1715 en 30 juni 1734
Verkoopprijs-koopprijs: 59 gulden
Pondgeld: 5 gulden 5 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 7460
1754
Volkstelling Westerlo 1754
Francis Verschueren, timmerman en Catharina Du Vivier zijn vrouw en Jan Verschueren,
16 jaar, hun kind
Jan Verdonck, hun knecht
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
22.05.1776
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 mei 1776
Aard akte: openbare verkoping, gepasseerd op 13 april 1776 voor notaris Geerard
Heeremans
Verkopers: Joannes Baptista Verschueren, chirurgijn en inwoner van Walewijck en zijn
vader Franciscus Verschueren voor het vruchtgebruik, volgens akte daarvan gepasseerd
voor notaris Geerard Heeremans binnen Walewijck op 17 maart laatstleden
Koper: Thomas Van Gompel
Aard koop: een huizing met aanhorigheden en hof daaraan gelegen binnen de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Spaepen in de naam van zijn vrouw Theresia Lenora Huijpens
zuid de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
west advocaat Paulij in de naam van zijn Joanna Van Honsbergen
noord de pad of de leugen (de padt ofte de leugen)
Op de kopers last van rente van 100 gulden wisselgeld aan de Heilige Geest van Westerlo,
100 gulden kapitaal aan Maria Catharina Vereecken, item 100 gulden kapitaal aan Jan
Huijpens en bovendien nog op de last van 123 gulden 10 stuivers aan de kerk van Westerlo,
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alhier geregistreerd voor schepenen op datum 25 september 1714, 10 september 1715 en 30
juni 1734
Verkoopprijs-koopprijs: 435 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 35 gulden 1 stuiver 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Thomas Van Gompel
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
11.07.1787
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 17
Datum akte: 11 juli 1787
Aard akte: geldlening van 100 gulden wisselgeld, de geldleners (rentgelders) zullen betalen
een voortaan rente van 4 gulden jaarlijks en zo a rate van 4 percent enz. koers en ingang
nemende op datum heden, het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 11 juli 1788,
enzovoort van jaar tot jaar tot volle en effectieve aflossing toe met gelijke kapitale som van
100 gulden wisselgeld met de verschenen intresten. Deze penningen zijn voortgekomen, te
weten 60 gulden die Jan Baptist Henrotte had gesteld .. schepenen competerende Dimpna
Vanden Brande en 52 gulden voortgekomen van een obligatie van 50 gulden die Franciscus
Goovaerts had gegeven aan de Heilige Geest tafel van J.B. Wuijts de meer rest uit de
intresten van de heilige Geest Tafel
Geldschieters: de heren provisors van de Heilige Geest tafel van Westerlo
Geldleners: Thomas Van Gompel, inwoner van Westerlo in huwelijk met Anna Elisabeth
Hollants
Hypotheek: een huizing en hof, appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen binnen de
plaatse van Westerlo, groot de erve de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Peeter Spaepen
zuid de plaatse (de plaetse)
west de advocaat Paulij in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
noord de leugen
De geldleners hadden het huis e.a. gekocht van de erfgenamen Franciscus Verschueren. Op
18 (?) 1794 heeft Thomas Van Gompel deze rente afbetaalt de som van 106 gulden 13
stuivers 2 oorden.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 784.
Notariaat Westerlo 1795
Notaris Guilliam Peeters, residerende te Westerlo
Aktenummer 23
Datum akte: 4 juli 1795
Aard akte: verhuring
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Verhuurders: Thomas Van Gompel en Anna Elisabeth Hollants, zijn huisvrouw
Huurders: Jan Baptist Horemans en Anna Catharina Jennis, gehuisden en inwoners van
Bergom onder Herselt
Aard huur: zeker huis, kamers, stal, hof en achterhuis actueel door hem verhuurder en
Elisabeth Snijers bewoont
Aanpalende eigenaars van het gehele huis:
oost de weduwe Spaepen (oost de wed Spaepen)
zuid S’ Heerenstraat (suyd S’ heeren struijt)
west advocaat Pauly (west den heere advocaet Pauly)
noord de leugen (noord den leugen)
Aard huur en prijs: verhuurt voor een termijn van 1 jaar voor en om de som van 50 gulden
Brabants courant geld jaarlijks en dus voor 1 jaar van juiste onderhouden van voor en na
geschreven conditie en namelijk van juiste betaling van de vervaldag op de gestelde tijd zo zal
de tijd en termijn van 6 achtereenvolgende jaren met drie jaar te scheiden door partijen, zullen
nochtans de partijen zoude willen scheiden gehouden zijn advertentie aan de andere partij te
doen drie maanden voor de voorschreven 3 jarige termijn, koers en ingang nemende de
voorschreven termijn op 15 maart 1796 enzovoort van jaar tot jaar de één, twee en driejaren
enzovoort gedurende en de eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 15 maart 1797
enzovoort van jaar tot jaar en verder op de huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6535.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Thomas Van Gompel, 77 jaar, handwerker, wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1746,
Anna Elisabeth Hollants, 55 jaar, zijn vrouw, wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1780
en Maria Anna Van Gompel, 14 jaar zijn dochter, wonende in de gemeente Westerlo vanaf
1782
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Thomas Van Gompel
Beroep van de eigenaar: spinster
Woonplaats van de eigenaar: Eindhout
Huisnummer 75
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 369 en 370
Aard perceel: huis (369) en hof (370)
Grootte perceel: 13 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 0-10-0
Volgende eigenaar: in 1816, Henry Van Gompel
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 75
Huurders: Jan Frans Cokke, 64 jaar, wever, geboren te Hulshout, wonende al 30 jaar in
Westerlo en Maria Elisabeth Verbueken, 57 jaar, zijn vrouw, geboren te Geel, wonende al
16 jaar in Westerlo
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Maria Anna Cokke, 14 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Huurders: Petrus De Winter, 52 jaar, dagloner, geboren te Westerlo en Anna Catharina
Buelens, 46 jaar, zijn vrouw, geboren te Konticht, wonende al 7 jaar in Westerlo
Huurders: Charles Van Hove, 24 jaar, dagloner, geboren te Westerlo en Joanna Vervloet,
23 jaar, geboren te Berlaar, wonende al 18 jaar in Westerlo
Maria Theresia Geens, 50 jaar, spinster, geboren te Lier, wonend al 18 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
20.04.1816
Registratie Westerlo, onderhandse akten
Datum registratie: 13 juli 1816
Aard akte: onderhandse verkoping op 20 april 1816
Verkopers: Hendericus Van Gompel, bakker en Maria Anna Van Gompel zijn huisvrouw,
inwoners van Westerlo
Kopers: Henricus Janssens, handwerker en Maria Anna Verluijten zijn huisvrouw,
inwoners van Westerlo
Aard koop: een huizing, hof en dependentiën gelegen in sectie 1, nummer 75 in de plaatse
van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de kinderen Adriaen Spaepen
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
west de heer Cuymaix
noord een plek land genaamd de leugen (eene plak land genamt den leugen)
De verkoopster hadt het huis e.a. verkregen bij successies van wijlen hun ouders, Thomas
Van Gompel, 20 jaar geleden gestorven
Verkoopprijs-koopprijs: 500 francs
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Registratie kantoor kanton Westerlo. Onderhandse akten
nummer 161.
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Nummer 16

Benaming: geen
Aard: huis, schuur en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Paulij, advocaat 1779

Nummer 16
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenares van nr. 16 was Maria Cecilia Wellens, groot 40 roeden en 91 voet
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Adriaen en Nicolaes Vander Veken
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot ½ dagmaal
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Lambrecht Van Genechten nu de erfgenamen Jan Truijens
zuid de straat of de plaatse (de straete)
west Philips Francios
noord Niclaes Van Haut
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
06.02.1624 (onder voorbehoud)
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 6 februari 1624
Aard akte: verkoping
Verkopers: Adriaen Ruts en Merten Peeters, wettige voogden van de achtergelaten
onmondige kinderen wijlen Philips Vander Veecken daar moeder af is Mertijne Ruts, met
decreet van de schepenen van Tongerlo
Kopers: Willem Jans en Lucia Ghoeijvaerts zijn wettige huisvrouw
Aard koop: zeker hofstad met de erve daar toebehoren, gelegen alhier in de plaatse tegenover
de pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost Philips Franchoers
zuid de plaatse
west Gommar Vincx en consoorten (cum suis)
noord Michel Hout
Verkoopprijs-koopprijs: 541 gulden
Pondgeld: 49 gulden 2 stuivers 1 blank
Aan de marginale zijkant staat Absolon Vincx, Gommar Vincx en Matheus De Neve
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Philips Franschois
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 25 roeden
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Adriaen Vander Veken
zuid de de plaatse (de plaetse)
west Lambrecht Vander Veken
noord Niclaes Van Haute
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
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1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Lambrecht Vander Veken
Aard perceel: een huis en hof gelegen groot omtrent 1 sille gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Philips Franschois
zuid de plaatse (de plaetse)
west Henrick De Visscher nu Gommar Vincx
noord Claes Van Haut
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
22.04.1616 (onder voorbehoud)
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Philips Francoijs erfgenamen
Cijns: 2 halsteren rogge jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Niclaes Vander Veken
zuid de plaatse (de plaetse)
west Lembrecht Vander Veken
noord Jan Verhoeven
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: Guilliam Geerincx
Aard: 1 schouw en 1 oven
Cijns: 2 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 811.
31.01.1695
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 31 januari 1695
Aard akte: testament van Sieur Ferdinand Geerincx, opgemaakt op 19 augustus 1677 voor
de openbare notaris te Tongerlo residerende
Beknopt beschrijving testament:
1° Ferdinand Geerincx ziek van lichaam, nochtans zijn memorie en verstand in alles
machtig zo mij notaris en getuigen klaarlijk blijkt enz.
2° De testateur kiezende zijn begrafenis in de parochiekerk van Westerlo voor de Altaar van
Onze Lieve Vrouw met de begrafenis en van Anna Geerincx enz. met een eerlijk uitvaart ter
dispostie van zijn erfgenamen enz. na zijn dood zullen gelezen worden 100 lezende missen tot
6 stuivers tot lafenis van zijn ziel, en insgelijks zal gehouden worden een jaargetijde,
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begerende dat daarvoor naar zijn dood zal uitgezet worden ten behoeve van de kerk van
Westerlo een som van 200 gulden kapitaal uit de gereede penningen die in de sterfhuis zullen
bevonden worden om voor de intrest het jaargetijde door de kerk alle jaren betaald worden en
aan de heer pastoor voor zijn zingende mis 2 gulden en 10 stuivers, aan de koster 1 gulden 15
stuivers en aan de zangers 1 gulden 5 stuivers en de rest voor de kerk
3° De testateur begeerd op de dag van zijn begrafenis aan de armen zullen uitgereikt worden 2
viertelen koren in gebakken brood en ½ vierteel gerst
4° De testateur laat na aan Maria Hollandts zijn tegenwoordige huisvrouw de touchte
(vruchtgebruik) haar leven gedurende in de helft van de huis en hove gestaan in de plaatse tot
Westerlo, mits condtie dat zijn erfgenamen zal moeten opleggen de helft van de kosten, nadat
het is afgebrandt geweest, welke kosten hij testateur in het geheel met zijn wettige huisvrouw
alleen heeft bekostigd enz. en laat ook na de helft van de have goederen aan zijn huisvrouw
5° De testateur laat na aan Mr Jan Christiani de helft van een huis in de Eeckelstraat tot Lier,
daarvan de wederhelft van is aan de weduwe Pauwels west
6° De testateur laat na aan Adriaen Geerincx zijn neef een stuk erve en een hoeve te Berlaar
(Ballaer) enz.
7° De testateur laat na aan Elisabeth Van Bael de voorzeiden Adriaen Geerincx huisvrouw
en erfelijke rente van 30 gulden jaarlijks
8° De testateur laat en maakt aan juffrouw Cecilia Wellens zijn enige erfgenaam de helft van
zijn have goederen (meubelen) en alle ander erfelijke goederen zowat op plaatsen gelegen tot
Herselt, Varendonk, Veerle en Westerlo of elders enz. en na de dood van Juffrouw Cecilia
Wellens, zonder wettige erfgenamen na te laten aan Mr Adriaen Geerincx en Mr Jan Kenes
ieder voor de helft enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: juffrouw Cecilia Wellens
Eerdere eigenaar: de erfgenamen van Guilliam Geerincx
Latere eigenaar: de heer advocaat Paulij
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 40 ½ roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Carel Dassen [oost Jaques Govaerts]
zuid de markt (de merckt)
west Sijmon Duvivier
noord de leugen (de leughen)
Cijns nieuwe zetting: 0-1 1/8
Cijns oude zetting: 0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: Juffrouw Maria Cecilia Wellens wegens Ferdinand Geerincx en consoorten
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Vorige eigenaars: Anna Geerincx, Olivier Govaerts, Maeijken Geerincx bij versterf over
Philips Franchois erfgenamen
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars in 1701:
Carel Dassen
zuid de plaatse of pensenpoel binnen Westerlo (de plaetse of pensepoel binnen Westerloo)
west Mr Simon Duvivier
noord de Leugen
Cijns: 2 halsteren rogge aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de heer advocaat Paulij
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Pauly, later de erfgenamen
Beroep van de eigenaar: Advocaat
Woonplaats van de eigenaar: Geel
Huisnummer 74
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 367 en 368
Aard perceel: huis (367) en hof (368)
Grootte perceel: 32 ½ verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 74
Huurders 1: Gerard Stappers, 40 jaar, timmerman, geboren te Meerhout, wonende al 20
jaar in Westerlo en Maria Anna Vandenberg, 34 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Joseph Stappers, 14 jaar, zijn zoon, geboren te Westerlo
Huurders 2: Jan Michiel Van Dingenen, 33 jaar, landbouwer, geboren te Westmeerbeek,
wonende al 12 jaar in Westerlo en Maria Theresia Ceuppens, 32 jaar, zijn vrouw, geboren te
Westmeerbeek, wonende insgelijks 12 jaar in Westerlo
Peeter Luyten, 17 jaar, domistiek, geboren te Westerlo
Dimphna Seijen, 22 jaar, dienstmeid, geboren te Zammel, wonende al 5 jaar in Westerlo
Catharina Neijers, 74 jaar, spinster, geboren te Westmeerbeek, wonende al 12 jaar in
Westerlo.
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 17

‘ De Paeskeerse ‘
Benaming:
De Paeskeerse 1697 De Paeskersse 1721
De Paesskeerse 1727 De Paesch Keirs 1812
Aard: huis, schuur, stalling en hof
Gebouw: tussen 1664 en 1680
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Gommar Vincx, oud schepenen van
markizaat Westerlo jaar 1652
Sijmon Du Vivier, kerkmeester van Westerlo in
het jaar 1714
Jean Francios Wuijts, officier van la Legion d’
honneur, gemeentebediende te Westerlo (1812)

Nummer 17
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 17 was Simon Du Vivier groot 38 roeden en 18 voet
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Geschiedenis en eigenaars
Zie eerder voor algemeen op huis nummer 18, voor de scheiding en deling behoorde deze
hofstad toe met het huis in één geheel, rond ca. 1664 tot voor 1685 werd er hier een huis
opgebouwd
04.02.1664
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 4 februari 1664
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Gommar Vincx en Dimpna
Verstraeten
Deelhebbers: Erasmus Vincx, voor de 1ste kavel, Jan Vincx erfgenamen, voor de 4de kavel,
Gommar Vincx, voor de 2de kavel, Maijken Anthonis getrouwd geweest met Adriaen
Vincx, voor de 7de kavel, Maijken Vincx getrouwd geweest met Mr Cornelius Raes, voor de
5de kavel, Guilliam Van Passel getrouwd geweest met Jenneken Vincx voor de 3de kavel, en
de erfgenamen Merten Thiels getrouwd geweest met Catlijn Vincx, voor de 6de kavel
Aard deling: voor de 1ste kavel, bestaande in een huis, hof, stal, bakoven etc. de helft van de
put met erve achteraan gelegen te delen met de tweede kavel, te weten van de eusseldrup van
de schuur recht toe door de hof, zo en gelijk dezelfde afgemeten is enz. geschat op 1800
gulden, bevallen aan Eramus Vincx
Voor de 2de kavel, bestaande in een hofstad met schuur naast de voorzeiden huis, zo en gelijk
met de eerste kavel is gesteld, geschat op 700 gulden enz. bevallen aan Gommar Vincx
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
30.04.1664
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 april 1664
Aard akte: obligatie van 50 gulden, de geldlener belooft te betalen een erfelijke rente van 15
gulden jaarlijks, vervallen telkens op 1 april, zodat het eerste jaar van betaling valt op 1 april
1665 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de som van 300 gulden met de
verschenen intrest
Geldschietster: Cornelia Peeters
Geldlener: Gommar Vincx
Hypotheek: een hofstad gelegen alhier binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Ferdinandus Geerincx
zuid de Herenstraat (de heeren strate)
west Erasmus Vincx
noord de leugen
Gommar Vincx deze hofstad is bij hem bevallen bij scheiding en deling met zijn mede
erfgenamen
Pondgeld: 22 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
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30.04.1664
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 april 1664
Aard akte: verkoping
Verkoper: Gommar Vincx
Koper: Mr Jan Cristiaensi en Maria Henricx zijn huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen alhier binnen Westerlo aan de markt
Aanpalende eigenaars:
oost Ferdinandus en Anna Geerincx erfgenamen
zuid de markt (de mert)
west Erasmus Vincx
noord de leugen
Op de kopers last een rente van 15 gulden van de intrest en 300 gulden kapitaal aan Cornelia
Peeters en van weg te leveren aan Eramus Vincx in deling uitgesproken naast dezelfde zijn
huis
Verkoopprijs-koopprijs: 802 gulden
Pondgeld: 37 gulden 13 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
15.12.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 15 december 1685
Aard akte: openbare verkoping.
Verkoper: Heer Drossaard De Rest en heeft van de officie gegicht en gegoed
Koper: Heer Petrus Steens, meier van Castelsevenne? etc.
Aard koop: een huis, stalling en hof daaraan, gestaan en gelegen alhier in de plaatse van
Westerlo, toebehoord hebbende Mr Joannes Kenens als Mr Christiani en Hendricx,
gehuisden
Aanpalende eigenaars:
oost Ferdinandt Geerincx erfgenamen
zuid de markt (de merd)
west Jan Baptista Van Kerckhoven
noord de leugen competerende Jan Celen
Verkoopprijs-koopprijs: geen mits deze pand is op gewonnen ergo geen pontgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
08.10.1697
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 oktober 1697
Aard akte: verkoping
Verkoper 1: Heer Philippus Steens, schout van de stad Diest, dezelfde heer heeft het huis
verkocht aan wijlen Mr Bernardus Tienpondt en Catharina Casset, een huis, hof met
appendenties en dependentiën, gestaan alhier in de plaatse genaamd de Paeskeerse
Waarvan de geen goedenis het hun behoeve had verleden
Verkoper 2: de notaris Theodorus Lambertus Thijs, uit kracht van open brieven van
curatele hem verleent in de soevereinde raad van Brabant over het sterfhuis van wijlen
Bernard Tienpondt en Catharina Casset, gehuisden toen zij leefden op 17 mei 1697
Kopers: Mr Sijmon Du Vivier en Elisabeth Bourbon zijn huisvrouw
Aard koop: bestaande in een huis, hof met appendenties en dependentiën, gestaan alhier in de
plaatse genaamd de Paeskeerse
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Aanpalende eigenaars:
oost juffrouw Cecilia Wellens
zuid de plaatse alhier (de plaetse alhier)
west Jan Baptist Van Kerckhoven
noord Sieur Egidij
Op de kopers last een rente van 1000 gulden kapitaal aan heer Philippus Steens, schout van
Diest daar op heffende is tegen de penning 20, en welke rente ten behoeve van dezelfde
Steens bij deze is bekennende, stellen de voorzeiden Elisabeth Bourbon geassisteerd als
boven speciaal voor de voorzeiden rente nog te pand haar kindsgedeelte, zo is Anna Peeters
haar moeder geassisteerd met een vreemde voogd, mits deze verklarende te renunciërende van
de touchtrecht als zij aan het voorzeiden kindsgedeelte zoude mogen hebben
Verkoopprijs-koopprijs koop 1: 1200 gulden
Pondgeld koop 1: 96 gulden 15 stuivers
Verkoopprijs-koopprijs koop 2: 423 gulden
Pondgeld koop 2: 32 gulden 18 1/8ste stuivers
Maria Anna Van den Hove weduwe heer Simon Rademaeker, dezelfde gepasseerd voor
notaris Louijs tot Diest op 11 maart 1729, hebben 1000 gulden met de intrest ontvangen
dienende deze voor cassatie
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Sijmon Duvivier
Eerdere eigenaar: Jan Christiani
Latere eigenaar: Peeter Peeters
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: roeden
Aanpalende eigenaars:
oost juffrouw Maria Cecilia Wellens
zuid de markt (de merckt)
west Jan Baptist Van Kerckhoven
noord de leugen (de leughen) [noord Sr Ambrosius Egidij]
Cijns nieuwe zetting: -0-1 ¼
Cijns oude zetting: -0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
22.04.1721
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 april 1721
Aard akte: verkoping en lening
Verkopers: Hendrick Bourbon wettige voogd van de achtergelaten wezen wijlen Mr
Sijmon Duvivier en Elisabeth Bourbon, gehuisden als zij leefden, item Matthias
Berghmans als wettige voogd van de achtergelaten wees wijlen de voornoemde Mr Sijmon
Duvivier, daar moeder af leeft Jenno Wuijts, mede alhier present, welke met decreet en
autorisatie van de wethouders van Westerlo
Kopers: Francios Bourbon en Dijmpna Cruijsberghs, gehuisden
Aard koop: zeker huis, stal, schuur etc. met hof daaraan gelegen, groot tezamen 30 roeden
genaamd de Paeskeersse, gestaan aan de markt van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
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oost juffrouw Cecilia Wellens (Jouffe Cecilia Wellens)
zuid de voorzeiden markt (de voorz: merckt)
west Joannes Baptist Van Kerckhoven
noord de leugen
Op de kopers last een rente van 1000 gulden kapitaal wisselgeld aan wijlen heer Philippus
Steens, schout van de stad Diest, blijkens de goedenisboek alhier voor schepenen
geregistreerd op 9 oktober 1697, voor welke rente alsnu aan comparant Sijmon de
Raedenmaecker in de naam van zijn vrouw, voor welke rente het voorschreven huis is en
blijft geaffecteerd en nog onderpand stelt het kindsgedeelte wijlen de voornoemde Elisabeth
Bourbon, zijnde een weide alsnu verkocht aan Joannes Baptista Verbiest met obligatie van
de zelfde weide te ontlasten, zo zijn de tweede comparanten te weten de voornoemde
Francios Bourbon en Dijmpna Cruijsberghs zijn huisvrouw hebben tot ontlasting van de
zelfde weide tot onderpand gesteld voor de voorschreven rente zeker huis genaamd den
clijnen ketel, met appendenties en dependentiën gestaan alhier aan de plaatse van Westerlo.
Theodorus Lambertus Thijs uit kracht van procuratie gepasseerd in akte op hem verleden
bij de heer Sijmon De Raedemaecker en vrouw Anna Maria Vande Hove, gehuisden,
gepasseerd voor de notaris H. Vander Straten tot Diest op 21 april 1721, in de naam van de
voornoemde constituante op de voet voorzeiden ontlasten het voorschreven kindsgedeelte van
wijlen de voornoemde Elisabeth Bourbon zijn verder de kopers in het huis de paeskeersse
gegoed.
Verkoopprijs-koopprijs: 390 gulden met de rente van 1000 gulden wisselgeld
De rente is gecasseerd op 10 december 1729 en afgelegd door Peeter Peeters koper van de
paerskeerse
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
23.12.1727
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 december 1727
Aard akte: verkoping
Verkopers: Hendrick Bourbon en Hendrick Bourbon Franciscussone, bejaard en voogden
van de minderjarige kinderen wijlen Dimpna Cruijsberghs, daar vader af leeft Franciscus
Bourbon, alhier present en renunciërende aan de touchte met decreet en autorisatie van de
drossaard en schepenen van Westerlo op datum deze
Kopers: Peeter Peeters Peeterssone en Anna Van Meensel zijn huisvrouw
Aard koop: zeker huizing, achterhuis, schuur en hof genaamd de Paesskeerse gestaan en
gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Juffrouw Cecilia Wellens
zuid de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
west Francis Colens
noord de leugen
Op de kopers last van 1000 gulden kapitaal wisselgeld daarop geaffecteerd tot profijt van
vrouw Van Hoof weduwe wijlen de heer Simon Raedemaeker tot Diest, geregistreerd bij
schepenen van Westerlo op 8 oktober 1697, deze rente is afgelost door Peeter Peeters de
koper
Verkoopprijs-koopprijs: 364 gulden wisselgeld
Pondgeld: 29 gulden 7/8ste stuivers wisselgeld
Bron: Rijkarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
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1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Peeter Peeters
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Peeter Peeters
Beroep van de eigenaar: rentenierster
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 73
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 364 en 365
Aard perceel: huis (364) en hof (365)
Grootte perceel: 29 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 0-17-2
Volgende eigenaar: Henquint
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
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1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 73
Huurders: Louis Du Four, 28 jaar, handelaar, geboren te Mons (Bergen), wonende al 1 jaar
in Westerlo en Serapin Van Schoubroeck, 31 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Huurders 2: Anna Catharina De Koninck, 35 jaar, naaister, geboren te Tongerlo wonende
al 10 jaar in Tongerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
25.06.1812
Notariaat Tongerlo 1812
Notaris Joannes Franciscus Raedts, residerende te Tongerlo
Akte nummer 28
Datum akte: 25 juni 1812
Aard akte: verkoping gepasseerd op 27 april 1811
Verkopers: Jacques Le Corbesier, plaatsvervangende burgermeester van de stad Aarschot,
aldaar gedomicilieerd, en zijn vrouw Anna Catharina Angelique Huverneers en haar broers
en zuster, Constantin, Jan Baptiste en Catharina Huverneers met haar man Louis
Borrens, gedomicilieerd in de stad Aarschot
Kopers: Jean Francios Wuijts, officier van la Legion d’ honneur, gemeentebediende te
Westerlo en Henry Henquint gedomicilieerd te Brussel en zijn vrouw Joanna Cornelia
Wuijts, dat de verkopers verkregen hebben van Jean Francois Peeters.
Aard koop: een huis, tuin, en alle zijn dependentiën, genoemd de Paesch keirs gelegen en
gestaan in het dorp van Westerlo, groot omtrent 10 aren
Aanpalende eigenaars:
oost (levant: waar de zon op komt) de erfgenamen van de advocaat Pauli
zuid (midi) de straat van het dorp
west (couchant: waar de zon ondergaat) Joannes Franciscus Vermeijlen
noord (nord) het land genaamd de leugen
De verkopers met naam Huveneers hadden het huis e.a. verkregen bij successie van Jean
Françios Peeters, overleden te Westerlo op 3 december 1810
De verkopers moeten gedogen de huur van het huis etc. voor een deel aan Joannes
Franciscus Peeters op datum deze en Carolus Verhaegen op datum 24 juli 1812
Verkoopprijs-koopprijs: 1520 francs
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo, nummer 6552
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Nummer 18

‘ Den Coninck van Spagnien ‘
Benaming:
Den Coninck van Spagnien 1726
Den Coninck van Spanien 1743
Den Koningh van Spaegnien 1765
Aard: huis met schaliedak, kamer, bakhuis,
schobbe of stal met hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de plaatse
of markt van Westerlo, aan het oostzijde een huis,
aan het westzijde het volgende huis.
Figuren: Gaspar Jopmans, beenhouwer (1754)
Jan Frans Nauwelaers, 70 jaar, bakker (1796)

Nummer 18
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 18 was Jean B. Van Kerckhkoven groot 38 roeden en 18 voet.
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Absalon Vincx
Aard perceel: huis en hof, groot 20 roeden, gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de erfgenamen Philips Vander Veken
zuid aan de plaatse (aen plaetse)
west Jan Vervorst
noord de erfgenamen Philips Vander Veken
Cijns: 1 ½ stuiver ?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: Gommar Vincx
Aard: 1 schouw en 1 oven en 3 ploegen
Cijns: 2 gulden 18 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 811.
17.02.1652
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 17 februari 1652
Aard akte: geldlening van 3200 Carolus gulden tot 20 stuivers stuk, de geldleners moeten het
voldoen binnen de 3 jaar, gelovende daarvoor intrest te betalen tegen de penning 16 wezende
200 gulden jaarlijks, ingaande op heden datum deze naar rate van tijd en dezelfde intrest te
betalen van half jaar tot half jaar binnen de stad Antwerpen enz. de eerste half jaar verschijnt
op 21 augustus van deze lopende jaar 1652 enzovoort van half tot half jaar tot de restitutie en
voldoening enz.
Geldschieter: Peeter De Heuvel, woonachtig tot Antwerpen
Geldleners: Gommaer Vincx, oud schepenen van Westerlo en Dimpna Verstraeten zijn
huisvrouw, met een vreemde voogd hem gegeven met recht bij consent dezelfde, Goossens
Verluijten en Catlijne Bruers zijn huisvrouw, ook met een vreemde voogd hem gegeven
met recht bij consent van dezelfde, Henrick Mans, Adriaen Verlinden, Jan Wils, Jan Van
Dissen, Peeter Soeten en Willeboort Vermeeren alle ingezeten van Westerlo
Hypotheek van Gommaer Vincx en Dijmpna Verstraeten: een huizing, hof, schuur,
stalling en land daaraan gelegen en gestaan tot Westerlo aan de plaatse, groot omtrent 1 ½
sille (ca. 150 roeden)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Maeijken Geerincx
zuid de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
west de erfgenamen Joachim Oijen
noord de leugen
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Met nog percelen als pand, die de voorschreven Gommaer Vincx en Dijmpna Verstraeten
verkregen hebben bij versterf van hun ouders
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 835.
04.02.1664
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 4 februari 1664
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Gommar Vincx en Dimpna
Verstraeten
Deelhebbers: Erasmus Vincx, voor de 1ste kavel, Jan Vincx erfgenamen, voor de 4de kavel,
Gommar Vincx, voor de 2de kavel, Maijken Anthonis getrouwd geweest met Adriaen
Vincx, voor de 7de kavel, Maijken Vincx getrouwd geweest met Mr Cornelius Raes, voor de
5de kavel, Guilliam Van Passel getrouwd geweest met Jenneken Vincx voor de 3de kavel, en
de erfgenamen Merten Thiels getrouwd geweest met Catlijn Vincx, voor de 6de kavel
Aard deling: voor de 1ste kavel, bestaande in een huis, hof, stal, bakoven e.a. de helft van de
put met erve achteraan gelegen te delen met de tweede kavel, te weten van de eusseldrup van
de schuur recht toe door de hof, zo en gelijk dezelfde afgemeten is enz. geschat op 1800
gulden, bevallen aan Erasmus Vincx
Voor de 2de kavel, bestaande in een hofstad met schuur naast de voorzeiden huis, zo en gelijk
met de eerste kavel is gesteld, geschat op 700 gulden enz. bevallen aan Gommar Vincx
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
22.03.1672
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 maart 1672
Aard akte: verkoping
Verkoper: Hendrick Marschandt, hussier van zijne Koninklijke Majesteit
Kopers: Mr Adriaen Geerincx en juffrouw Elisabeth Van Baerle zijn huisvrouw.
Aard koop: zeker huis, hof en schuur en toebehoren (binnen Westerlo aan de plaatse)
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Joannes Kenens
zuid de plaatse (suijt de plaetse)
west de notaris Bals en Sebastiaen Peeters (west den nots Bals ende Sebastiaen Peeters)
noord de leugen (noort de leugen)
Nota: de verkoper heeft het huis etc. eertijds gecompeteerd van Eramus Vincx
Verkoopprijs-koopprijs: 921 gulden
Pondgeld: 80 gulden en 73 gulden 3 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
14.08.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 14 augustus 1685
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sieur Adrianus Geerincx, secretaris van Tessenderlo (Tessenterloo)
Koper: Joannes Baptista Van Kerckhoven
Aard koop: zeker huis en hof gestaan alhier aan de markt van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Mr Joannes Kenens (oijst d’erffgen mr Jan Kenens)
zuid de plaatse (suijt de plaetse)
west Gijsbrecht Vanden Broeck (west Gijsbrecht vanden Broeck)
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noord de leugen (noort de leugen)
De kopers zullen op de last van de weg naast Vanden Broeckens huis voor de helft te moeten
onderhouden van voor tot aan de schuur en de helft van de haag (de hellicht van de haghe), zo
en gelijk dezelfde ligt gescheiden
Verkoopprijs-koopprijs: 850 gulden
Pondgeld: 68 gulden 11 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.

Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Jan Baptist Van Kerckhoven
Eerdere eigenaar: Gommer Vincx senior
Latere eigenaar: Franciscus Nauwelaerts bij koop
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 35 roeden 3 kwart
Aanpalende eigenaars:
oost Sijmon Duvivier
zuid de markt (de merckt)
west Peeter Thijs [west Teresia Vermeeren]
noord de leugen (de leughen) [noord Sr Ambrosius Egidij]
Cijns nieuwe zetting: 0-1 ¼
Cijns oude zetting: 0-7 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
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1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo.
Eigenaar: Jan Baptist Van Kerckhoven bij koop aangegaan tegen Sr A. Geerincx voor het
jaargetijde van wijlen Ferdinand Geerincx gefundeerd bij testament ter griffie geregistreerd
ten kapitaal van 200 gulden waarvan aan de pastoor moet gegeven worden jaarlijks voor de
zingende missen 2 gulden 10 stuivers, aan de koster 1 gulden 10 stuivers en aan de zangers 1
gulden 5 stuivers ergo rest totaal 5 gulden aan de kerk
Nota: Jan Baptist Van Kerckhoven en Maria Vander Goor gehuisden hebben volgens
obligatie gepasseerd voor notaris Theodorus Lambertus Thijs van de achterstal als gewezen
kerkmeester 5 gulden jaarlijks, is afgelost met de volgende 200 gulden wisselgeld
Vorige eigenaars:
Aard perceel: een huis in de plaatse tot Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost niet vermeld
zuid de markt (de merckt)
west niet vermeld
noord niet vermeld
Deze rente is afgelost door Gaspar Jopmans op 7 november 1746
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Jan Baptist Van Kerckhoven en zijn vrouw Maria Vandengoir en Jan Baptist,
Gijsbrecht, Maria en Joanna Van Kerckhoven en Anna Maria en Elisabeth Welles hun
kinderen en Catharina Vos hun meid
02.01.1719
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 2 januari 1719
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Jan Baptist Van Kerckhoven
Huurder: heer Georgius Vierpijl
Aard huur: een huizing met het bakhuis, hof en stalling met appendenties en dependenties,
gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaar, waarvan het eerste jaar koers en ingang
nemende op 15 maart 1719 (halff meert 1719), voor en mits de som van 56 gulden courant
geld jaarlijks te betalen in 4 keer te betalen en verder op huur condities enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6512.
02.01.1719
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 2 januari 1719
Aard akte: verhuring.
Verhuurder: Jan Baptist Van Kerckhoven.
Huurder: Franciscus Josephus Van Engelen, collecteur van de Heren Staten Impost etc.
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Aard huur: een huizing met het bakhuis, hof en stalling met appendenties en dependenties,
gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 2 jaar, ingang nemende de huur te half maart
1720, voor de som van 56 gulden jaarlijks courant geld, in 4 keer per jaar te betalen, op voet
conditie voor mij notaris gepasseerd tussen de voorzeiden verhuurder en heer Georgs
Vierpijl huurder van de voorzeiden panden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6512
05.03.1726
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 maart 1726
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Sieur Martinus Bernardus Zeero en Sieur Petrus Van Pantegem beiden
voogden van de wezen van wijlen Jan Baptist Van Kerckhoven en Catharina Everaerts
gehuisden waren, item Sieur Petrus Colliers als voogd van de weeskinderen wijlen Jan Van
Dueren en Joanna Maria Van Kerckhoven insgelijks gehuisden waren. De voorschreven
voogden geautoriseerd van de heren wethouders van de stad Diest
Kopers: Francus Collins en Anna Verbiest, gehuisden
Aard koop: zeker huizing bestaande in huis, bakhuis, schobbe en hof gestaan en gelegen in
de plaatse van Westerlo, genaamd den Coninck van Spagnien
Aanpalende eigenaars:
oost Franciscus Bourbon
zuid de plaatse alhier (de plaetse alhier)
west Franciscus en Bruno Van den Broeck
noord de leugen
Op de kopers last van 150 gulden wisselgeld kapitale rente ten behoeve van Jacob De Roover
en Cristina Verstappen gehuisden, item op de last van 5 gulden jaarlijks uit een lening van
100 gulden aan de kerk van Westerlo en nog 5 gulden jaarlijks insgelijks van een lening van
100 gulden aan de heer pastoor, koster en zangers alhier gefundeerde voor het jaargetijden
van wijlen Ferdinandus Geerincx
Verkoopprijs-koopprijs: 902 gulden wisselgeld
Pondgeld: 72 gulden 14 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
20.02.1726
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 20 februari 1726
Aard akte: verzoek tot taxatie vanwege Henderick Verbiest Hendricxssone en Maria
Hendrickx, gehuisden, de koop is van Franciscus Colins daarmee is gemengd
Aard taxatie: een huis en bakhuis, stal met de hof daaraan gelegen, gestaan en gelegen in de
plaatse van Westerlo, groot tezamen 40 roeden, zijnde het voorzeiden huis van steen en
schaliendak, bij Franciscus Collins en Anna Verbiest Hendricxdochter zijn huisvrouw
gekocht van de voogden en erfgenamen wijlen Jan Baptista Van Kerckhoven, tegenwoordig
genaamd den Coninck van Spagnien
Voor de som van 702 gulden, blijkens de condtie daarvan gepasseerd voor wethouders alhier
gesloten op 19 februari 1726, boven de lasten en renten daarop uitgaan, te weten 150 gulden
wisselgeld te behoeve van Jacobus Roovers en Cristina Verstappen zijn huisvrouw,
waarvan de intresten zijn voldaan, tot de laatste valdag en nog op de last van 5 gulden
jaarlijks aan de kerk van Westerlo en 5 gulden jaarlijks aan de heer pastoor, koster en
zangers bezet voor het jaargetijde van wijlen Ferdinand Geerincx
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Aanpalende eigenaars:
oost Franciscus Bourbon
zuid de markt (de merckt van Westerloo)
west Franciscus en Bruno Vanden Broeck
noord de leugen
Taxatie: 702 gulden
Franciscus Collins hun schoonzoon en zijn huisvrouw tot betaling van het voorzeiden huis
e.a. nodig hebben een kapitaal van 1000 gulden wisselgeld, zo consenterende de voorzeiden
eerste comparanten dat hij zal mogen te rente lichten de voorzeide som van 1000 gulden
wisselgeld en daarvoor belasten de 3 percelen van erven
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
05.03.1726
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 maart 1726
Aard akte: lening van 1000 gulden, de geldleners betalen een erfelijke rente van 62 gulden en
10 stuivers jaarlijks, ingang nemende op heden 23 februari, waarvan de eerste jaar intrest
vallen en verschijnen, zal op 23 februari 1727 enz.
Geldschieter: heer Josephus Meijers, wonende binnen Antwerpen
Geldleners: François Collins met Anna Verbiest, zijn huisvrouw, zo voor hen zelf als in de
naam en ten effect naar beschreven gemachtigd en geconstitueerd zijn van Henderick
Verbiest en Maria Henricx, zijn huisvrouw, haar ouders
Hypotheek: een huis en bakhuis, stal met de hof daaraan gelegen, gestaan in de plaatse van
Westerlo, groot samen omtrent 40 roeden, genaamd den Coninck van Spagnien
De geldleners hebben deze gekocht van de erfgenamen Jan Baptista Van Kerckhoven op
heden 5 maart 1726, op de geldleners last van 150 gulden wisselgeld kapitale rente ten
behoeve van Jacob De Roover en Cristina Verstappen gehuisden, item op de last van 5
gulden jaarlijks uit een lening van 100 gulden aan de kerk van Westerlo en nog 5 gulden
jaarlijks insgelijks van een lening van 100 gulden aan de heer pastoor, koster en zangers alhier
gefundeerde voor het jaargetijden van wijlen Ferdinandus Geerincx
Henderick Verbiest stelt ook enkele percelen te pand alle gelegen onder Westerlo enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
03.09.1743
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 3 september 1743
Aard akte: publieke verkoping, alhier voor schepenen met de brandende kaars gesloten op 26
augutus 1743
Verkopers: Peeter Verbiest als wettige voogd van de achtergelaten wezen wijlen Francus
Colens daar moeder van leeft Anna Verbiest ,mede alhier present en geassisteerd met
Francus Pen haar tegenwoordige man, met decreet en autorisatie van de drossaard en
schepenen van Westerlo
Kopers: Gaspar Jopmans en Dimpna Willekens gehuisden
Aard koop: een huis met schaliën gedekt, kamer, bakhuis en schob (huijs met schalien
gedeckt, camer, backhuijs ende schobbe) en schobbe met hof en alle appendenties en
dependentiën, groot tezamen omtrent 40 roeden van ouds genaamd den Coninck van
Spagnien gestaan en gelegen alhier binnen de markt van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Peeters (oist Peeter Peeters)
zuid de voorzeiden markt (zuijt de voors merckt)
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west Sieur Franciscus Van den Broeck (Sr Frans Van den Broeck)
noord de leugenpat (noort den leugenpat)
Op de kopers last van 100 gulden kapitaal wisselgeld aan de heer pastoor, koster en zangers
alhier, mitsgaders boven de last van 100 gulden kapitaal wisselgeld aan de kerk van
Westerlo, waarvan de intrest is gefundeerd tot het jaargetijde van Ferdinandus Geerincx.
Verkoopprijs-koopprijs: 873 gulden met de hogen inbegrepen
Pondgeld: niet vermeld.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.

1754
Volkstelling Westerlo 1754
Gaspar Jopmans, beenhouwer, Digna Willekens zijn vrouw, Anthon Jopmans, 18 jaar en
Maria Jopmans, oud 9 jaar zijn kinderen
Jan Lanen, Ludovicus Van Gompel en Elisabeth Gabriels hun knechten en dienstmeid
Inwonende R. Henessij
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
28.10.1760
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 28 oktober 1760
Aard akte: geldlening van 400 gulden, gepasseerd voor notaris P. H. Halloint op 31 mei
1760, 200 gulden genoten door de 1ste geldleners en de resterende bedrag door de 2de
geldleners, waarvoor te betalen een jaarlijkse en erfelijke intrest tegen 4 percent en zo 16
gulden jaarlijks, ieder van de geldleners voor de helft te betalen
Geldschieter: heer Ludovicus Van Wesel, secretaris van het land en markizaat Westerlo
Geldleners: 1° Gaspar Jopmans en Dimpna Willekens, gehuisden en inwoners van
Westerlo en door 2° Richardus Van Schoubroeck in huwelijk met Maria Jopmans,
insgelijks inwoners van alhier
Hypotheek geldleners 1°: een huizing en hof gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Peeter Peeters
zuid de markt alhier (de merckt alhier)
west de weduwe Halloint
noord de leugen (den leughen)
De geldleners 1° stellen nog als pand een perceel land gelegen in het Holland onder Westerlo,
de geldleners 2° stellen te pand hun de helft van het binnen veld aan de huizing altijd gezegd
den hooghen hof
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Pondgeld: 30 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747
20.03.1765
Schepenakten Westerlo 1765
Datum akte: 20 maart 1765
Aard akte: geldlening van 200 gulden, de geldleners moeten betalen een erfelijke intrest
tegen 5 gulden ten honderd, en zo jaarlijks 8 gulden, koers en ingang nemende intrest op
datum dezer, zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 20 maart 1766
enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing van de voorschreven som en verschenen intresten
Geldschieter: heer Ludovicus Van Wesel, secretaris van het markizaat Westerlo
Geldleners: Gaspar Jopmans en Dimpna Willekens, gehuisden en inwoners van Westerlo.
Hypotheek: zeker huis, bakhuis, schuur, stal en hof zo en gelijk dezelfde gestaan en gelegen
is alhier aan de plaatse van Westerlo genaamd den Koningh van Spaegnien
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen Peeter Peeters
zuid de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
west de weduwe en erfgenamen Philip François Halloint
noord de leugen
Deze bovenstaande rente van 200 gulden is afbetaald door Jan Franciscus Nauwelaerts op
13 juni 1774 afgelost, als koper van deze hypotheek
Op de geldleners nog op de last van 200 gulden kapitaal ten behoeve van de voorschreven
rentheffer geregistreerd voor schepenen alhier op datum 28 oktober 1760
Verkoopprijs-koopprijs: 585 gulden
Pondgeld: 15 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
02.10.1771
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 2 oktober 1771
Aard akte: openbare verkoping, de conditie gepasseerd voor de notaris P. Halloint op datum
dezer bij uitgang van de brandende kaars gesloten
Verkopers: Gaspar Jopmans en Dimpna Willekens, gehuisden en inwoners van Westerlo
Kopers: Jan Frans Nauwelaerts en Maria Van Gehuchten, gehuisden en insgelijks
inwoners van Westerlo
Aard koop: een huizing, schuur, stal, bakhuis en hof, gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Peeter Peeters
zuid de plaatse voorzeiden (de plaetse voors)
west de weduwe Halloint
noord de leugen
Op de last van 3 verschillende kapitalen tezamen bedragende 700 gulden courant geld
ingevolge constituties alhier voor wethouders gepasseerd op 28 oktober 1760, 20 maart 1765
en 21 juni 1766
Verkoopprijs-koopprijs: 585 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 47 gulden 3 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
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1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Frans Nauwelaerts
Periode: 1779 tot 1790
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Jan Frans Nauwelaers, 70 jaar, bakker, wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1761 en
Anna Elisabeth Verluijten, 80 jaar, spinster, wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1746
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Joannes Franciscus Naewelaers
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 72
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 363 en 364
Aard perceel: huis (363) en hof (364)
Grootte perceel: 29 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 0-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 72
Huurders: Henri Egidi Mendes, 65 jaar, kaarsmaker, geboren te Antwerpen, wonende al 35
jaar in Westerlo en Anna Catharina Swilles, 69 jaar, zijn vrouw, geboren te Itegem,
wonende insgelijks 35 jaar in Westerlo
Peeter Joseph Mendes, 30 jaar, zijn zoon, geboren te Westerlo en zijn vrouw Angelina Van
Schoubroeck, 27 jaar, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 19

Benaming: geen
Aard: huis, schuur, stal en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis.
Figuren: Cornelis Bals, notaris (1670)
Hendrick Vermeeren secretaris van het
Markizaat Westerlo (1675)

Nummer 19
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaars van nr. 19 waren Bruno en François Van den Broeck groot 35 roeden en 35
voeten
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Vervorst, bij koop
Aard perceel: huis en hof, groot 1 sille (100 roeden), gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Gommar Vincx
zuid aan de plaatse (aen plaestse)
west Richaert Du Fraisne
noord Lambrecht Vander Veken
Cijns: (papier afgescheurd)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
11.01.1633
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 januari 1633
Aard akte: verkoping
Verkoper: Frans Verreijt
Kopers: Jochem Oijen en Elisabeth Ooms zijn vrouw
Aard koop: zeker huis, hof en toebehoren, gestaan alhier in de Sinck van de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Erasmus Vincx
zuid de plaatse (de plaetse)
west de erfgenamen Mattheus de Neve
noord Gommar Vincx en Absolon Vincx erve
Verkoopprijs-koopprijs: 737 gulden.
Pondgeld half los: 56 gulden 19 stuivers 1 blank
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: Joachim Oijen
Aard: 4 schouwen en 1 bakoven, brouwoven en ast met 1 ploeg
Cijns: 9 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 811.
30.06.1665
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 30 juni 1665
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Joachim Oijen en Elisabeth
Vermeeren in haar tweede huwelijk gehad hebbende Adriaen Wouters
Deelhebbers: 1° Maria Oijen getrouwd geweest met Adriaen Robrechts en in tweede
huwelijk met Adriaen Rouvoet, dezelfde Maria Oijen geassisteerd met Octavius Rouvoet
als voogd van Franciscus Robrechts en Franciscus Rouvoet, voor de 1ste kavel, 2°
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Hendrick Oijen voor de 2de kavel, 3° Elisabeth Oijen getrouw met Wouter Binnemans
voor de 3de kavel en 4° Magriet Oijen getrouwd met Gregoir Matte voor de 4de kavel
Aard deling: de 1ste kavel, is gesteld in een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de plaatse
van Westerlo, getaxeerd op 1600 gulden
Aanpalende eigenaars:
oost Erasmus Vincx
zuid de plaatse (de plaetse)
west Sebastiaen Peeters
noord de leugen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
13.05.1668
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 13 mei 1668
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Maria Oijen als weduwe
wijlen Adriaen Robrechts en Adriaen Rouvoet
Deelhebbers: 1° Francijns Rouvoet voor de 1ste kavel, 2° Elisabeth Rouvoet voor de 2de
kavel, 3° Anna Cristina Rouvoet voor de 3de kavel, 4° Octavianus Rouvoet en Maijken
Rouvoet voor de 4de kavel, 5° Octavinaus Rouvoet en Wouter Binnemans als voogden van
Magriet Rouvoet en 6° Franciscus Robrechts voor de 6de kavel
Aanpalende eigenaars: oost Erasmus Vincx
Aard deling: de 1ste kavel, is gesteld de helft van het huis en hof gestaan alhier aan de plaatse
van Westerlo en de 2de kavel, is gesteld in de andere helft van het voorzeiden huis en hof
onverdeeld met de 1ste kavel
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
07.10.1670
Notaris Hieronimus Vrancx, residerende te Heist-op-den-Berg
Datum akte: 7 oktober 1670
Beschrijving akte: Sieur Octaviaen Rouvoet als wettige voogd en momboor van Elisabeth
Rouvoet Adriaensdochter en heeft onwederoepelijk geconstitueerd mits deze …. Tezamen
en elk van hun in het bijzonder toonder dezer om in zijn comparant en constituante naam en
van zijn hetwegen te gaan en compareren voor de heren drossaard en schepenen van het
markizaat van Westerlo zo en alom elders daar het behoren en van nood wezen zal om aldaar
N. N. de als laatste hoger bij kaarsbranding koper zal beduiden te goeden vesten en erven in
zeker huis en hof zo hetzelfde gestaan en gelegen is binnen het markizaat van Westerlo
voorschreven
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen N. Vincx (oost d’erfge. N. Vincx)
zuid de markt aldaar (suijt de merckt aldaer)
west …
noord …
Zo en gelijk hetzelfde huis voor de helft op de voorschreven Elisabeth verstorven is bij de
dood en aflijfvigheid van haar ouders en bij deling voor de helft aan zelfde Elisabeth ten deel
bevallen en aan de voorschreven Elisabeth Rouvoet van de voorschreven helft te ontgoeden,
ontvesten en te onterven met alle solemniteiten van recht daartoe enz.
Aldus gedaan binnen Booischot, haartgang van het land en vrijheid van Heist
Bron: Stadsarchief Mechelen. Notariaat Heist-op-den-Berg, nummer 1968.
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08.10.1670
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 oktober 1670 (viij octobris 1670)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Franhiens Rouvoet, zo voor zichzelf als last en procuratie hebbende van Sieur
Octaviaen Rouvoet als voogd van Elisabeth Rouvoet Adriaensdochter, gepasseerd
dezelfde procuratie voor notaris Hieronimus Vrancx op datum 7 oktober 1670 met decreet
en autorisatie van schepenen van de Heerlijkheid Herselt
Kopers: Mr Cornelis Bals, notaris en juffrouw Maria Berchmans zijn huisvrouw
Aard koop: zeker huis, hof en aanhorigheden (huijs, hoff en aengelege)gestaan en gelegen
alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Erasmus Vincx erfgenamen
zuid de plaatse (de plaetse)
west Sebastiaen Peeters
noord Eramus Vincx erfgenamen
Verkoopprijs-koopprijs: 1581 gulden
Pondgeld 127 gulden 9 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
04.05.1672
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 4 mei 1672 (vierden meije 1672)
Aard akte: geldlening van 481 gulden, de geldleners moeten betalen een jaarlijkse rente van
24 gulden 1 stuivers, waarvan de eerste vervaldag zal zijn op datum deze en de eerste op 4
mei 1673, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden met 481
gulden en de verlopen intresten
Geldschieters: Mr Baltasar Vandervorst en juffrouw Anna Christina Rouvoet zijn
huisvrouw
Geldleners: Mr Cornelis Bals en juffrouw Maria Berchmans zijn huisvrouw.
Hypotheek: zeker huis, schuur en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Geerincx
zuid de plaatse (de plaetse)
west Bastiaen Peeters
noord Adriaen Geerincx
Pondgeld: 36 gulden 1 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
19.02.1675
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 19 februari 1675
Aard akte: verkoping
Verkopers: Mr Cornelis Bals
Kopers: Henricus Vermeeren, secretaris alhier etc. (secretaris van het markizaat Westerlo)
en juffrouw Maria Van Geldorp zijn huisvrouw
Aard koop: zeker huis en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Adriaen Geerincx
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zuid de plaatse (de plaetse)
west Sebastiaen Peeters
noord de leugen
Op de kopers last een kapitale rente van 481 gulden aan de erfgenamen Baltasar
Vandervorst en een kapitaal van 600 gulden aan meneer Bruno
Verkoopprijs-koopprijs: 549 gulden
Pondgeld: 40 gulden 8 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
28.10.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 28 oktober 1685
Aard akte: verkoop en ruiling percelen (mangelinghe)
Ruilers: de 1ste ruiler, Henricus Vermeeren, secretaris van het markizaat Westerlo en de 2de
ruiler, Gijsbrecht Vanden Broeck en Tresia Vermeeren zijn huisvrouw
Aard ruil: de 1ste ruiler geeft aan de 2de ruiler, een huis met stal, hof daaraan gelegen, gestaan
alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de bovenstaande huizing competerende Joannes Baptista Van Kerckhoven
zuid de markt (de meirdt)
west Adriaen Kenens
noord de Leugen
Op kopers last een rente ten kapitaal van 480 gulden aan juffrouw Vandervorst en 600
gulden aan mijnheer Bruno
De 2de ruiler geeft aan de 1ste ruiler, een perceel land gelegen tot Zoerle (Westerlo)
Verkoopprijs-koopprijs: de 2de ruiler geeft aan de 1ste ruiler 200 gulden
Pondgeld: 15 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Nummer 65
Petrus Thijs getrouwd met Theresia Vermeeren (gehuwd te Westerlo op 29 maart 1692) en
Bruno en Franciscus Van den Broeck, haar kinderen
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Teresia Vermeeren [Peeter Thijs in de naam van zijn vrouw]
Eerdere eigenaar: Joachim Oijen erfgenamen
Latere eigenaar: de weduwe P. Fr. Halloint
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 36 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Van Kerckhoven
zuid de markt (de merckt)
west Adriaen Kenens
noord de leugen (de leughen) [noord Sr Ambrosius Egidij]
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: 0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
153

Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
17.03.1750
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 17 maart 1750
Verkopers: Ferdinandus Mattheij als wettige voogd van de wees achtergelaten bij wijlen de
heer Franciscus Vanden Broeck, gewezen secretaris van de Heerlijkheid Westmeerbeek daar
moeder van is Catharina Mattheij alhier present, renunciërende aan de touchte met decreet
en autorisatie van de wethouders van Westmeerbeek
Koopster: juffrouw Joanna Catharina Vermeerberghen weduwe van Sieur Philippe
François Halloint
Aard koop: een huis met kamers, hof, bakhuis, schuur en stallen met allen appendenties en
dependenties zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Gaspar Jopmans
zuid de plaatse voornoemd (de plaetse voornoempt)
west de weduwe en erfgenamen van Adriaen Peeters
noord de leugen
De koopster gelovende bij dezen de verkopers te ontlasten een kapitaal van 200 gulden met de
intresten als zij hebben gelicht van de deken en gezworenen van de Gilde van Sint
Sebastiaen Westerlo, waarvan de intrest tot de koopster last zal ingaan op datum deze en
mede zo het eerste jaar vallen op 17 maart 1751, enzovoort van jaar tot jaar
Verkoopprijs-koopprijs: 1160 gulden
Pondgeld: 93 gulden 10 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
1754
Volkstelling Westerlo 1754
De weduwe van P. Fr. Halloint, Theresia Halloint, oud 22 jaar, Maria Halloint, oud 21 jaar
en Anna Halloint, oud 19 jaar, haar kinderen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
06.12.1775
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 6 december 1775
Aard akte: openbare verkoping, alhier op heden met uitgaan van de brandende kaars,
gepasseerd voor de notaris P. H. Halloint
Verkoopster: juffrouw Joanna Catharina Vermeerberghen, weduwe wijlen Sieur Philippe
François Halloint, actueel wonende binnen de stad Leuven (stadt Loven), ten deze
geassisteerd met een vreemde voogd, dezelfde haar sterk makende voor haar meerderjarige
kinderen
Kopers: de Eerwaardige heer Franciscus Helsen als laatste hoger, nu aan juffrouw Clara
Maria Suls weduwe van Franciscus Van Genechten in zijn leven de medicijnen licentiaat,
als daartoe genomineerd van de voorzeiden heer Helsen
Aard koop: een huizing, stal en bakhuis met aangelegen hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Frans Nauwelaerts (oist Jan Frans Nauwelaers)
zuid de plaatse van Westerlo (zuijt de plaetse van Westerloo)
west Juffrouw Maria Catharina Peeters (west Jouff. Maria Cath. Peeters)
noord het land genaamd de leugen (noort het landt genampt de leugen)
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De verkoopster hadt het huis e.a. gekocht bij goedenis van de voogden van het wezen
achtergelaten bij wijlen Sieur Franciscus Vanden Broeck, gewezen secretaris van
Westmeerbeek, daar moeder van was Juffrouw Catharina Matthei, volgens akte gepasseerd
en geregistreerd op 17 maart 1750 en op de koopster last een kapitale van 400 gulden ten
behoeve van de kinderen van Norbert Helsen
Verkoopprijs-koopprijs: 2118 gulden alle hogen en de voorzeiden renten inbegrepen
Pondgeld: 170 gulden 15 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.

22.01.1776
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Datum akte: 22 januari 1776
Aard akte: geldlening (obligatie) van 400 guldens, de geldleners gelovende te betalen een
erfelijke rente van 14 gulden jaar, in gelijke courant geld en ingang genomen hebbende op 6
december van het jaar 1775, zodat het eerste jaar van betalingen vallen en verschijnen zal op
de 6 december van het jaar 1776, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die altijd zal
mogen geschieden mits gelijke kapitale som van 400 gulden courant geld als voren met de
verlopen intresten
Geldschieter: Andreas Norbertus Helsen, inwoner van Westerlo
Geldleenster: Juffrouw Clara Maria Soels weduwe wijlen de heer dokter Van Genechten
inwoonster van Westerlo
Hypotheek: een huizing, achterhuis, stal, schuur en hof daaraan gelegen, gestaan en gelegen
in het dorp van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Joannes Nauwelaers
zuid de plaatse van Westerlo (de plaets van Westerloo)
west Juffrouw Maria Catharina Peeters en de erfgenamen wijlen Frans Peeters
noord de leugenpad (den leughenpat)
Aan de comparante het huis e.a. competerende bij koop van Juffrouw de weduwe Philip
Halloint en haar kinderen blijkens de goedenisbrief daarvan zijnde en gepasseerd voor
wethouders alhier in datum 6 december 1775 ondertekent L. Van Wesel secretaris
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6568.
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15.05.1778
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 26
Datum akte: 15 mei 1778 (vijftienden meij duijsent seven hondert acht en seventigh)
Aard akte: akkoord tussen 1° juffrouw Clara Maria Suls weduwe van de heer dokter Van
Genechten, inwoonster van Westerlo en 2° Joannes Franciscus Nauwelaerts in huwelijk
met Maria Van Gehuchten, inwoners van Itegem
Beschrijving akte: bieden comparanten hebben aan mij notaris en getuigen bekent om te
voorkomen alle kwesties en geschillen die hierna tussen hun of hun erfgenamen zouden
komen te ontstaan, ter oorzaak van de erfscheiding tussen hun huizingen alhier in deze dorp
(Westerlo) gelegen, verklaren in de minnen tot akkoord en overeengekomen te zijn
Aard akkoord: voor eerst dat de scheimuur staande tussen hun voorzeiden huizen, van de
wederzijdse poorten of ingangen naar hun achterplaatsen tot tegen de stalling langs de
noordzijde, zal algemeen zijn en aan hun comparanten competerende ieder de helft, volgens
ook dienen voor scheipaal tussen hun wederzijdse erven, item dat de reparaties daaraan
verschenen in het toekomende te verschijnen door hun comparanten ieder voor de juiste helft
zullen gedaan en betaald worden van, welke voorvallen, reparaties, partijen elkaar tevoren
zullen moeten advertentie doen om ten beste profijt daarover te resolveren en zullen partijen
comparanten ieder langs zijn erve tegen de voorzeiden scheimuur mogen te bouwen en
dezelfde vrij gebruiken volgens land rechten
Welke condities zij partijen zich verklaren vergenoegen en content te houden en in het
toekomende hun daarna te zullen reguleren (regelen) enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6570.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van dokter Van Genechten
Periode: 1779 tot 1788
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Volgende eigenaar: Guilliam Coomans, apotheker
Periode: 1788-1795
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Guilliam Coomans, 50 jaar, apotheker en Maria Theresia Peeters, 46 jaar, zijn vrouw,
beiden geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Guilliam Coomans
Beroep van de eigenaar: apotheker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 71
Sectie 1 (Westerlo)
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Kadasternummer 361 en 362
Aard perceel: huis (361) en hof (362)
Grootte perceel: 29 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 0-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 71
Eigenaars: Petrus Coomans, 27 jaar, apotheker, geboren te Westerlo en zijn vrouw
Francisca Verellen, 31 jaar, geboren te Veerle, wonende al 1 jaar in Westerlo
Dimphna Peeters, 63 jaar, particulierster, geboren te Westerlo
Carolina Coomans, 23 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
Inwonende: Dorothea Verellen, 17 jaar, dienstmeid, geboren te Herselt, wonende al 1 jaar in
Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 20

‘ Het Hert ‘
‘ Het Gulden Hert ‘
‘ Den Gulden Hert ‘
Benaming:
Het Hert 1663
Het Gulden Hert 1609
Den Gulden Hert 1802
Aard: huis, stal met klein huis en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis

Nummer 20
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaars van nr. 20 waren Adriaen Peeters groot 65 roeden en 2 voet.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de
eigenaar was Adriaen Kenens tevoren
Sebastiaen Peeters, zeker huis en hof, palende
oost Peeter Thijs, zuid de markt, west Hendrick
Hermans, noord de Leugen, groot 61 ½ roeden,
mits geen ander erfgoed heeft het samen voor
nering geld, nieuwe zetting 0-4, oude zetting 06.
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Matheus De Neve
Vorige eigenaars: Anna Baten gekomen van Jan Baten
Aard perceel: huis en hof geheten het gulden hert gelegen tot Westerlo, groot omtrent ½
sillen (50 roeden)
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Jan Vervorst
zuid de plaatse (de plaetse)
west Maria Visschers
noord Lambrecht Vander Veken
Cijns: 10 oude grooten
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).

07.08.1614
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 augustus 1614
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sr Richard Du Fraisne, drossaard van het land van Westerlo
Kopers: Mattheus De Neve en Catharina Vincx zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen alhier te Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vervorst, huis
zuid de plaatse (de plaetse)
west Maria Visschers, huis en hof
noord Lambercht Vander Veecken erve
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De hofstad eertijds toebehoorde aan Lenaert Van Halle en Anna Baten, zo de voornoemde
Sr Du Fraisne heeft verkregen van de gelijke erfgenamen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
10.03.1663
Aard akte: geldlening van 3000 gulden, akte gepasseerd voor de Borgemeester en schepenen
en raad van de stad Antwerpen, beloven de geldleners het terug te geven binnen de 3 jaar met
de intrest
Geldschietster: Geertruijt Adriaenssen
Geldleners: Peeter Verlinden, Sebastiaen Peeters, Sebastiaen De Cuijpere, Matthijs
Ooms, Adriaen Verlueffelt, Geraert Van Houten, Adriaen Van Thielen en Jan Steurs
Hypotheek van Sebastiaen Peeters: een huis en hof genaamd het Hert groot omtrent 1 sille,
gelegen aan de plaatse aldaar
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Joachim Oijen
zuid de voorschreven plaatse (plaetse)
west Jan Wils
noord de leugen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 835.
1693
Volkstelling Westerlo 1693
Nummer 68
Adriaen Kenis en zijn vrouw Maria Peeters en Maria, Hendrick, Bastiaen en Martinus
Kenis hun kinderen, Nicolaes Peetermans en Andries Grieten
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Adriaen Kenens in de naam van zijn vrouw
Eerdere eigenaar: Sebastiaen Peeters
Latere eigenaar: Adriaen Peeters
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 61 ½ roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Thijs [oost Teresia Vermeeren]
zuid de markt (de merckt)
west Henrick Hermans
noord de leugen (de leughen) [noord Sr Ambrosius Egidij]
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
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Eigenaar: Adriaen Kenis in de naam van zijn vrouw, tevoren Mattheus De Neve, jaarlijks 6
gulden van de korenrente onder Zoerle, gesproten korenrente van de penningen bij de
voorschreven Mattheus De Neve zijn ter rente gelicht in patet insgelijks de voorschreven
korenrente
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Teresia Vermeeren
zuid de markt (suijdt de merckt)
west Hendrick Hermans
noord Sieur Egidij of de leugen (noordt Sr Egidij off den leughen)
Zie goedenis 12 augustus 1614
Cijns: 6 gulden
Dezelfde Adriaen Kenens over Mattheus De Neve voorschreven geld alsnog jaarlijks 7
gulden 10 stuivers onder de renten van juffrouw Geertruijdt De Roover op zijn
voorschreven huis en hof.
Deze rente is geaccepteerd door Adriaen Peeters den ouden met 120 gulden wisselgeld bij de
Eerwaarde heer pastoor Van den Nieuweneijnde op 7e juli 1735, dito bij de heer ontvangen 1
gulden 17 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
10.11.1716
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 10 november 1716
Aard akte: verkoping
Verkopers: Christiaen en Hendrick Kenins, Arnoldus Willaert man van Dijmpna
Kenens, Hendrick Arts man van Maria Kenens, Gertruijdt Kenens als gelastigde van
Michiel De Hautsetters, uitwijzende de procuratie gepasseerd voor notaris binnen
Antwerpen, Joseph Vander Heirstraeten op 7 november laatstleden, hier getoond, dezelfde
Christian Kenens als voogd met Sebastiaen Van Kerckhoven, schepenen, geassumeerde
voogd uit de wet van de wees achtergelaten bij wijlen Sebastiaen Kenens daar moeder af
leeft Maria Van Linden, dewelke hebben met decreet en autorisatie van wethouders van
Westerlo
Kopers: Adriaen Peeters en Catharina Van scoubroecx, gehuisden
Aard koop: een huis, stal e.a. met klein huisje en hof, groot omtrent 1 sille (ca. 100 roeden),
gelijk hetzelfde alhier gestaan en gelegen aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Theresia Vermeeren
zuid de voorzeiden plaatse (de voors plaedtsse)
west Joannes Baptista Hermans en Peeter Mertens
noord de leugen
Op de kopers last van 12 stuivers en 1 lopen koren aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1040 gulden
Pondgeld: 80 gulden 18 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
15.09.1744
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer 10
Datum akte: 15 september 1744
Aard akte: verhuring
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Verhuurders: Catharina Van Schoubroeck weduwe wijlen Adriaen Peeters geassisteerd
met Guilliam Peeters haar zoon
Huurders: Andries Goviaerts en Belle Van Dingenen
Aard huur: comparante klein huis gestaan op de markt alhier (cleijn huis gestaen op de
merckt alhier) alwaar actueel is wonende Guilliam Coomans
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van drie achtereenvolgende jaren te beginnen
met half maart van de toekomende jaar 1745 enzovoort tot de expiratie van de voorschreven
termijn, waarvan de tweede comparanten (huurders) geloven te gelden en te zullen betalen het
elke half maart de som van 38 gulden met 1 ducaat spelgeld een welke de eerste comparante
bekent ontvangen te hebben of haar actie enz. op de huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6473.
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793, folio 234 recto, post 2
Eigenaars: de erfgenamen Francus Peeters Adriaenssone voor 2/3de en juffrouw Maria
Catharina Peeters voor het resterende 1/3de
Vorige eigenaars: Adriaen Peeters
Volgende eigenaars: Peeter Van de Schriek in de naam van zijn vrouw
De heer Eg. Segers medicijnen licentiaat van Juffrouw M.C. Peeters 1/3de part
Aard perceel: huis en hof nu huizen en hoven hetgeen van de voorschreven erfgenamen
genaamd den gulden hert en het ander fine nomine, groot omtrent 50 roeden
Aanpalende eigenaars 1763:
oost de weduwe Halloint
zuid de plaatse (de plaetse)
west Fr. De Haes
noord den leugen padt of Juffrouw Egidi
Cijns: 10 oude grooten 4 D.LO. OB.LO en 1 pulle rhinne, 1-10-1-15
Vorig boek: folio 64 verso, post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer).
01.07.1765
Notaris Philippe Frans Tieboors, residerende te Oosterlo
Datum akte: 1 juli 1765 (den eerste julij 1765)
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen van Adriaen Peeters en Catharina Van
Schoubroeck
Deelhebbers: 1° Guilliam Peeters in huwelijk met Catharina Tieboors voor de 1ste kavel,
2° Peeter Peeters in huwelijk met Elisabeth Tieboors voor de 2de kavel, 3° Cornelis
Tieboors in huwelijk met Anna Theresia Peeters voor de 3de kavel, 4° juffrouw Maria
Catharina Peeters voor de 4de kavel en 5° Franciscus Peeters in huwelijk met Anna
Dijmpna Tieboors voor de 5de kavel
Aard deling 4de kavel: bestaande in een klein huis gelegen omtrent de markt van Westerlo
met de paardenstal, die zal wezen aan het groot huis met nog het part van de hof zo en gelijk
het door de gelijk condividenten zal gelegd worden in zijn palen en verder zal het klein huis
de weg hebben het genot van de put en zijn passage door de poort om brant uit te halen zo met
een kar als te voet en zullen in het klein huis geen hoorn beesten wegen, verder zal het klein
huis zijn passage hebben door de hof te weten met een kruiwagen en zal het klein huis de
nodige reparaties voor het part zo in de grote en kleine poorten en ook moeten betalen het part
in de cijns op de voorschreven 2 huizen uitgaande
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Aanpalende eigenaars van het hof:
oost en zuid de hof van het groot huis of 5de kavel
west secretaris van Herselt (Halliont)
noord Maria Egidi
Aanpalende eigenaars het klein huis:
oost juffrouw de weduwe Halloint
zuid de markt (de merckt van Westerloo)
west de 5de kavel
Aard deling 5de kavel: bestaande uit een groot huis, koestal en schuur met de hof gelegen aan
de markt van Westerlo, groot omtrent 50 roeden, het groot huis zal geen servituut hebben aan
de oven van het klein huis
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Alloint (Halloint) en het klein huis ( oost de wede Alloint en het cleijn huijs)
zuid de markt van Westerlo (Suydt de marckt van Westerloo)
west de secretaris van Herselt en hof van het klein huis (west den secis van Hersselt en hoff
van het cleijn huijs)
noord juffrouw Egidi (noord jouffre. Egidi)
Het groot huis is belast met 12 stuivers 1 oort aan de Heilige Geest van Westerlo met nog 1
lopen koren aan dezelfde Heilige Geest
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Oosterlo, nummer 6290
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Splitsing huizen in 1765
Huis oostwaarts
Het klein huis, eigendom van Juffrouw Maria Catharina Peeters in 1765
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: juffrouw Maria Catharina Peeters
Periode: 1779 tot 1788
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
Volgende eigenaar: Dokter Egidius Segers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Egidie Zegers [gehuwd met Anna Catharina Tieborst]
Beroep van de eigenaar: dokter
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 70
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 359 en 360
Aard perceel: huis (359) en hof (360)
Grootte perceel: 20 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof
Volgende eigenaar: Henri Van Gompel, bakker, nummer 69 in 1816.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 70
Eigenaars: Louis Van Dijck, 40 jaar, pastoor (vicaire), geboren te Oosterwijk-Houtvenne,
wonende al 6 maanden in Westerlo
Angelica Vandenberg, 27 jaar, dienstmeid, geboren te Westmeerbeek, wonende al 6
maanden in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huis westwaarts
Eigendom van Franciscus Peeters en zijn vrouw Anna Dijmpna Tieboors in 1765
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Frans Peeters (later zijn erfgenamen in 1788)
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Petrus Van den Schriek
Beroep van de eigenaar: smoutslager
Woonplaats van de eigenaar: Veerle
Huisnummer 69
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 357 en 358
Aard perceel: huis (357) en hof (358)
Grootte perceel: 29 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-17-2
Volgende eigenaar: Joseph Jockmans
Latere eigenaar: Henri Van Gompel, bakker, nummer 39 in 1816.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
11.12.1802
Notariaat Joannes Franciscus Raedts, residerende te Tongerlo
Aktenummer 26
Datum akte: 20 Frimaire an 11 (11 december 1802)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Anna Maria Peeters, inwoonster van de gemeente Veerle, geassisteerd van
Petrus Van der Schriek haar man
Kopers: Joannes Josephus Jockmans en Barbara Adons wettige gehuwden en inwoners
van Westerlo
Aard koop: een huis, stalling en hof gestaan en gelegen binnen Westerlo tevoren genaamd
den gulden hert, groot de erve 8 aren en 74 ½ centiaren of 26 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost dokter Zegers in de naam van zijn echtgenote of plaatse daartussen gelegen betreffende
distanties van het huis en ook betreffende de hof
zuid de plaatse en betreffende de hof, het deel van de hof van de voorschreven Egidius Segers
scheidt daar actueel met een palmhaag
west Henricus Menders
noord de leugenpad
Op de kopers last van 1 lopen koren jaarlijks en 12 stuivers 1 oord jaarlijks aan de Armen
tafel van Westerlo deze zou met de tijd meegaand belopen tot 16 stuivers jaarlijks, het
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voornoemde huis met toebehoren aan de verkoopster is rechtmatig toegekomen bij deling met
haar zusters en broers uit het hoofd van wijlen hun vader Franciscus Peeters die hetzelfde
ook ten deel is bevallen tegen zijn broers en zusters, zo de verkoopster verklaart.
Verkoopprijs-koopprijs:1700 gulden Brabants geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo, nummer 6430
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 69
Eigenaars: Henri Van Gompel, 37 jaar, bakker, geboren te Testelt, wonende al 4 jaar in
Westerlo en zijn vrouw Maria Anna Van Gompel, 34 jaar, geboren te Westerlo
Inwonende: Elisabeth Verlinden, 17 jaar dienstmeid, geboren te Testelt, wonende al 3 jaar
in Westerlo
Catharina Elisabeth Peeters, 23 jaar, dienstmeid, geboren te Tessenderlo, wonende al 7
maanden in Westerlo
Frans Verluyten, 30 jaar, domistiek, geboren te Testelt, wonende al 7 maanden in Westerlo
Isabella Grootaers, 42 jaar, naaister, geboren te Heist-op-den-Berg, wonende al 2 maanden
in Westerlo en Julie Doremans, 14 jaar, haar dochter, geboren te Heist-op-den-Berg,
wonende insgelijks 2 maanden in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190
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Nummer 21

Benaming: geen
Aard: huis, stal en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de plaatse
of markt van Westerlo, aan het oostzijde een huis,
aan het westzijde het volgende huis
Opmerkingen: huis nr. 21 en 22 waren in het
jaar 1717 voor de helft en terug één geheel in
1731

Nummer 21
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaars van nr. 21 waren Jean Baptist Vermeerberghen groot 19 roeden en 15 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Hendrick Hermans tevoren Jan Wils,
zeker huis en hof, palende oost Adriaen Kenens, zuid de markt, west en noord Peeter Mertens,
groot 34 roeden 3 kwart, nieuwe zetting 0-1 1/8, oude zetting 0-5
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Geschiedenis en eigenaars
16.03.1663
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 maart 1663
Aard akte: verkoping
Verkoper: Mr Pauwels Verborcht, advocaat te Westerlo residerende
Kopers: Hendrick Hermans en Catharina Van Couwenberg
Aard koop: het voorschreven huis van de zijde van Sebastiaen Peeters met hof tot aan de
koeder? of kamer zo die is gescheiden van het groot huis
Nota: op de kopers last van 900 gulden kapitaal
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
23.02.1717
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 februari 1717
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Baptist Hermans
Kopers: Jan Baptist Vermeerberghen en Catharina Wuijts, gehuisden
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de markt van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Peeters
zuid de voorzeiden markt
west Barbara Hermans
noord Peeter Mertens en Adriaen Peeters
Verkooppprijs-koopprijs: 907 gulden
Pondgeld: 73 gulden 4 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
Zie verder huis nummer 22
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Nummer 22

Benaming: geen
Aard: huis, stal en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het
oostzijde een huis, aan het westzijde het
volgende huis
Opmerkingen: huis nr. 21 en 22 waren in het
jaar 1717 voor de helft en terug één geheel in
1731

Nummer 22
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaars van nr. 22 waren Barbara Hermans groot 14 roeden en 2 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Hendrick Hermans tevoren Jan Wils,
zeker huis en hof, oost Adriaen Kenens, zuid de markt, west en noord Peeter Mertens, groot
34 roeden 3 kwart, nieuwe zetting 0-1 1/8, oude zetting 0-5

Figuren:
Mr Pauwels Verborcht, advocaat (1663)
Henricus Menders, 46 jaar, koperslager (1796)
P. H. Halloint, secretaris van de Heerlijkheid Herselt
(1766)
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Maria Visshers Henricxdochter
Aard perceel: huis en hof met zijn toebehoren, groot omtrent 12 roeden gelegen tot Westerlo
in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost aende … Lenaert Van Halle nu Matheus De Neve
zuid de Heren straat of plaatse (des heeren straet of plaetse)
west Absalon Vincx
noord de erfgenamen Mr Augustijnen
Cijns: 4 stuivers en ?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
19.01.1628
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 19 januari 1628
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Verhoustraten Jansse [Jans zoon]
Kopers: Jannen Wils Jansse en Cattelijnen Vander Weer zijn vrouw
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Mattheus De Neve
zuid de plaatse (de plaetse)
west Absolon Vincx
noord Willem Jans
De verkoper hadt het huis en hof verkregen van Niclaes Van Hout en Jannen
Verhoustraten
Verkoopprijs-koopprijs: 888 gulden
Pondgeld: 71 gulden 11 stuivers 1 blank
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: Jan Wils
Aard: 2 schouwen, 1 oven en 3 ploegen
Cijns: 4 gulden 4 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 811.
16.03.1663
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 maart 1663
Aard akte: een erfelijke rente van 125 gulden jaarlijks, vervallen jaarlijks op 16 maart en het
eerste op 16 maart 1664 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing (afquijtinhe) toe die zal
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mogen geschieden met 2000 gulden en de verlopen rente, welke betaling van intrest zal
moeten afgelegd worden binnen Antwerpen, twee maanden na de vervaldag enz.
Geldschieter: Jan Verspouwen, koopman en burger van de stad Antwerpen
Geldlener: Jan Wils
Hypotheek: een huis en hof met zijn toebehoren gestaan en gelegen aan de plaatse of markt
alhier (plaetse of meirt alhier)
Aanpalende eigenaars:
oost Sebastiaen Peeters
zuid de voorschreven plaatse (de vs plaetse)
west Sr Adriaen Wijnants van Rosan
noord Sr Adriaen Wijnants van Rosan
Hypotheek: een huis, hof met koeder? zo hetzelfde gescheiden is van het grote huis en enkele
percelen van erven
Aanpalende eigenaars huis:
oost zijn comparant groot huis
zuid de voorschreven plaatse
west Jan Verlinden
noord Jan Verlinden
Met nog als pand een perceel land op de leugen en een perceel weide
Mr Pauwels Verborght, advocaat te Westerlo residerende en juffrouw Anna Bivens zijn
huisvrouw stellen mee als borg voor de voorschreven rente
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
16.03.1663
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 maart 1663
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Wils
Koper: Mr Pauwels Verborcht
Aard koop: huis en hof met zijn toebehoren, vermeld in de voorschreven rentebrief, met een
weide
Dat de voorschreven koper tot zijn comparant moet stellen sufficiënte toe panden tot
continuatie voorschreven Verspouwen daarop de voorschreven panden worden, en op een
last van een cijns van 7 stuivers jaarlijks.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
24.12.1663
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Aard akte: verkoping
Verkoper: Meester Pauwels Verborcht, advocaat
Koper: Mr Joos Poortmans
Aard koop: de helft van een huis voor deze gekocht te hebben van Jan Wils, gelegen en
gestaan alhier in de plaatse tegenover de markt (tegens over de merckt) waarvan de ander helft
en meestenpart toekomende Henderick Hermans en dat zonder de kelder daar ondergelegen
die de voorschreven verkoper refereert tot … profijt
Verkoopprijs-koopprijs: 500 gulden mits wordt verkocht voor de rente daarop staande geen
pontgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.

172

Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Henrick Hermans
Eerdere eigenaar: Jan Wils
Latere eigenaar: Franciscus De Haes bij koop, Heer Halloint voor 17 ½ roeden en
Guillielmus Peeters voor de meerrest
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 34 roeden 3 kwart
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Kenens
zuid de markt (de merckt)
west Peeter Mertens
noord Peeter Mertens
Cijns nieuwe zetting: 0-1 1/8
Cijns oude zetting: -0-5
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
18.12.1731
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 december 1731
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Baptist Hermans als last en procuratie hebbende van zijn zuster Barbara
Hermans, gepasseerd dezelfde voor notaris G. Bredael op 7 december 1731
Kopers: de Eerwaardige heer Guillielmus Van Meerberghen kapelaan tot Maaseik en
Hendrick Boogaerts als voogden van de wees achtergelaten bij wijlen Jan Baptist
Vermeerberghen daar moeder af leeft Elisabeth Boogaerts met naam Catharina
Vermeerberghen
Aard koop: een huis met achterplaatsen en gerechtigheden
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Vermeerbergen
zuid de plaatse (de plaetse)
west den hert
noord de hof van de voorzeiden Jan Baptist Vermeerberghen
Het voorschreven huis e.a. is aan de verkoopster Barbara Hermans bij scheiding en deling
bevallen, gepasseerd voor de notaris en procureur Thijs op 16 oktober 1715
Verkoopprijs-koopprijs: 820 gulden
Pondgeld: 66 gulden 2 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
05.11.1766
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 november 1766 (5e 9ber 1766)
Aard akte: verkoping
Verkopers: de Heer P. H. Halloint, secretaris van de Heerlijkheid Herselt tot hetgeen naar
beschreven geautoriseerd van juffrouw Theresia Vermeerberghen zijn huisvrouw
Kopers: Franciscus De Haes en Barbara Theresia Teunnissen, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huis, stal en hof gestaan en gelegen aan de plaatse van Westerlo, groot de
maat niet geweten
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Aanpalende eigenaars:
oost Franciscus Peeters
zuid de markt (de merckt alhier)
west Guilliam Peeters
noord de leugen (den leugen)
Verkoopprijs-koopprijs: 1270 gulden, blijvende de kooppenningen tot 200 gulden daarop
geaffecteerd ten behoeve van de verkopers, mits daarvan betalen tegen 4 percent en zo
jaarlijks 8 gulden, koers en ingang genomen hebbende op Bamis (1 oktober) laatst gepasseerd,
zodat het eerste jaar intrest vallen en verschijnen zal te Bamis 1767, enzovoort van jaar tot
jaar tot de aflossing toe die zal moeten geschieden met gelijke som van 200 gulden kapitaal en
de verschenen intresten. De kopers hebben de rente afbetaald op 28 februari 1783
Pondgeld: 102 gulden 7 stuivers 3 oorden 1 blank
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek markizaat Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Franciscus De Haes
Periode: 1779 tot 1784
Volgende eigenaar: Jan Wendelen
Periode: 1784 tot 1786
Volgende eigenaar: Henricus Mendes
Periode: 1786 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
12.12.1783
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck
Aktenummer 23
Datum akte: 12 december 1783
Aard akte: uitwisseling onroerende goederen (uijtwisselinge ofte mangelinge)
Ruiler 1: Franciscus De Haes, inwoner en burger van de stad Diest in huwelijk met Barbara
Theunissens
Ruiler 2: Joannes Wendelen en Anna Cornelia Snoeckx, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Ruiler 1 aan ruiler 2: een huizing, stal, grond van erve, hof met appendenties en
dependentiën gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo, groot .. roeden de maat niet
geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Francis Peeters erfgenamen en juffrouw Maria Catharina Peeters
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerlo)
west Guilliam Peeters erfgenamen
noord de leugen pad (den leugen padt)
Nota: ruiler 1 had het huis e.a. verkregen bij koop van de secretaris P. Halloint blijkens zijn
goedenisbrief, gepasseerd voor schepenen van Westerlo
Ruiler 2 aan ruiler 1: een perceel weide gelegen onder Varendonk en nog een perceel weide
gelegen onder Herselt
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6575.
10.03.1784
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Aard akte: geldlening van 400 gulden Brabants geld, waarvan zij geldleners (rentgelderen)
ten huize van de geldlener jaarlijks geloven te gelden en te betalen een intrest tegen 4 gulden
percent en zo jaarlijks 16 gulden, toch in cas van precieze betaling ten vervaldag hier naar
uitdrukken of uiterlijk binnen de 6 weken daarna, zo zullen zij comparante geldleners gestaan
met een intrest tegen 3 gulden en 10 stuivers percent, en zo met 14 gulden jaarlijks, dezelfde
intrest koers en ingang nemende op heden datum deze, zodat het eerste jaar van betaling
vallen en verschijnen zal op 10 maart 1785, enzovoort te continueren van jaar tot jaar tot de
volle aflossing toe, dewelke altijd zal mogen en moeten geschieden met een gelijke som van
400 gulden en de verschenen intresten
Geldgevers: de Eerwaarde heer Joannes Baptist Herla, beneficiant van het benefictie van
Onze Lieve Vrouw Altaar in de parochiale kerk, alhier binnen Westerlo (onse lieve vrauwe
autaer, in de parochiale kercke, alhier binnen Westerloo) voor dezelfde kerk
Geldleners: Joannes Wendelen en Anna Cornelia Snoecks, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Hypotheek: huizing, grond en hof, staande en liggende alhier in de plaatse van Westerlo,
groot de gronden de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Francis Peeters en juffrouw Maria Catharina Peeters
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerlo)
west Guillaume Peeters erfgenamen
noord de leugen pad (den leugen padt)
Het huis e.a. competerende de geldleners bij uitwisseling met Francis Haes en zijn vrouw,
inwoners van de stad Diest, blijkens de contract en getuigen binnen Herselt op 14 mei 1776
alhier origineel overgelegd, en tot securiteit stellen de geldleners nog als onderpand een
perceel land gelegen onder de laathoven van Gestel jurisdictie van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6576.
03.04.1786
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 4
Datum akte: 18.03.1786 en 3 april 1786
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Joannes Wendelen en Anna Cornelia Snoecks, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Kopers: Henricus Mendes
Aard koop: huizing en erve, stal, met hof daaraan gelegen alhier binnen de plaatse van
Westerlo op de markt (de plaetse van Westerloo op de merckt)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Francis Peeters en Anna Catharina Tiborts
zuid de plaatse of markt voorzeiden (de plaetse ofte merckt voors:)
west Guilliam Peeters erfgenamen
noord de leugen pad of leugen (den leugen padt of leugen)
Nota: de verkopers hebben het huis etc. gecompeteerd bij uitwisseling met Francis Haes en
Barbara Theunissen, inwoners van de Stad Diest, blijkens contract daarover gepasseerd voor
mij voorgenoemde notaris op 12 december 1783, en op kopers last van een rente daarop
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gerealiseerd ten behoeven van het benefictie van Onze Lieve Vrouw altaar in de kerk van
Westerlo, een som van 400 gulden kapitaal
Verkoopprijs-koopprijs: 670 gulden en 55 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6577
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Henricus Menders, 46 jaar, koperslager, Catharina Swillens, 50 jaar, zijn vrouw, beiden
ingekomen in Westerlo vanaf 1779, Frans Menders, 15 jaar, zijn zoon en Joseph Menders,
12 jaar, zijn zoon, beiden geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Henri Mendes
Beroep van de eigenaar: ketelslager
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 68
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 355 en 356
Aard perceel: huis (355) en hof (356)
Grootte perceel: 15 ½ verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 68
Huurders: Guilliam Donatus Coomans, 33 jaar, particulier, geboren te Westerlo
Anna Theresia Tubbax, 31 jaar, winkelierster, geboren te Morkhoven, wonende al 8 jaar in
Westerlo
Joanna Peeters, 23 jaar, dienstmeid, geboren te Testelt, wonende al 4 jaar in de gemeente
Westerlo
Petrus De Ceulaer, 56 jaar, dagloner, geboren te Wiekevorst, wonende al 46 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 23

‘ De Keijser ‘
‘ Den Herte ‘
‘ Den Rooden Hert ‘
Benaming:
De Keijser 1657 Den Keijser 1671
Den Herte 1688 Het Hert 1698
Den Rooden Hert 1728 1827
De Roden Hert 1755
Aard: een stenen huis, schuur stalling en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van de
plaatse of markt van Westerlo, aan het oostzijde
een huis, aan het westzijde het volgende huis
Figuren: Absolon Vincx, secretaris tot Westerlo
(1609)
Nummer 23
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 23 was Petrus Kentens groot 86 roeden
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Peeter Mertens tevoren Adriaen
Wijnants, zeker huis en hof, palende oost Hendrick Hermans, zuid de markt, west Hendrick
Verbiest erfgenamen, noord Sieur Egidij, groot 82 ½ roeden, nieuwe zetting 0-2 ¾, oude
zetting 0-7 ½
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Geschiedenis en eigenaars
23.05.1595
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 mei 1595
Aard akte: verkoping
Verkopers: juffrouw Petronella Van Meldert weduwe wijlen Niclaes Van Halle, voor
zichzelf met Pauwels Tiboets haar voogd, voor het vruchtgebruik en dat tot behoeve van haar
voorschreven Van Halle kinderen, akte gepasseerd voor notaris De Donckt op 26 .. 1595, als
last hebbende van Jannen en Jaecquelijnen Van Halle voor de helft, juffrouw Isabella Van
Halle met Richard du Fraisne haar man en voogd voor haar zelf voor 1/4de part en
Petronella Van Halle nog minderjarig voor 1/4de part
Kopers: Absolon Vincx met Geertruijt Van Dijck zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een huis met hof en alle zijn toebehoren, zo en gelijk hetzelfde gelegen is binnen
de vulhalmeijen? van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen wijlen Jans Verhaustraten
zuid de plaatse (de plaetse)
west Martijne Baten
noord aan de erve Anna Wils
Verkoopprijs-koopprijs: 722 ½ gulden
Pondgeld: 57 gulden 3 stuivers 1 blank
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Absolon Vincx, secretaris tot Westerlo bij koop
Vorige eigenaar: Nicolaes Van Hall
Aard perceel: huis en hof, groot omtrent 20 roeden, gelegen tot Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Hendrick Verhoustraeten
zuid aan de Heren straat (aen des heeren straet)
west Martijn Baeten
noord de erfgenamen Mr Augustijn Wils
Cijns: 2 gulden 10 stuivers
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio 1
(oude inventarisnummer).
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: de weduwe Absolon Vincx
Aard: 4 schouwen, ast en brouwoven, bakoven, 1 ploeg
Cijns: 9 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 811.
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15.07.1657
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 15 juli 1657
Aard akte: geldlening van 2800 Carolus gulden, de geldleners beloven deze terug te geven
binnen de tijd van 1 jaar, ingegaan op 15 juli 1657, te weten 1200 gulden kapitaal aan
Adriaen Borrekens en de resterende 1600 gulden kapitaal aan Christoffel Peeters of actie
hebbende
Geldschieter: Adriaen Borrekens, koopman en Christoffel Peeters, ingezeten poorter van
de stad Antwerpen, zo beloven zij geldleners alle maanden intrest te betalen van 6 ten
honderd op het jaar binnen Antwerpen, in goede permissie geld
Geldleners: Adriaen Wijnants en Jan Celen, onze medeschepenen
Hypotheek van Adriaen Wijnants: een huizing met hove, schuur, stalling, grond en
toebehoren genaamd de Keijser, gestaan en gelegen binnen Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Wils en Gommar Vincx
zuid de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
west de erfgenamen Peeter Blancaerts en de straat
noord de leugen
Met nog als pand een perceel dries aldaar gelegen in de Tongelse straat
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Absolon Vincx, secretaris tot Westerlo
Vorige eigenaar: Nicolaes Van Hall
Volgende eigenaar: Adriaen Wijnants bij koop
Aard perceel: een huis en hof, groot omtrent 20 roeden geheten den keijser gelegen tot
Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Nicolaes Van Haut
zuid de plaatse (de plaetse)
west Peter Blanckaerts
noord Mr Augustijn Wilts erfgenamen
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio
24 verso en 25 recto (oude inventarisnummer).
20.01.1676
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 januari 1676
Aard akte: geldlening van 500 gulden, de geldleners zijn schuldig een erfelijke rente van 25
gulden vallen jaarlijks op 5 augustus en het eerste op 5 augustus 1676 enzovoort van jaar tot
jaar tot de aflossing toe die altijd zal mogen te geschieden met 500 gulden en de verschenen
intresten
Geldschietster: Juffrouw Margarita Moijneé
Geldleners: Jan Vervecken als last en procuratie hebbende van Sieur Adriaen Wijnants
van Rosan en Juffrouw Elisabeth Lieberge zijn wettige huisvrouw, gepasseerd dezelfde
procuratie voor de notaris P. Aerts te Brussel op 24 december 1675
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Hypotheek: een huis, schuur, stalling, hof e.a. gestaan en gelegen binnen Westerlo aan de
plaatse zuidwaarts
Met nog als pand een half bunder land aldaar gelegen op de leugen achter de plaatse
Aanpalende eigenaars huis:
oost Hendrick Hermans en Sebastiaen Peeters
zuid de plaatse (de plaetse)
west Sieur Pires erfgenamen en S’ Heeren straat (theeren straet)
noord de leugen of het half bunder voorzeiden en Niclaes Vanden Berge
Pondgeld: 27 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
06.08.1688
Abdij Archief Tongerlo, losse akten
Datum akte: 6 augustus 1688
Aard akte: verkoping
Verkoper: Heer Guillam Franchois Debroeij, heer van Ophem, Eerste raad pensionaris van
de stad Leuven en vrouw Isabella Margarita Rombouts zijn huisvrouw
Koper: de Eerwaard heer prelaat van Tongerlo
Aard koop: een stenen huis, schuur, stalling met hof (steenen huijs, schuere, stallinghen
metten hoff) en andere zijne toebehoren, groot ½ bunder, gestaan en gelegen tot Westerlo op
de plaatse
Aanpalende eigenaars:
(oost) de erfgenamen Jan Wils ten ene
(west) de erfgenamen Mr Geeraert Mattheijs ten tweede
(zuid) de straat van voren (die straete van voeren) ten derde
(noord) Jan Marcelis ten vierde zijde
De comparanten (verkopers) de goederen verkregen gelijkerwijs de eerste comparanten de
voorschreven goederen hebben bekomen voor meier en schepenen van Leuven op 7
september 1679 tegen wijlen Arnoldus Wijnant van Rosan
Verkoopprijs-koopprijs: 2400 gulden met nog een perceel land in de leugen en een dries
inbegrepen
Bron: Abdij Archief Tongerlo, nummer IV 157.
12.04.1688
Datuma akte: 12 april 1688
Aard akte: verkoping
Verkopers: de Eerwaarde Heer Gorius Piera en Mattheus Smits, provisors van de abdij van
Tongerlo, welke comparanten als gemachtigde van mijnheer De Vroij pensionaris van
Leuven etc. hebben bekent verkocht en in erfdommen overgegeven te hebben met aggregatie
van de hoogwaardige heer prelaat van Tongerlo
Kopers: Peeter Mertens en Elisabeth Van Dommelen hier present en de koop accepterende
in zeker huis, stalling, schuur en hof genaamd Den Herte zo en gelijk dezelfde gelegen is,
behoudens dat de heer provisor zijn reserverende een perk in de hof komende zuid aan de hof
van Hendrick Verbiest, west aan de straat gaande van Westerlo naar Tongerlo, noord de
leugen, en oostwaarts aan de voorgeschreven erve van het huis af te meten met rechte linie
van de hoek van de haag van Hendrick Verbist tot op de linie
Verkoopprijs-koopprijs: 1200 gulden, de kopers zullen betalen 400 gulden permissie geld en
de meer rest van 800 gulden zullen gehypothekeerd blijven op de voorzeiden huis, stal, schuur
en hof tegen 4 ten honderd, item zullen de rentgelders vermogen de kapitale som te
verminderen met 100 gulden en verschenen intresten, opgemaakt door notaris Amb. Egidij
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Bron: ?
22.06.1688
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 juni 1688 (22 junij 1688)
Aard akte: verkoping
Verkoper: mijnheer De Roije, heer van Landen etc.
Kopers: Peeter Mertens en Elisabeth Van Dommelen zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur, stalling en hof naast de haag van Hendrick Verbist tot aan de
leugen af te meten
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Kenens en Hendrick Hermans
zuid de markt (den meirdt)
west Hendrick Verbist en de heer verkoper erve
noord Niclaes Vanden Berge of leugen
Op de kopers last van 800 gulden kapitale rente tegen 4 gulden ten honderd, vallen jaarlijks
op 12 april en de eerste van 12 april 1689, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe ten
behoeve van het Godhuis van Tongerlo (Godtshuijse van Tongerloo)
Op 23 april 1747 heeft Guillielmus Peeters deze rente van 800 gulden wisselgeld met
intresten voldaan aan de heer Libertus Van den Poel, provisor van de abdij van Tongerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1200 gulden
Pondgeld: 93 gulden 7 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Peeter Mertens en zijn vrouw Elisabeth Vandommelen, gehuwd te Westerlo op 20.04.1680,
Anna Elisabeth Stercx, haar dochter en van wijlen Adrianus Stercx, gehuwd met de
voornoemde Elisabeth Vandommelen te Westerlo op 6 februari 1666 en Anna Hermans
hun meid
03.02.1698
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 3 februari 1698
Beschrijving akte: voor schepenen is Peeter Mertens, dat hij blijkt in voldoening van de
plakkaarten geëmaneerd op het distilleren van de levende wateren of brandewijnen op datum
19 december 1697 en heeft verklaart onder eed het navolgende:
De eerste comparant Peeter Mertens woonachtig in het Hert binnen het markizaat Westerlo,
dat hij in zijn macht heeft een fornuis of ketel groot 2 ½ ton opgericht in zijn achterhuis of
stookhuis (een fournaeijs oft ketel groot twee tonnen en een half opgericht in sijne achterhuijs
of stoock huijs)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
Einde 17de eeuw begin 18de eeuw
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Peeter Mertens
Eerdere eigenaar: Adriaen Wijnants van Rosan
Latere eigenaars: Guillielmus Peeters, bij koop
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 82 ½ roeden
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Aanpalende eigenaars:
oost Hendrick Hermans
zuid de markt (de merckt)
west Henrick Verbiest erfgenamen
noord Sr Egidij
Cijns nieuwe zetting: -0-2 3/4
Cijns oude zetting: -0-7 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
16.02.1720
Notaris Theodorus Lambertus Thijs, notaris, residerende te Westerlo
Datum akte: 16 februari 1720
Aard akte: geldlening van 500 gulden, de geldleners betalen een rente van 20 gulden
jaarlijks, en geloven te betalen jaarlijks ten vervaldag, waarvan de eerste valdag daarvan
wezen zal op 16 februari 1721, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe, dewelke zal
mogen geschieden met gelijke som van 500 gulden wisselgeld en de verlopen intrest.
Geldschieters: het Gasthuis binnen Leuven (den gasthuijse binnen Loven)
Geldleners: Peeter Mertens en Catharina Debecker, gehuisden
Hypotheek: hun huizing genaamd den hert met de hof, appendenties en dependentiën,
gelegen binnen deze markizaat van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Barbara Hermans
zuid de markt (de merckt)
west Hendrick Verbiest
noord de dreef naar de abdij van Tongerlo (de dreve naer d’abdije van Tongerloo)
Op de last van een rente op het huis en hof aan de Abdij van Tongerlo van 32 gulden
jaarlijks, welke eerste comparant het verkregen heeft bij scheiding en deling, met hierin nog
enkele percelen als onderpand
Zuster Maria Loos, moeder van het Gasthuis van Leuven, bekent ontvangen te hebben uit
handen van Jan Van Loofsel en Hendrik Boogaerts als gedeputeerde voogden van het
weeskind van Jan Baptist Van Meerberghe, de som van 500 gulden wisselgeld in kwijting
van deze voorgemelde rente, alsook de som van 107 gulden courant voor de vervallen
intresten tot het jaar 1737 verschenen op 16 februari, de oorkonde deze 21 maart 1737.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 797.
15.03.1728
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 15 maart 1728
Aard akte: openbare verkoping, gepasseerd voor notaris Henricx
Verkopers: Catharina De Becker weduwe van Peeter Mertens, uit kracht van testament
tussen de voorzeiden comparante en haar man gemaakt, gepasseerd voor notaris Guilielmus
Hendricx op 9 januari 1728
Kopers: Jan Baptist Vermeerbergen en Elisabeth Boogaerts, als laatste hoogste bieder
Aard koop: een huizing, stalling, schuur, bakhuis, achterhuis en hof gestaan en gelegen aan
de markt van Westerlo, geheten de Rode Hert
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Vermeerbergen
zuid de markt alhier (de merckt alhier)
west de erfgenamen en de weduwe van Hendrick Verbiest
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noord de leugen
Op de kopers last een rente daarop geaffecteerd ten behoeve van de Abdij van Tongerlo ten
kapitaal van 800 gulden wisselgeld
Verkoopprijs-koopprijs: 3206 gulden
Pondgeld: 183 gulden 4 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
11.05.1728
Notaris Jacobus Antonius Du Rij, residerende te Leuven
Aktenummer 15
Datum akte: 11 mei 1728
Aard akte: Geldlening van de som van 1800 gulden wisselgeld, dienende deze voor
kwitantie, ter zaak van welke som de comparanten en elk van hun in bijzonder geloven te
gelden en te betalen ten behoeve van het Paus Collegie van de heer President present en
accepterende een erfelijke rente van 90 gulden jaarlijks van de pennink 20, gestaan met 72
gulden ten pennink 25 mits te betalen op de vervaldag precies binnen de twee maanden
daarna, koers nemende datum deze en jaarlijks te verschijnen op 11 mei, binnen deze stad te
leveren in courant geld enz. van jaar tot jaar tot de effectieve kwijting toe die altijd zal mogen
geschieden met gelijke kapitale som en wisselgeld als voor enz.
Geldschieter: De Eerwaarde heer Gislenus Daelman, dokter en professor in de Heilige
Godheid President van het Paus Collegie binnen deze stad en universiteit Leuven,
applicerende voor hetzelfde Collegie
Geldleners: Jan Baptist Vermeerberghen en Elisabeth Boogaerts gehuisden ingezeten van
Westerlo
Hypotheek onder Westerlo: een huis, stal, schuur, bakhuis, achterhuis en hof gestaan en
gelegen aan de markt van Westerlo geheten den rooden hert (huijs, stal, schuer, backhuijs,
achterhuijs enhof gestaen en gelegen aende merckt van Westerloo geheeten den rooden hert)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptista Vermeerberghen zoon Peeter (oost Jan Baptista Vermeerberghen sone
Peeters)
zuid de markt (suijt de merckt)
west de erfgenamen en weduwe wijlen Hendrick Verbiest (west d’erfgenaemen en wede
wijlen Hendrick Verbiest)
noord de leugen (noort de Leughen)
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Het huis e.a. bij de comparanten verkregen voor de wethouders van Westerlo op 15 maart
laatstleden, op de last van een rente van 800 gulden aan de Abdij van Tongerlo, volgens
goedenisbrief alhier gezien en gebleken.
Met nog andere percelen als onderpand, gelegen onder Heist-op-den-Berg, Geel en
Westmeerbeek
Bron: Rijksarchief Leuven. Notariaat Leuven nummer 26.
19.05.1728
Datum akte: 19 mei 1728
Aard akte: verschenen voor de schepenen van Leuven om een notariële akte gepasseerd voor
notaris J. A. Du ry op 11 mei 1728 te vernieuwen en herkennen en geldlening van 1800
gulden, de geldleners beloven te betalen een erfelijke rente van 90 gulden jaarlijks, de
Pennink 20, gestaan met 72 gulden, ten Pennink 25, mits te betalen op de valdag precies
uiterlijk binnen twee maanden daarna, koers nemende op datum deze en jaarlijks te
verschijnen op gelijke 11 mei binnen deze stad te leveren, enzovoort van jaar tot jaar tot de
effectieve kwijting toe die altoos zal mogen geschieden met gelijke som en wisselgeld van als
voor met volle rente en kosten daarvan deponerende
Geldschieter: de Eerwaarde heer Carolus Gillemus Daelmans, dokter en professor in de
Heilige Godheid, president van het Paus College binnen de Stad Leuven
Geldleners: Jan Baptist Vermeerberghen en Elisabeth Bogaerts, gehuisden en ingezeten
van Westerlo
Hypotheek: een huis, stal, schuur, bakhuis, achterhuis en hof, gestaan en gelegen aan de
markt van Westerlo genaamd den Grooten Hert
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Vermeerberghen zoon Peeter
zuid de markt (de merckt)
west de erfgenamen en weduwe wijlen
Hendrick Verbiest noord de Leugen
Het huis e.a. op de last van een rente van 800 gulden aan de Abdij van Tongerlo, volgens
goedenisbrief alhier gezien, met nog andere percelen als onderpand, gelegen onder Heist-opden-Berg, Geel en Westmeerbeek
Op 20 mei 1737 hebben de eerzame Jan Van Looffel en Hendrick Boogaert, voltrokken het
remboursement van het kapitaal in deze akte vermeld in ons handen waarover casserende en
annuleren
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 797.
25.09.1736
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Aard akte: openbare verkoping
Datum akte: 25 september 1736
Verkopers: Jan Verleuffelt uit kracht van procuratie verleden bij de Eerwaarde Heer G. Ver
Meerberghen, onderpastoor van Maaseik, als voogd met Hendrick Boogaerts over de
minderjarige wezen van wijlen Jan Baptist Vermeerberghen en Elisabeth Boogaerts in hun
leven gehuisden, ingevolge de manuele procuratie onder zijn handtekening op 12 september
1736 alhier aan ons schepenen getoond, en gebruikende de decreet en autorisatie van de
wethouders van Westerlo, item meester Philip François Halloint en notaris Petrus
Philippus Elaerts als beëdigde voogden van de wezen van wijlen de voorschreven Elisabeth
Boogaerts daar weduwnaar van leeft, Michiel Verachtert, mede alhier present, insgelijks
met het decreet en autorisatie van de wethouders van Westerlo
Kopers: Guilliam Peeters en Catharina Tiboirts zijn huisvrouw
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Aard koop: huizing, stalling, schuur en aangelegen erve met de kamer gekocht van Barbara
Hermans, met alle appendenties en dependentiën, zo en gelijk hetzelfde gelegen is binnen
Westerlo aan de plaatse en gebruikt wordt bij Michiel Verachtert, dezelfde huizing genaamd
den Rooden Hert
Aanpalende eigenaars:
oost Joannes Baptista Vermeerberghen (oist Joan Bap: Vermeerberghen)
zuid de plaatse (suijt de plaetse)
west de erfgenamen wijlen Hendrick Verbist (west d’ erfgen wijlen Hend. Verbist)
noord de leugenpat of de dreef naar Tongerlo (noort den leugenpat ofte de dreve naer
Tongerloo)
Op kopers last van een rente van 800 gulden kapitaal wisselgeld ten behoeve van de Abdij
van Tongerlo geregistreerd op 15 maart 1728 voor schepenen en wethouders
Deze rente is gecasseerd op 24 april 1747 in de goedenis rente van 22 juni 1688
Verkoopprijs-koopprijs: 2375 gulden wisselgeld 175 gulden van de hogen totaal prijs is
2375 gulden
Pondgeld: 191 gulden 9 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746, zie ook
scabinale akten, nummer 769, aktenummer 39, datum 18 juli 1736.

1754
Volkstelling Westerlo 1754
Guillaume Peeters, uit afspanning en schepenen, Catharina Tiboirts, zijn vrouw, Maria
Peeters, oud 12 jaar, Richard Peeters, oud 10 jaar, Peeter Peeters, oud 8 jaar, Anna Peeters
oud 4 jaar en Digna Peeters, oud 2 jaar hun kinderen
Jan Sannen, Adriaen Verleght, Anna De Crock, hun knechten en meid
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Baksveld, Breederij, Goorken, Holland,
Huypensberg, Overwijs en Spikdorenveld
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Eigenaar: de weduwe van Guilliam Peeters
Periode: 1779 tot 1790
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Volgende eigenaar: Richard Peeters
Periode: 1790-1795
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
26.02.1789
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 23
Datum akte: 26 februari 1789
Aard akte: scheiding en deling
Deelhebbers: Maria Catharina Peeters gehuwd met Norbertus Kerselaers ten ene voor de
2de kavel, item Richardus Peeters ontvanger der eerwaarde en edelen heren staten, in
huwelijk met Maria Anna Verellen ten tweede voor de 1ste kavel, item Anna Theresia
Peeters gehuwd met Guillielmus Coomans apotheker binnen deze dorp ten derde voor de 4de
kavel, item Maria Dimpna Peeters bejaarde dochter ten vierde voor de 5de kavel en finaal
Guillielmus Peeters, notaris binnen deze dorp residerende bejaarde jongeman ten vijfde zijde
voor de 3de kavel, alle van de toenaam Peeters, kinderen wijlen Guillielmus Peeters en
Maria Catharina Tiboorts in hun leven wettige gehuisden, verklaren comparanten
gescheiden en gedeeld te hebben in 5 egale parten en delen onder de letters A, B, C, D en E
Aard deling: de 1ste kavel, voor deze word gesteld zeker huizing, stalling, schuur en hof
appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen binnen deze dorp van Westerlo, groot de
erve 1 sille (100 roeden)
Aanpalende eigenaars:
oost Hendrick Mendes
zuid de plaatse (de plaetse)
west Domin Turlincx
noord de leugen pad en de dreef op Tongerlo (den leugen padt en de dreve op Tongerlo)
Nota: op de last aan de 4 andere kavels uit te keren een som van 100 gulden courant geld te
voldoen met Sint Andriesmis eerstkomende
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6450
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Richardus Peeters, 50 jaar, herbergier en Maria Anna Verellen, 40 jaar, zijn vrouw, beiden
geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Richard Peeters
Beroep van de eigenaar: herbergier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 67
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 353 en 354
Aard perceel: huis (353) en hof (354)
Grootte perceel: 72 verges
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Taxatie: huis 1-15-0 en hof 2-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 67
Eigenaars: Maria Anna Verellen, 55 jaar, herbergierster, geboren te Westerlo
Guilliam Peeters, 27 jaar, haar zoon, geboren te Westerlo
Henrietta Peeters, 24 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Joannes Baptista Van Dingenen, 49 jaar, domistiek, geboren te Westerlo
Joannes Baptista Geyskens, 32 jaar, domistiek, geboren te Watereinde
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190
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Nummer 24

‘ De Lelie ‘
‘ Den Witten Herdt ‘
Benaming:
De Lelie 1737 1738
Den Witten Herdt 1757
Den Witten Hert 1772
Aard: huis, stal, schuur en hof
Situering: gelegen aan de noordzijde van
de plaatse of markt van Westerlo, aan het
oostzijde een huis, aan het westzijde de
straat.
Figuren:
Jan Truijens, stadhouder tot Westerlo (1609)
Henricus Verbiest, schepenen van het
markizaat Westerlo (1693)
Nummer 24
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar van nr. 24 was Henry Verbiest groot 81 roeden en 7 voeten
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Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren het Gasthuis van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Eigenaar: Martijn Baten
Latere eigenaar: Hendrick Verbist
Cijns: 1 halster rogge cijns jaarlijks
Hypotheek: huis en hof tot Westerlo op het hoekje van de plaatse (het hoexken vande plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Absolon Vincx
zuid de plaatse
west s ’Heerenbaan naar Tongerlo gaande (scheerbane naer Tongerloo gaende)
noord Anna Boschaerts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Truijens, stadhouder tot Westerlo
Volgende eigenaar: Peter Blanckaerts bij erfenis (versterff)
Aard perceel: omtrent 1 sille land, dewelke nu huis en hof is gelegen tot Westerlo in de
plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Absalon Vincx
zuid aan de plaatse (aende plaetse)
west de straat gaande naar Tongerlo (de straete gaende naer Tongerloo)
noord niet vermeld
Cijns: stuivers?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Nummer 21
Eigenaar: Martijn Baten erfgenamen
Cijns: 20 stuivers jaarlijks geldcijns
Hypotheek: een huis en hof gelegen aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Absolon Vincx
zuid de straat (de strate)
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west de straat (de strate)
noord Mr Augustijn Wils erfgenamen
Latere eigenaar: mode Henrick Verbiest erfgenamen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Martijn Brouwers erfgenamen of Martijn Baten erfgenamen
Cijns: 20 stuivers en 2 halsteren rogge jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof gelegen aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Absolon Vincx
zuid de plaatse (de plaetse)
west de straat naar Tongerlo gaande (de strate naer Tongerloo gaende)
noord Mr Augustijn Wils erfgenamen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
20.05.1616
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 mei 1616 (xx maeij 1616)
Aard akte: verkoping (bij pure donatie)
Verkoper: heer Dierick Lanaerts, priester, geassisteerd met Jan Vander Hoffstadt in plaats
van voogd
Kopers: Peeter Blanckaerts en Maria Lanaerts zijn wettige huisvrouw, de heer comparant
(verkoper) zuster en zwager
Aard koop: alle zijn actie, part, deel en gerechtige als het hem comparant verkoper
toebehoort die hij verstorven heeft van zijn grootmoeder wijlen Marijne Baten
Een huis gestaan alhier in de plaatse (huijs gestaen alhier inde plaetse)
Aanpalende eigenaars: west en noord de straat
Inbegrepen in de koop percelen van landen, weiden, beemden en heiden zo gelegen onder
Westerlo als Herselt
Nota 2: de voornoemde heer comparant (verkoper of schenker) alsnog mogen toekomen in de
goederen die de voorschreven Jan Truijens, stadhouder met de voornoemde Martijne
Baten, staande de huwelijk verkregen hebben en tot wat plaatsen die gelegen zijn
Pondgeld: mits donatie geen pondgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 743.
16.05.1635
Schepenakten Westerlo, schouw- en ploeggeld
Datum akte: 16 mei 1635 (xvi maij xvi sessendertich)
Eigenaar: Peeter Blancquaerts
Aard: 1 schouw en 1 oven
Cijns: 2 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 811.
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01.08.1651
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 21 juni en 1 augustus 1651
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Mr Franchois Lanarts, zo in eigen naam als voogd van de kinderen wijlen
Peeter Blancaerts daar moeder af was Maijken Lanarts
Koper: Mr Everaert Matthijs
Aard koop: een huis, hof met zijn toebehoren, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Wijnants
zuid de plaatse (de plaetse)
west S’herenstraat (there straete)
noord de plaatse (de plaetse)
Op de kopers last van 20 stuivers aan de kerk en Heilige Geest van Westerlo jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 1300 gulden en 56 hogen (ieder hoge 2 gulden, 1 gulden ten profijt
van de koper en 1 gulden ten profijt van de verkoper)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
14.09.1668
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 14 september 1668
Aard akte: verkoping
Verkoopster: Barbara Evans weduwe wijlen Servaes Matthijs, geassisteerd met secretaris
Vermeeren tot deze haar gekozen voogd, uit kracht van testament bij voornoemde Barbara
Evans met wijlen haar voornoemde man gemaakt voor de notaris Paulus Verborcht op 4
januari 1654
Koper: Sr Peeter Pires
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de Herenstraat gaande naar Tongerlo (des heere straete naer Tongerloo)
zuid de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
west Adriaen Wijnants
noord Adriaen Wijnants
Op de koper last van 2 halsteren koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, 1 vat aan
het Gasthuis van Westerlo en 20 stuivers jaarlijks aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 701 gulden
Pondgeld: 56 gulden 9 stuivers 1 blank
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
27.07.1680
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 27 juli 1680
Aard akte: geldlening van 242 gulden, de geldlener belooft te betalen een erfelijke rente van
9 gulden 14 stuivers, vallen het elke 4de maart, zodat de eerste vervaldag is geweest op 4
maart 1673, enzovoort te continueren van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de voorzeiden
rente die zal mogen geschieden met 242 gulden akte gepasseerd voor de notaris Jacques De
Vos op 4 maart 1672
Geldschieter: Sieur Jacoma De Pret en bij transport van de rente aan Sieur Laurentio
Jacobs, gepasseerd voor de notaris Jacques De Vos op 1 april 1673
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Geldlener: Sieur Pedro Josepho Pirez Peeterssone
Hypotheek: de helft van een huis en hof, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Wijnants
zuid de plaatse (de plaetse)
west de straat naar Tongerlo (de straet naer Tongerloo)
noord Adriaen Wijnants
De geldlener had de helft van het huis verkregen uit de hoofd van zijn vader die daarin op 14
september 1668 is gegoed en geërfd is bij Barbara Enants
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
30.04.1681
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 april 1681
Aard akte: verkoping
Verkopers: H. Vermeeren [voluit Henderick Vermeeren], secretaris van het markizaat
Westerlo, als speciale last en procuratie hebbende van Sieur Pedro Joseph Pires, zo van hem
zelf als in de naam en hem sterk makende voor de kinderen van Jan Philippo Pires, zijn
broer zaliger, gepasseerd dezelfde procuratie voor de notaris Jan Philips Van den Meeren te
Antwerpen residerende op 21 maart 1681, ons schepenen getoond
Kopers: Henderick Verbist en Anna Van Tongerloo zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof gestaan alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Adriaen Wijnants nu mijnheer De Vloije etc.
zuid de plaatse en de straat (de plaetse en de straete)
west de plaatse en de straat
noord de erfgenamen Adriaen Wijnants nu mijnheer De Vloije etc.
Op de kopers last van 2 halster koren aan de Heilige Geest van Westerlo, 20 stuivers jaarlijks
aan de kerk van Westerlo en een kapitaal van 242 gulden aan Sieur Jacobs
Verkoopprijs-koopprijs: 818 gulden
Pondgeld: 65 gulden 19 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Nummer 77
Henricus Verbiest, schepen, gehuwd met Anna Van Tongerloo en Henricus, Anna Maria,
en Jan Baptist Verbiest hun kinderen
Elisabeth en Catharina Dillen, Maria, Catharina Peetermans en Willem Steurs zijn
knecht
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaars: de erfgenamen Henrick Verbiest
Eerdere eigenaar: Peeter Blanckaerts
Latere eigenaars: Norbertus Helsen bij koop, daarna Dominicus Turelinckx bij koop
Aard perceel: huis en hof bij den Wildeman
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Mertens
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zuid de straat (de straete)
west de straat (de straete)
noord Sr Ambrosius Egidij
Grootte perceel: 82 ½ roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-2 ½
Cijns oude zetting: -0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813.
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo.
Eigenaar: Henderick Verbiest, bij koop op 30 april 1681
Volgende eigenaar: nu Michiel Verachtert
Vorige eigenaars: Geeraert Matthijs bij koop en goedenis op 12 december 1651, tevoren
Martijn Brauwers
Aard perceel: huis en hof gelegen op de hoek van de plaatse tot Westerlo
Aanpalende eigenaars in 1701:
oost Peeter Mertens
zuid de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
west de straat naar Tongerlo (de straete naer Tongerlo)
noord de leugen
Cijns: 2 halsteren rogge aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
15.03.1714
Notaris Guilielmus Hendricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 15 maart 1714
Aard akte: scheiding en deling van de erfgoederen van de erfgenamen Hendrick Verbist en
Anna Van Tongerlo, hun ouders
Deelhebbers: de 1ste kavel aan Hendrick Verbist en de 2 kavel aan Jan Baptist Verbist,
broers
Aard deling: 1ste kavel, bestaande in een huis, schuur, stal en hof met hetgeen daaraan
dependeren, met last van 800 gulden hetgeen is geaffecteerd (aanstellen) op de voorzeiden
huizing gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo, de voorzeiden 800 gulden kapitaal zal
trekken de intrest van 4 gulden percent, en zo 32 gulden jaarlijks te betalen op de vervaldag,
waarvan de eerste wezen zal op 13 maart 1715 te continueren tot de aflossing of kwijting
(affquijtinghe) toe die zal mogen te geschieden met 400 gulden straks en de verschenen
intresten enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6507.
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02.04.1737
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 2 april 1737
Aard akte: publieke verkoping, gepasseerd voor de schepenen van Westerlo
Verkopers: Maria Henricx weduwe van Hendrick Verbiest geassisteerd met een voogd,
aan haar met de rechte gegeven, bekennen uit kracht van testament tussen haar en haren man
beschreven door notaris Guilielmus Henricx te Westerlo op 23 januari 1726
Kopers: Michiel Verachtert en zijn voorkinderen verwekt bij Elisabeth Boogaerts voor de
kooppenningen uit hun hoofd zijn gekomen
Aard koop: een huis, stal, schuur en hof met allen hetgeen daaraan kleeft genaamd de lelie,
gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de huizing genaamd den rooden herdt
zuid de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
west de straat naar Tongerlo (de strate naer Tongerloo)
noord de pad lopende naar de leugen of de voorzeiden straat (den pat loopende naer de leugen
oft de voors strate)
Op de kopers last van 3 halsteren koren, 9 stuivers 2 oorden aan de Heilige Geest van
Westerlo en 20 stuivers aan de kerk van Westerlo jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 1754 gulden
Pondgeld: 141 gulden 8 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
21.01.1738
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 21 januari 1738
Aard akte: openbare verkoping have meubelen
Verkopers: Maria Henricx weduwe van Hendrick Verbiest, geassisteerd met een vreemde
voogd, uit kracht van vonnis geïnstitueerd van de wethouders van Westerlo op datum 6
september 1737, ondertekende Ludovicus Van Wesel, secretaris, tot laste van Michiel
Verachtert, naar voorgaande insinuatie, sommatie, presentaties in executie kerkgebod etc. zal
verkopen de have meubelen van de voorschreven Verachtert tot verhaal van 1254 gulden die
de schuldenaar is schuldig par rest van zeker koop van de huizing genaamd de Lelie met de
kosten hierin gerezen belopen 30 gulden 14 stuivers, tezamen de som van 84 gulden 14
stuivers 2 oorden
Aard koop: stoelen, melkemmers, pinten en potten, vis pan, pollepel, koperen lamp,
mosterdpotten, peper pot, 2 zoutvaten, brandijzers, hangijzers, tangen, kandelaar, theebus enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 770.
1754
Volkstelling Westerlo 1754
Michiel Verachtert, herbergier, Cornelia Truijts, zijn vrouw, Jacobus Verachtert, oud 17
jaar en Joanna Verachtert, oud 12 jaar, hun kinderen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
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30.04.1757
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 30 april 1757
Aard akte: ruiling
Ruiler 1: Michiel Verachtert zo voor hem zelf, als geconstitueerd zijnde van zijn zoon
Corneluis Franciscus Verachtert, de procuratie luidende van woord tot woord als volgt: de
ondergetekende dragonder in het regiment van Prins De Ligne, als enige achtergelaten zoon
wijlen Elisabeth Boogaerts, daar vader van leeft Michiel Verachtert, actueel wezende in het
Koninkrijk van Bohemen, verklaart te ageren en te lauderen zeker percelen wisseling
(erfmangelinge) als zijn vader heeft gedaan met Norbert Helsen
Ruiler 2: Norbert Andreas Helsen en Maria Medaerts, gehuisden
Aard wisseling ruiler 1 aan ruiler 2: een huis, stal, schuur, hof en allen hetgeen daarvan
dependeren genaamd den witten herdt, eertijds geheten de lelie, gestaan en gelegen binnen de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Peeters
zuid de straat (de straet)
west de straat (de straet)
noord de straat (de straet)
Op de laste van ruiler 2 van 1 gulden aan de kerk van Westerlo, 9 stuivers 2 oorden en 3
halsteren koren aan het Gasthuis en Heilige Geest van Westerlo, allen jaarlijks
Michiel Verachtert daartegen heeft bij ruiling verkregen een huis e.a. tot Overwijs onder
Westerlo, genaamd het hof van Overwijs
Pondgeld: 64 gulden 10 suivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
18.03.1772
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 maart 1772
Aard akte: openbare verkoping gedaan volgens publieke conditie, gepasseerd voor Notaris
P.P. Elaerts binnen Westerlo op datum 13 februari 1773
Verkopers: Norbert Andreas Helsen in huwelijk met Maria Medaets, inwoners van
Westerlo
Kopers: Dominicus Turlincx en Anna Catharina Verstappen, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huizing, hof, stal e.a. genaamd den witten hert, gestaan en gelegen binnen de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Peeters
zuid de markt (de merckt)
west de straat op Tongerlo (de straet op Tongerloo)
noord de straat op Tongerlo (de straet op Tongerloo)
Op de kopers last van 3 halsteren koren aan de Heilige Geest van Westerlo, item 9 stuivers
aan dezelfde Heilige Geest en finaal 1 gulden aan de kerk van Westerlo jaarlijks
De rente van 1200 gulden waarmede de goederen belast zijn, in 2 verscheiden afbetalingen,
blijkens akte van cassatie gepasseerd voor de notaris A. Quishoudt binnen Diest op datum 10
maart laatstleden, waarmede blijkt dat vrouw Regina Van Grinsven Donariere wijlen de
edele heer De Paramo als rentheffers dezelfde rente ontlasten alle de goederen van de
verkopers dienende deze voor cassatie
Verkoopprijs-koopprijs: 2473 gulden alle hogen inbegrepen
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Pondgeld: 199 gulden 7 stuivers 3 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748. Notaris Petrus
Philippus Elaerts, residerende te Westerlo, notariaat nummer 6500.
26.01.1773
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 9
Datum akte:
Aard akte: aanneming kost en logement
Eigenaars: Dominicus Turelincx in huwelijk met Anna Catharina Verstappen, inwoners
van Westerlo
Aannemer kost en logement: heer Jacobus Cornelius Wouters weduwnaar wijlen juffrouw
Catharina Margareta Charlier, voor de tijd en termijn van 1 jaar, in te gaan op 15 maart
1773
Aard logement en kost: een kamer in de huizing van de eigenaars, te doen de volle kost, zo
van morgens, middags en avonds, als de heer Wouters voorzeiden, de tafel van de eigenaars
huishouding zal medebrengen zullen van drank, zo van bier als anderszins
De heer Wouters zal voor zijn gebruik hebben de voorschreven tijd de grote kamer en de
kleine kamer in de gezegde huizing gelegen oostwaarts Guilliam Peeters, scheidende met de
keuken en de gang westwaarts tegen de voornoemde kleine kamer, mitsgaders de zoldering
boven tot drogen van de lijnwaard zonder verdere enz. en zal betalen op 15 maart 1774 de
som van 120 gulden enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6434.
01.06.1773
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 34
Datum akte: 1 juni 1773
Aard akte: publieke verkoping
Verkoper: voor mij notaris residerende te Westerlo is bij conditie en voorwaarden door mij
uit kracht naar vermogen van procuratie binnen de stad Brussel door de heer G. Eydelet als
curator over de inboedel van wijlen de heer Jacobus Cornelius Wouters weduwnaar wijlen
Catharina Margaretha Charlier op datum 10 mei laatstleden met de voorgaande
kerkgeboden al het nodige gedaan om publiekelijk te verkopen de have (haeffelijke) meubelen
en effecten, dit bevind zich in de kamer van het huis van Dominicus Turelinck in de plaatse
van Westerlo, geweest de woonplaats van Jacobus Cornelius Wouters voorschreven, word
opgeroepen door de stadhouder van Westerlo
Aard verkoping: ijzerwerk, spillen, kapmes, rasp, vorken, lepels, aarde potten, matras,
strozak, tafel, kuipje, 6 flessen, evangelieboek, 6 boeken, klein atlas met platen enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6434.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Dominicus Turelinckx
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Dominicus Franciscus Turelincx, 67 jaar, herberger en Anna Catharina Verstappen, 76
jaar, zijn vrouw, beiden wonende in Westerlo in het jaar 1756
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Dominicus Turelincx
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 66
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 351 en 352
Aard perceel: huis (351) en hof (352)
Grootte perceel: 66 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 2-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 66
Eigenaars: Joannes Baptista Turelincx, 58 jaar, beenhouwer, Petrus Franciscus
Turelincx, 27 jaar, beenhouwer, Henricus Norbertus Turelincx, beenhouwer en Petrus
Turelincx, student, alle geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 25

‘ Het Gasthuijs van Westerlo ‘
Benaming: Het Gasthuijs 1714 1715 1717 1772
Aard: voorheen gasthuis voor arme passanten, het
gebouw is afgebrand in het jaar 1592 door de
Staatse troepen, mogelijk voor 1377 gebouwd, later
een huis, stal, schuur en hof.
Situering: gelegen in het noordwesten van het dorp
op de weg of straat van Westerlodorp naar Tongerlo

Nummer 25
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaars waren de Pastoor en Heilige Geestmeesters van Westerlo van “ l’hospital de
Westerlo “ groot 119 roeden en 13 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar waren de Pastoor en Heilige Geestmeesters
van Westerlo, item het Gasthuijs van Westerlo, oost de Tongelsche straete, west Gommert
Vincx en Adriaen Vande Veken, zuid dezelfde, noord Gommer Vincx, groot 114 roeden
getaxeerd, nieuwe zetting 0-3 3/8, oude zetting 0-3 ¾.
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Geschiedenis en eigenaars
Fundatie van het gasthuis
Het gasthuis alhier gestaan achter den witten hert is geweest een gasthuis of hospitaal voor
arme passanten. Het gebouw is afgebrand ten tijde van de revolte omtrent 1592.
De puinen zijn gebruikt tot het bouwen van de Voortkapel (Vorst cappelle) en de kapel van
Bergom, die gestaan heeft voor deze bij de lange Brug gelijk en noteert vind in een rekening
van het jaar ?
Sint-Catharina was patrones van deze kapel, het geld is getransporteerd naar de parochie
hetwelk daar nog is.
In het jaar 1612 heeft de Hoogwaardige Heer Gisb. Masius geordonneerd dat de twee
wekelijkse missen die maandags requiem en de woensdag de Sint-Catharina plachten te
geschieden en voortaan zullen geschieden in de parochiekerk en dat uit de revenu
(opbrengsten of inkomsten) van het gasthuis alle jaren aan de officiant, over lang is de heer
onderpastoor, zullen gegeven worden 40 gulden en dat de revenu van het gasthuis zullen geint
worden door de Heilige Geestmeesters. De altaar daartoe gedesigneerd is de altaar van SintSebastiaen naast dewelke het beeld van Sint-Catharina geplaats is.
De fundatie van dit gasthuis is in de archieven van de Heilige Geest in origineel van het jaar
1377
Bron: Abdij Archief Tongerlo. Boek of kaft nummer II 923.
18.12.1714
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 december 1714
Aard akte: openbare verkoping, volgens conditie op datum 17 december 1717 en
kaarsbranding van 15 maart 1717
Verkoper: de heer pastoor en de Heilige Geestmeester van Westerlo dewelke met toelating
van zijne Hoogwaardige de heer vicaris van het bisdom van ‘s Hertogen Bosch
Koopster: de weduwe en erfgenamen van Peeter Jonckmans
Aard koop: een huis met blokje erve daaraan gelegen alhier in de Tongelse straat waarvan in
de oude tijd genaamd het gasthuijs de grootte gelijk het staat met een bosje
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden straat (de voors straet) (Tongelsche straet)
zuid mevrouw Vander Heijden
west mevrouw Vander Heijden
noord Sr Egidij
Nota: op de koopster last van 14 stuivers jaarlijks aan de kerk van Westerlo en 160 gulden
kapitaal ten profijt van de Heilige Geest van Westerlo, de schellink op 7 stuivers gerekend,
en zo jaarlijks voor intrest 8 gulden, koers en ingang nemende de rente op datum heden, die
de weduwe Peeter Jonckmans, namelijk Maria De Ball gelooft te betalen
Verkoopprijs-koopprijs: 580 gulden
Pondgeld: 45 gulden 4 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
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02.10.1717
Notaris Guilielmus Hendricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 16
Datum akte: 2 oktober 1717 (tweeden october 1717)
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners hebben de lening ontvangen op heden
als voor deze door Maria De Bal van dezelfde Dilis ontvangen tezamen een som van 100
gulden, waarvan zij geldleners de penningen die zijn genoten van Maria De Bal tot 40
Pattacons en 2 stuivers hebben gediend op de kooppenningen van het huis en erve genaamd
het Gasthuijs van Westerlo, waarvoor de geldleners beloven jaarlijks voor intrest te geven
tegen de penning 20 en zo 5 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende op datum deze, zodat
de eerste vervaldag wezen zal op 2 oktober 1718, die zo zal continueren tot de aflossing toe
die zal vermogen te geschieden met 25 gulden straks en de verschenen intresten
Geldschieter: Gilis Ffoullait, tegenwoordig sieck koecpr in de abdij van Tongerlo
Geldleners: Hendrick Gijbens en Catharina Peeters, gehuisden
Hypotheek: een huizing, hof en aangelegen erve genaamd het Gasthuijs gelegen tot
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de straat van Westerlo naar Tongerlo (de straete van Westerloo naer Tongerloo)
zuid Mevrouw Vander Heijden
west dezelfde (Mevrouw Vander Heijden) en de pat
noord Sieur Ambrosius Egidij
Nota: op de geldleners nog op de last van 2 renten te weten de ene ten behoeve van de
Heilige Geest van Westerlo en de andere ten behoeven van Jan Baptist Vermeerbergen en
Catharina Wuijts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6509
08.10.1715
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 oktober 1715
Aard akte: geldlening van 100 gulden, waarvan de geldleenster belooft te betalen een
jaarlijkse en erfelijke intrest van 5 gulden, koers en ingang nemende deze rente op 15 juli
1715, zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 15 juli 1716 enzovoort tot
de aflossing toe met de voorschreven som van 100 gulden met de verschenen intresten
Geldschieters: Joannes Baptista Vermeerberghen en Catharina Wuijts gehuisden
Geldleenster: Maria De Bal weduwe Peeter Jonckmans, geassisteerd met Guilliam
Willems haar tegenwoordige man
Hypotheek: een huizing met een blokje erve daaraan gelegen te Westerlo in de Tongelsche
straet genaamd het gasthuijs
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden straat (de voors straet)
zuid mevrouw Vander Heijden
west mevrouw Vander Heijden
noord Sr Egidij
Nota: op de geldleenster last van 14 stuivers jaarlijks aan de kerk van Westerlo en 160
gulden kapitaal ten profijt van de Heilige Geest van Westerlo alhier voor schepenen
geregistreerd op 18 december 1714. Op 9 juli 1727, heeft Joannes Baptista Vermeerbergen
en Catharina Vanden Bruel het kapitaal tot 100 gulden met de intresten ontvangen van
Catharina Peeters weduwe van Hendrick Gijbens, deze rente word alhier gecasseerd
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
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26.10.1717
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 oktober 1717 (26 october 1717)
Aard akte: verkoping
Verkoopster: Maria De Bal weduwe etc. geassisteerd met Sr Hendricx haar gekozen voogd,
dewelke uit kracht van testament gemaakt bij wijlen haar eerste man Peeter Jonckmans,
gepasseerd dezelfde voor de notaris Theodorus Lambertus Thijs op 9 juli 1714
Kopers: Hendrick Gijbens en Catharina Peeters, gehuisden
Aard koop: een huizing, kamer, stal met hof daaraan gelegen te Westerlo in de Tongelse
straat (de Tongelsche straet)
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden Tongelse straat (de voors Tongelsche straet)
zuid mevrouw Vander Heijden
west mevrouw Vander Heijden
noord Sr Ambrosius Egidij
Nota: op de kopers last van 14 stuivers jaarlijks aan de kerk van Westerlo, met nog 160
gulden aan de Heilige Geest van Westerlo en nog 100 gulden aan Joannes Baptista
Vermeerberghen en Catharina Wuijts, gehuisden, kapitaal gegoede renten daarop
uitgaande blijkens constitutie te Westerlo geregistreerd op datum 18 december 1714 en 8
oktober 1715
Verkoopprijs-koopprijs: 379 gulden 10 stuivers
Pondgeld: 29 gulden 11 3/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
23.12.1772
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 december 1772
Aard akte: publieke verkoping, door de wethouders van Westerlo
Verkopers: Anna Elisabeth Coremans, Maria en Theresia Coremans, bejaarde kinderen
wijlen Jan Coremans daar moeder van was Maria Gijbels, item Adriana Gijbels weduwe
van Peeter Daelen, inwoonster van de stad Diest, item Joseph en Jan Baptist Gijbels,
bejaarde jongemannen met hun moeder Catharina Clericx, daar vader van was Henrick
Gijbels en finaal de voornoemde Joseph Gijbels als voogd van de minderjarige dochter
achtergelaten bij wijlen Jan Baptist Gijbels daar moeder van was Clara Renders, alle
kinderen en represtanten van wijlen Henrick Gijbels en Catharina Peeters gehuisden waren
Kopers: Jan Baptist Van Gansen in huwelijk met Anna Catharina De Briers, inwoners
van Westerlo
Aard koop: een huizing, stal, schuur met hof en het binnenblok aan elkaar, gestaan en
gelegen daar het Gasthuis placht op te staan omtrent de plaatse van Westerlo, genaamd het
Gasthuijs, groot de erve 1 ½ sille (150 roeden)
Aanpalende eigenaars:
oost de straat naar Tongerlo
zuid Jan Baptist Van Gansen, koper
west Jan Baptist Van Gansen, koper
noord de heer intendant Bosquet
Op de kopers last een rente kapitaal van 160 gulden ten behoeve van de Heilige Geest van
Westerlo en op de last van 14 stuivers cijns jaarlijks aan de kerk van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
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1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Joannes Baptista Van Gansen
Beroep van de eigenaar: niet vermeld
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer ?
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 56, 57 en 58
Aard perceel: huis (56), hof (57) en bouwland (58)
Grootte perceel: huis en hof 25 verges en het bouwland 324 verges
Taxatie: huis 0-10-0, hof 0-15-0 en bouwland 10-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
13.09.1816
Notaris Joannes Franciscus Raedts, residerende te Tongerlo
Aktenummer 104
Datum akte: 13 september 1816
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen en kleinkinderen van wijlen Joannes
Baptista Van Gansen en Anna Catharina De Brier hun ouders en grootouders, beiden
overleden te Westerlo
Deelhebbers: 1° Josephus Emanuël Van Gansen, particulier en inwoner van Westerlo voor
de 2de kavel, 2° Joanna Elisabeth Van Gansen zijn zuster, bejaarde jonge dochter, alsook
woonachtig tot Westerlo voor de 4de kavel, 3° juffrouw Carolina Van den Plas, weduwe
wijlen de heer Petrus Jacobus Van Gansen, woonachtig tot Vilvoorde in haar kwaliteit als
moeder en voogd van haar 4 minderjarige kinderen verwekt met dezelfde Van Gansen te
weten, Josephus, Carolus, Maria en Rosalia Van Gansen, geassisteerd met haar 2
meerderjarige kinderen te weten, Joannes Baptista Van Gansen, particulier en inwoner van
Vilvoorde en de heer Ludovicus Alexander Van Gansen, kapitein in dienst van het Belgisch
legers, actueel in garnizoen te Haarlem voor de 3de kavel en 4° de heer Guilliam Peeters,
particulier en inwoner van Westerlo als speciale voogd van de drie minderjarige kinderen
wijlen Carolus Van Gansen, verwekt met wijlen Theresia Meynckens te weten, Joannes
Baptista en Jacobus en Joanna Van Gansen, voor de 1ste kavel
Aard deling 2de kavel: een huizing bestaande in stal, schuur met remise en hof en het
binnenblok aan elkaar, gestaan en gelegen daar het Gasthuis placht te staan omtrent en bij het
dorp van Westerlo, genaamd het Gasthuijs, groot 39 aren
Aanpalende eigenaars:
oost de straat naar Tongerlo
zuid en west het land achter de hof
noord de heer Bosquet.
Geschatte waarde: 1523 francs en 80 centiemen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo, nummer 6556.
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De Polderstraat
Nummers 26 tot 31
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Nummer 26

‘ Den Wildeman ‘
Benaming:
Den Wildeman 1610 1620 1765
De Wildeman 1704 1764
Den Wildenman 1671 1712
Aard: herberg omvat huizing, hof, stalling,
schuur, brouwerij met brouwketel,
brouwkuip, koelbak, 3 beddenkoetsen en
zolderkamer
Situering: gelegen aan de westzijde van het
dorp van Westerlo aan palende oost de straat
of daarover de singel of eilandje, west zijn
hof, zuid het volgende huis genaamd den
Hoogen Hof, noord de straat naar Zoerle

Nummer 26
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Jan
Baptist Verbiest van zeker huis en erve, groot 72 roeden en 24 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Elisabeth Oijen Joachimssdochter
erfgenamen zeker huis en hof genaamd “ Den Wildeman “ palende oost de straat, zuid Joris
Vervecken, west Cornelis Caers, noord de Savelstraat, groot 75 roeden, met nering of zaak
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Hendrick oijen
Aard perceel: een huis en hof, genaamd den Wildeman gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de Heeren straat (des heeren strate)
zuid Absolon en Gommer Vincx
west Jan De Vander Hoffstadt
noord de Heeren straat (des heeren strate)
Cijns: 1 cappucijn en 1 stuiver?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
07.09.1610
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 september 1610
Aard akte: verkoping
Verkopers: Mr Absolon Vincx secretaris van Westerlo, volkomen gemachtigd van heer Jan
Van Hildernisse, schout van de stad van Maastricht (Maestricht) altijd getrouwd hebbende
wijlen Juffrouw Magrete de Pallude daar vader van was Cornelis de Pallude in zijn leven
rentmeester van Westerlo, als blijkt bij procuratie voor notaris Jan Roels binnen de stad van
Maastricht residerende op 16 januari 1610
Koper: Henrick Oijen
Aard koop: een stuk erve geheten den Wildeman gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost S ’Heeren straat (scheeren strate)
zuid Absolon Vincx erve
west de voornoemde Absolon Vincx en Gommer Vincx erve
noord S ’Heeren straat (scheeren strate)
Verkoopprijs-koopprijs: 212 gulden
Pondgeld: 19 gulden 13 stuivers 1 blank
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Hendrick Oijen
Cijns: 5 stuivers jaarlijks geldcijns
Hypotheek: een huis en hof geheten den Wildeman
Aanpalende eigenaars: niet vermeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224
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Eigenaars: Hendrick Raeijmaeckers x Elisabeth Oijen

1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671 tot 1710
Eigenaar: Hendrick Oijen Willemssone
Volgende eigenaars: Joachim Oijen bij versterf, nu de erfgenamen Elisabeth Oijen
Aard perceel: een huis en hof, geheten den Wildenman gelegen tot Westerlo in de plaats
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de plaats (oost de plaets)
zuid Absolon Vincx
west Absolon Vincx en Gommer Vincx
noord de straat gaande naar Zoerle op (noort de straet gaen naer Zoerle)
Cijns: IIII Lo. III oorden
Vorige boek: folio 72
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer)
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22.05.1671
Notaris Nicolai Van Etten, residerende te Geel
Datum akte: 22 mei 1671
Aard akte: akkoord, in de zaak van de successie
1°: juffrouw Elisabeth Oijen als laatste weduwe van Sr Wouter Binnemans en haar
kinderen
2°: Juffrouw Anna Binnemans getrouwd met Sr Joannes Van Luijts, secretaris van Vorst
Aard akkoord: in een part van de Wildeman tot Westerlo, renten, obligaties, actieve en
passieve schulden, alsook het inbrengen van zeker penningen geprocedeerd van de verkregen
erfgoederen van zaliger Hendrick Raeijmaeckers die eerste man was van de voorzeiden
juffrouw Elisabeth Oijen, als aanvaarde erfrechten van de voorschreven kinderen Hendrick
Raijmaeckers
Eerste dat de voorzeiden Juffrouw Anna Binnemans met haar man, bij en mits deze nu en ten
eeuwigen dage zijn renunciërende aan de pretenties (aanspraak) of part en deel als dezelfde
zou mogen pretenderende in de huizing, schuur, stalling, appendenties en dependentiën
geheten den Wildeman met hof gelegen in de kasteel straat tot Westerlo, mitsgaders van alle
actieve schulden dewelke zullen bevonden ten sterfhuis van de voorschreven Binnemans en
ten sterfhuize zo staande haar eerste huwelijk, alsook dewelke zonder… van wijlen Elisabeth
Vermeeren haar moeder en verder … de schulden die de voorzeiden juffrouw Elisabeth
Oijen geassisteerd met Wouter Goossens haar voogd, belooft te betalen aan de voorzeiden
juffrouw Anna Binnemans en echtgenoot de som van 400 gulden, verklaart uit te scheiden
uit alle actieve schulden en pretenties die zij zoude mogen hebben op het sterfhuis van haar
vader Wouter Binnemans enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Geel, nummer 2154.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Elisabeth Oijen Joachimssdr
Eerdere eigenaar: Joachim Oijen
Aard perceel: huis en hof genaamd den Wildeman
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid Joris Vervecken
west Mr Cornelis Caers
noord de straat (de straete)
Grootte perceel: 75 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-2 ¼, mits het nering geld gezet wordt tegen 3 stuivers de sille
Cijns oude zetting: -0-7 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo nummer 813
09.08.1704
Notaris Egidius tSyen residerende te Geel
Aktenummer 26
Datum akte: 9 augustus 1704
Aard akte: kwijting van een rente van 1100 gulden, waarvan een 8ste deel is 137 gulden
wisselgeld schuldig te zijn
Aflossers en geldleenster: Anna Margarita Rademakers weduwe van Jan Everaerts
geassisteerd met Mathijs Marcelli haar schoonzoon, verklaart dat Anna Margarita
Everaerts weduwe van Cornelis Van Broeckhoven, haar dochter, met haar zusters en broer
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hebben afgelost een kapitale rente van 1100 guldens wisselgeld staande op de Wildeman tot
Westerlo, met kooppenningen geprecedeerd van het goed van Sieur Joachim Rademakers,
de comparante broer, bij testament gemaakt aan haar comparante kind en dienvolgens wel en
deugdelijk schuldig te wezen aan Anna Margarita Everaerts, voor een som van 137 gulden
wisselgeld, wezende een 8ste deel van de voorschreven 1100 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Geel, nummer 2283
23.02.1712
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 23 februari 1712
Aard akte: verkoping
Verkopers: Heer Jan Martinus Raijemackers, pastoor in Bel als procuratie hebbende van
Hendrick Everaerts, onderpastoor te Herselt, gepasseerd voor de notaris Sijen op 12 mei
1711, Sara Theresia Everaerts, begijntje tot Herentals geassisteerd met dezelfde Heer Jan
Martinus Raeijmackers, Evaerts Dimpna weduwe wijlen Chrisiaen Vennekens en
geassisteerd met voorzeiden Jan Martinus Raeijmackers uit kracht van procuratie van
wethouders en gepasseerd voor notaris Pauli op 31 oktober 1711, juffrouw Barbara Evaerts
geassisteerd met Sieur M. Vanden Bolck haar man, Matthijs Nicolaus Marcelli als
procuratie hebbende van Elisabeth Everaers zijn huisvrouw gepasseerd voor de notaris P.
Rosa op 21 februari 1712, Michiel Peeters als momboor met Michiel Hermans voor de
kinderen van wijlen Merten Peeters zijn moeder was Maria Everaerts uit kracht en decreet
van de schepenen van de vrijheid Geel op 21 februari 1712, last hebbende van dezelfde
Michiel Hermans als momboor en ook van zijn huisvrouw Anna Catharina Everaers nu de
erfgenamen als blijkt uit de procuratie voor de notaris P. Rosa gepasseerd, Anna Margariet
Everaerts geassisteerd met Egidius Sijen haar man, en Jan Verdonck als momboor met H.
Van Broeckhoven voor de kinderen van wijlen Cornelis Van Broeckhoven zijn moeder
leeft nog, Anna Magariet Evraers volgens de procuratie voor de notaris Rosa, en uit kracht
van decreet van schepenen van Oevel op 22 februari 1722, alle erfgenamen van Sieur Jan
Evraerts en Juffrouw Margriet Raijemaeckers, gehuwden toen zij leefden
Kopers: Joannes Baptist Verbiest en Elisabeth Wouters zijn huisvrouw
Aard koop: een huis den Wildenman tot Westerlo, hof, stalling, schuur, brouwerij met
brouwketel, brouwkuip, koelbak, ‘vloete en goete’ met alle hetgeen van de voorschreven
huizing dependeren, daar inbegrepen 3 beddenkoetsen en een schapraai1 boven de
kelderkamer (drije bedde coidtssen en de een scapperaije boven die kelder camer)
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid Peeter Van Schoubroeck in de naam van zijn vrouw echtgenote (Pr Van Scoubroeck
nomine uxoris)
west Cornelis Caers (Cor: Caers)
noord de straat (de straet)
Verkoopprijs-koopprijs: 2952 wisselgeld
Pondgeld 229 gulden 14 1/8ste stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.

1

Schapraai: plankenkast, pottenkast, provisiekast
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29.04.1764
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1743-1786
Datum akte: 29 april 1764
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen en erfgenamen van wijlen Joannes Baptista
Verbiest en Elisabeth Wouters, gehuwden en ingezeten waren binnen Westerlo, gepasseerd
voor notaris Joannes Baptist Verlinden op 1 maart 1762
Deelhebbers: juffrouw Anna Elisabeth Verbiest weduwe van Sieur Franciscus Vanden
Brande en nu in huwelijk met Sieur Franciscus Vander Veken en Sieur Petrus Vanden
Brande als voogd van de kinderen wijlen Franciscus Vanden Brande en door de
medevoogd Sieur Jacobus Dielens voor de 1ste kavel, item Theresia Verbiest in huwelijk
met Sieur Martinus Norbertus Van Schoubroeck voor de 3de kavel, item Sieur Hendrick
Verbiest in huwelijk met Theresia Dillen voor de 2de kavel
Aard deling 2de kavel: bestaande in een huizing, schuur, stalling, hof, brouwerij, de
beddenkoetsen, twee rekken in de keuken, stelling in de kelder, gezaagde bedderen2 en ander
hout dienstig hetzelfde huizing genaamd den Wildeman tot Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (Oist en noort de straete)
zuid Rigardus Van Schoubroeck
west Rigardus Van Schoubroeck
noord de straat
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 751.

1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Henricus Verbist
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Henricus Verbist, 64 jaar, herbergier, geboren te Westerlo, Theresia Isabella Dillen, zijn
vrouw, 56 jaar, wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1756, Maria Theresia Verbiest, 39
jaar, zijn dochter, Anna Cornelia Verbist, 28 jaar, zijn dochter, Maria Anna Verbist, 18
2

Bedderen = planken
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jaar, zijn dochter, Urbanus Henricus Verbist, 16 jaar, zijn zoon, Angelina Verbist, 14 jaar,
zijn dochter en Isabella Dominica Verbist, 12 jaar, zijn dochter, alle geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Henrick Verbist
Beroep van de eigenaar: herbergier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 54
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 335 en 336
Aard perceel: huis (311) en hof (312)
Grootte perceel: 60 verges
Taxatie: huis 1-15-0 en hof 1-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 54
Eigenares: Therese Dillen, 76 jaar, geboren te Leuven, wonende al 60 jaar in Westerlo
Jaques Norbert Verbist, 45 jaar, Burgemeester, geboren te Westerlo
Angelique Verbist, 35 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 27

‘ Den Hoogen Hoff ‘
‘ De Swaen ‘
Benaming:
Den Hoogen Hoff 1597 1677 1678 1700
Den Hooghen hoff 1773
Den Hoogen hof 1784
De Swaen 1766 1787
Aard: zeker huis en hof met de keuken
genaamd “De Oude Keuken“ 2 kamers en de
kelder met kelderkamer.
Situering: gelegen aan de west zuidzijde van
het dorp van Westerlo, palende oost hun hof,
zuid een perceel erve, west de straat aan de
overkant de singel, noord het huis genaamd den
Wildeman
Nummer 27
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar van het
perceelnummer 27 was Ursula Knes van het huis en erve dat 49 roeden en 72 voeten groot.
Figuren: Absolon Vincx, secretaris van het markizaat Westerlo
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Geschiedenis en eigenaars
07.05.1597
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 mei 1597
Aard akte: verkoping
Verkopers: Alexander Sijmons als gelaste en gemachtigd bij Anna en Magdalena De
Craeij met een vreemde voogd en Willem Floris als voogd van het voorkind wijlen
Huijbrecht De Craeij getrouwd met Maria …
Kopers: Absolon Vincx en Geetruijt Van Dijck zijn huisvrouw.
Aard koop: zeker hofstad gelegen tot Westerlo, geheten den Hoogen hoff
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse (de plaetse)
zuid de erfgenamen Henrick Vanden Bruel
west Catthelijn Wijnters erve
noord Palludes erve
Verkoopprijs-koopprijs: 208 gulden
Pondgeld: 32 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
1609-1710 (onder voorbehoud)
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710, folio 2 recto (na te zien)
Eigenaar: Absolon Vincx, secretaris tot Westerlo bij koop
Aard perceel: huis en hof, groot omtrent 1 ½ sille (ca. 150 roeden), gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost den Wildeman
zuid de voorzeiden erve (genaamd het Calvereneussel)
west de Heren bos (des heeren bosch)
noord de straat (de straete)
Cijns: 1 Lo.
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
01.12.1677
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 1 december 1677
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Meester Guilliam Vincx en
Cathelijn Cuijpers
Deelhebbers: Peeter Van Wuijtswinckel in de naam van zijn vrouw Geertruijt Vincx, voor
de 1ste kavel, meester Guilliam Van Brauwsel in de naam van zijn vrouw Dimpna Vincx,
voor de 3de kavel en Jan Verlinden in de naam van zijn vrouw Cathelijn Vincx, voor de 2de
kavel, alle kavels bij loting bevallen
Aard deling: 1ste kavel, het huis genaamd den Hoogen hoff geschat op 800 gulden, en zal de
2de kavel trekken van het huis de som van 262 gulden en 3de kavel trekken van het huis de
som van 37 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
04.10.1678
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Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 4 oktober 1678 (4 october 1678)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Peeter Van Wuijtswinckel en Geertruijt Vincx zijn huisvrouw
Kopers: Lauwereijs Buijens en Cathelijn Molevoets zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing en hof genaamd den Hoogen hoff gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo (aende plaetse alhier)
Aanpalende eigenaars:
oost S’ Herenstraat (stheerenstrate)
zuid Goris Segers erfgenamen
west meester Cornelis Caers en noord Elisabeth Oijen, den Wildeman
Verkoopprijs-koopprijs: 800 gulden
Pondgeld: 61 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.

12.03.1691
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 12 maart 1691 (12 meert 1691)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jacob Rutten man en voogd van Aldegonde Buijens, Peeter Verlinden
geassisteerd met Jan Baptista Van Kerckhoven, schepenen uit de wet tezamen als voogden
van Peeter Buijens, alhier present en Margarita Buijens, met decreet en autorisatie van de
schepenen van Westerlo
Kopers: Joannes Vervecken en Dimpna Buijens
Aard koop: een huis en hof, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jonker Max. Van Blockhoven, zaliger
zuid Jonker Max. Van Blockhoven zaligere
west Meester Cornelis Caers
noord Elisabeth Oijen.
In de koop inbegrepen een hofstad of blokje in de Polderstraat
Verkoopprijs-koopprijs: 600 gulden
Pondgeld half los: 46 gulden 13 1/3de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
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Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Joris Vervecken
Latere eigenaar: Peeter Van Schoubroeck
Eerdere eigenaar: niet vermeld
Aard perceel: huis en hof tevoren de Hoogen hoff
Aanpalende eigenaars:
oost de Polderstraat (de Polderstraete)
zuid Elisabeth Robrechts
west Mr Cornelis Caers
noord Ambrosius Egidij
Grootte perceel: 50 roeden
Cijns nieuwe zetting: tegen 3 stuivers de sille
Cijns oude zetting: -0-5
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198.
Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813

07.08.1711
Schepenakten Westerlo scabinale akten
Datum akte: 7 augustus 1711
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Joris Vervecken en Dijmpna
Buijens
Deelhebbers: Jacobus Ruttens getrouwd met Aldegondis Buijens, Joannes Vande Brande
getrouwd met Margo Buijens en Urssula Knees, welke comparanten ten bijwezen van
Cornelius Verlinden als voogd van de wezen wijlen Laureijs Dircx.
1e gelooft de laatste comparante Urssula Knees af te dragen en te betalen alle passieve
schulden, waarmede de sterfhuize enigszins zoude belast wezen, waarvoor zij zal voor haar
eigen behouden alle meubilaire effecten en alle hetgeen de voor zoude inventaris of gehouden
wezen enige rekening en bewijs te moeten doen en wat aangaat de erfgoederen namelijk het
huis genaamd den Hoogen hoff met smederij (smisken), hof, stal e.a. zo en gelijk hetzelfde
alhier gestaan en gelegen is, en bewoond bij de voorschreven Urssula Knees, wordt mits deze
gelaten in scheiding en deling aan de voorschreven Urssula voor en om de som van 1200
gulden courant geld te betalen als volgt te worden te weten:
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Jacob Rutten en zijn huisvrouw een som van 493 gulden en 6 ½ stuivers te betalen in contant
van 100 gulden en de resterende kerstmis naast komende
Aan Jan Vanden Brande en huisvrouw in contant een som van 113 gulden 6 ½ stuivers en
van de resterende 100 gulden zal gehouden wezen te betalen 5 percent en wordt aan de
voorschreven Joannes Vande Brande en zijn huisvrouw toegevoegd en overgegeven, zeker
blokje land groot omtrent 1 sille gelegen in de Polderstraat enz. hetzelfde goed heeft een
geschatte waarde van 280 gulden, komende alzo ieder kavel 423 gulden 16 ½ stuivers enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763-1793
Eigenaar: de erfgenamen van Peeter Van Schoubroeck
Volgende eigenaar: Joris Verveken
Aard perceel: huis en hof tot Westerlo in de plaatse genaamd den Hoogen hoff en de Swaen
Aanpalende eigenaars 1763:
oost de straat van den Wildeman naar de Polderstraat
zuid Jan Baptista Hermans
west hun zelf land den Hoogen hoff
noord de weduwe en erfgenamen Joannes Baptista Verbiest met hun huizing en hof den
Wildeman
cijns: 5 oude grooten, 0=9=1=9
Vorige boek: folio 18 post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762, folio 221
verso, post 1 (oude inventarisnummer).
19.06.1766
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1767
Datum akte: 19 juni 1766
Aard akte: obligatie van 800 gulden, de geldleners zullen daarvan een jaarlijkse en erfelijke
intrest ten huis van de geldschieter of zijn actie hebben te betalen a rate van 3 gulden 10
stuivers percent alzo 28 guldens jaarlijks, de voorschreven intrest koers en ingang nemend op
datum deze zo dat het eerste jaar van betaling vallen of verschijnen, zal de 19 januari van het
toekomende jaar 1767 enzovoort van jaar tot jaar tot de effectieve af kwijting toe die zal
moeten geschieden met gelijke som kapitaal en de voorgeschreven intresten
Geldschieter: heer F. D. Van Tendeloo, inwoner van de stad Herentals.
Geldleners: M. N. Van Schoubroeck onze schepenen en Anth. Urbeander Jopmans beide
in kwaliteit als wettige voogden van de twee achtergelaten kinderen wijlen Rigard Van
Schoubroeck daar moeder van is Maria Catharina Jopmans, mede alhier present ten deze
geassisteerd met Franciscus Verachtert renunciërende aan de touche.
Hypotheek: een huis, stal, schuur, hof appendenties en dependentiën van dien genaamd de
Swaen gestaan en gelegen alhier binnen de plaatse van Westerlo, groot samen 50 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid Jan Baptist Hermans en Carel Bruijnseels
west hun zelf (hun selffs)
noord Hendrick Verbist of den Wildenman
Nota: met nog als pand een perceel land achteraan gelegen, groot 363 roeden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
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13.09.1773
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 54
Datum akte: 13 september 1773
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Franciscus Verachtert en Maria Jopmans, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Huurders: Carolus Anestingels in huwelijk met M. Dimpna Helsen, inwoners van Westerlo
Aard huur: zeker keuken genaamd de Oude keukene met een kamertje tegen de straat in de
huizing van de verhuurders gestaan in de plaatse te Westerlo genaamd den Hooghen hoff zo
en gelijk Sieur Le Maitre dezelfde plaats heeft bewoond, met de hof tegen degene van
Henrick Verbiest, scheidende met de pad lopende van het huizing voorschreven naar het
veld aan de verhuurders afgemeten en afgebakende en finaal de schob tegen de schuur met de
kleine kelder in het gemelde huis
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 jaar, koers en ingang nemende de
voorschreven termijn op 15 maart van het jaar 1774, gelovende daarvoor elk jaar aan de
verhuurders te zullen gelden en betalen de som van 28 gulden in twee verschillende
afbetalingen ieder met de juiste helft, de een helft met Bamis en de andere op 15 maart, zullen
de eerst afbetaling vallen en verschijnen met Bamis van het jaar 1774 en de tweede afbetaling
op 15 maart 1775 enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorschreven 3 of 6 jarige
termijn, en verder op de huurcondities
Nota: op de huurders last zullen ieder kermis zo degene van mei als Bamis (1 oktober), 4
dagen en zo 8 gulden jaarlijks zijn termijn gedurende, de verhuurders te helpen tappen en bier
aandragen, aan degene van de verzoekers, zullen daarvoor genieten kost en drank zonder
verder loon.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6434.
25.02.1777
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 25 februari 1777
Aard akte: afstand van het vruchtgebruik door Maria Jopmans laatst weduwe van wijlen
Francis Verachtert inwoonster van Westerlo, welke comparant in faveur van haar 2 zonen
Guilielmus en Josephus Van Schoubroeck, verwekt in haar eerste huwelijk met Richard
Van Schoubroeck, verklaart af te stappen en te renunciëren bij deze aan zulke touchte of
genot als zij is hebbende
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Aard afstand: een deel van een huizing alhier gelegen genaamd den Hooghenhof of de
Swaene en dat van het deel voortijds geweest zijnde de stalling van de gemelde huis, gelegen
tussen de Keuken en de erve van Hendrick Verbist of de stalling van den Wildenman alsnu
bekeerd in 2 woningen of kamers met de zoldering daarboven en nog 8 roeden erve in de hof
en dat tot verhaal de intrest voor eerst van een rente ten kapitale van 800 gulden ten behoeve
van de heer Van Tendeloo tot Herentals of actie hebbende, item nog een kapitale rente van
275 min of meer gulden consenterende dienvolgens dat de voogden haar twee voorzeiden
kinderen of haar gemelde kinderen zelf tot hun onderdoen en meesterschap gekomen zijn de
voorzeiden gewezen stalling nu huizing met de zolder daarboven van nood zijnde en de
voorzeiden 8 roeden erve tot verhaal en aanbetaling van de voorgenoemde intresten zullen
mogen verhuren, de penningen onder behoorlijke kwitantie optrekken en ontvangen, en
daarmee effenen en aanbetalen enz. of huishuren van de plaatsen, actueel bewoond door
Carel Anenfstingels, verklarende aan de touchte de voorschreven bekeerde stalling,
zoldering en hof, geen recht, actie of pretentie meer te hebben, noch te behouden
Getekend Maria Catharina Jockmans
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742.
21.08.1778
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 38
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Michiel Cuijvers en Maria Catharina Jopmans, inwoners van Westerlo
Huurders: Carolus Hanesstingels, in huwelijk met Maria Dimpna Helsen
Aard huur: een kamer langs de zuidzijde en de keuken daartegen langs de westzijde met
zoldering daarboven en kelder in de voorzeiden plaatsen in een zeker huis genaamd den
hoogen hoff gestaan binnen de plaatse van Westerlo, ook 2 panden in de hof daaraan gelegen,
de verhuurders hebben dezelfde kamer en aanhoren enige jaren heeft bewoond
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 jaar zodat de partijen zullen mogen scheiden
van de huur om de 3 jaar, mits hetzelfde opzeggen 6 weken voor Bamis van het laatste 3 jaar,
koers en ingang nemende de huur op 15 maart 1779, belovende de huurders voor het gebruik
van deze ten behoeve de verhuurders of hun actie hebbende jaarlijks te zullen betalen elke
half maart een som van 28 guldens, het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 15
maart 1780 enzovoort van jaar tot jaar tot de opzegging van de 3 of 6 jarige termijn.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6439.
22.02.1780
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 11
Datum akte: 22 februari 1780
Aard akte: geldlening van 200 gulden, de geldleners beloven jaarlijks te betalen een intrest
tegen 5 gulden percent en zo 10 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende op heden datum
deze, zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 22 februari 1781,
enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die altijd zal mogen en moeten geschieden met
gelijk som van 200 gulden en de verschenen intrest
Geldschietster: Maria Van den Broeck weduwe van Jan Janssens, inwoonster van Herselt
Geldleners: Guilielmus Van Schoubroeck, bejaarde jongeman, actueel wonende binnen de
stad Leuven en Petrus Joseph Van Schoubroeck in huwelijk met Elisabeth Moors,
inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huizing genaamd den Hoogen hof gelegen in de plaatse van Westerlo, met
de hof en land daarachter aan gelegen groot 230 roeden
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Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet) en de heer Van Wezel en Henricus Verbiest
zuid het straatje, Jan Baptist Hermans erfgenamen en Carolus Bruynseels
west de voorschreven pand en de heer Markies
noord de voorschreven pand in de Zoelsche straet met Henricus Verbiest
Als eerste pand een perceel land gelegen onder Westerlo aan het dorp
De voorschreven huizing e.a. hebben de geldleners verkregen erfenis van hun vader Richard
Van Schoubroeck en het eerste pand van wijlen hun tante Maria Elisabeth Van
Schoubroeck, gepasseerd voor notaris Mortelmans binnen Westerlo op 25 september 1776
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6572.
28.07.1783
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 42
Datum akte: 28 juli 1783
Aard akte: openbare verhuring voor de meestbiedende
Verhuurders: Guilliam Van Schoubroeck, zo in eigen naam als voogd over de enige wees
achtergelaten bij wijlen zijn broer Josephus Van Schoubroeck, daar moeder van is Maria
Elisabeth Moens, met M. N. (Martinus Norbertus)Van Schoubroeck als toeziende voogd
van de voornoemde wees
Huurders: Carolus Haneffstingels, inwoner van Westerlo als meestbiedende huurder en stelt
voor borg Guilliam Van Schoubroeck
Aard huur: een keuken, kelderkamer, kelder en grote kamer met hof van de huizing genaamd
den Hoogen hoff mitsgaders een voorplaats of kamer in dezelfde huizing langs het zuiden
tegen de voorzeiden keuken en de oude keuken achter dezelfde en de hof daaraan en finaal het
land gelegen achter de hof van de heer secretaris Van Wesel van Westerlo, zo en gelijk de
verhuurder alle dezelfde plaatsen en hof en land in huur heeft gehad bij conditie gepasseerd
voor wethouders van Westerlo op 21 februari 1781
Huurtermijn: voor een tijd en termijn van 6 achtereen volgende jaren, ingang nemende
zowel van de huizing en hoven als land op 15 maart 1782, zo de partijen zullen mogen
scheiden met de drie eerste jaren mits dezelfde behoorlijk opzeggende, 6 weken voor Bamis
van de laatste drie eerste jaren, de huursom te betalen elk jaar in twee afbetalingen , de een
helft met Bamis en de andere helft op 15 maart, zodat de eerste helft verschijnen met Bamis
1784 en de andere helft op 15 maart 1785 enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de
voorzeiden 3 of 6 jarige termijn enz. op de huurcondities
Huurprijs: 60 gulden jaarlijks
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6444.
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Huizen gesplitst in 1784
Huis aan de zuidkant, in bezit van Joannes Franciscus Vermijlen en Anna Theresia
Verellen
01.09.1784
Schepenakten Westerlo goedenisboek
Datum akte: 1 september 1784
Aard akte: publieke verkoping, bij conditie gepasseerd voor de wethouders van Westerlo
Verkopers: Martinus Norbertus Van Schoubroeck en Franciscus Van Oirschot als
wettige voogden van de enige weeskind achtergelaten bij wijlen Joseph Van Schoubroeck,
daar moeder van is Elisabeth Moens, alsnu in tweede huwelijk met Joseph Modess, voor de
eigendom ten eerste zijde, en de voornoemde moeder geassisteerd met haar man voor het
vruchtgebruik ten tweede zijde, item Martinus Verachtert als wettige voogd over de wezen
achtergelaten bij wijlen Franciscus Verachtert daar moeder van was Maria Catharina
Jopmans, die eerst weduwe was van wijlen Richard Van Schoubroek, grootvader van de
eerste genoemde wees over en de zaak van de gerechtigheid die dezelfde wees heeft
verkregen bij afsterven van 1/10de in de weduwlijke staat van Maria Catharina Jopmans
Kopers: Joannes Franciscus Vermijlen in huwelijk met Anna Theresia Verellen
Aard koop: een huizing genaamd den Hoogen hoff, gestaan en gelegen binnen de plaatse van
Westerlo, met de oude keuken, twee kamers, de kelder en kelderkamer, zo en gelijk Guilliam
Van Schoubroeck en de weduwe Peeter Kenincx die zijn bewonen, alsmede de hof gelegen
achter de achterste kamer en kelderkamer, de erve groot de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid Jan Baptist Hermans erfgenamen en Carolus Bruijnseels in de naam van zijn vrouw
west de verkopers
noord de pad die voor de helft gelijk die actueel gelegen is aan de voorzeiden hof en voor de
ander helft aan Guilliam Van Schoubroeck
Op de kopers last met een rente ten kapitaal van 800 gulden staande ten behoeve van de
erfgenamen de heer Van Tendeloo van op datum 19 juni 1766 en met een obligatie van 200
gulden ten behoeve van Maria Vanden Broeck erfgenamen
Verkoopprijs-koopprijs: 815 gulden
Pondgeld: deze rent van 800 gulden gaat uit bij goederen bij de wethouders getaxeerd op
2300 gulden en mits de goederen niet verkocht beloop ter 900 gulden, zo is er na vrijdom
voor de goederen bij conditie ten deze geroerd tot 487 gulden, dus zo de verkocht goederen
belopen tot 1442 gulden, zo zal de koper van deze en volgende koop belopen tezamen 1687
gulden vrijdom hebben van 367 gulden 2 stuivers dus moet pondgeld betalen van 719 gulden
18 stuivers facit 58 gulden 0 3/8ste stuivers
25.09.1784
Notaris Guillielmus Peeters, residerende te Westerlo
Aktenummer 3
Datum akte: 25 september 1784
Aard akte: overneming een geldlening van 800 gulden, de huidige geldleners beloven te
betalen een erfelijke rente van 32 gulden jaarlijks en dus een erfelijke intrest van 4 gulden
percent, waarvan het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 25 september 1785
en dat tot de effectieve aflossing toe met de verschenen intresten
Geldschieters: de heer Van Kieboom, medicijnen licentiaat en juffrouw Joanna Minjon,
gehuisden en inwoners van de stad Herentals
Vorige geldleners: Richard Van Schoubroeck en Maria Jopmans
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Huidige geldleners: Franciscus Vermeijlen en Theresia Verellen
Hypotheek: een herberg genaamd de Swaene met stal, schuur, hof appendenties en
dependentiën, gestaan en gelegen alhier binnen de plaatse van Westerlo, groot tezamen 50
roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid Jan Baptista Hermans en Carel Bruijnseels
west hun zelf
noord Hendrick Verbist of den Wildeman
Als onderpand een perceel land daar achter den hof van de Wildeman gelegen en een perceel
genaamd de Soegge
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6525.
16.10.1787
Notaris Guillielmus Peeters, residerende te Westerlo
Aktenummer 26
Datum akte: 16 oktober 1787
Aard akte: cassatie van een obligatie van 800 gulden
Geldschieters: de heer Van Kieboom, medicijnen licentiaat en juffrouw Joanna Minjon,
gehuisden en inwoner van Prinse Hage omtrent Breda
Geldleners: Franciscus Vermijlen en Theresia Verellen, gehuisden en inwoners van deze
dorp Westerlo
De geldschieters bekennen ontvangen te hebben van de geldleners, de som van 800 gulden in
restitutie van zeker obligatie van gelijke som van 800 gulden courant geld, croiserende tegen
4 gulden percent, gestaan hebbende tot laste van de voorschreven Franciscus Vermeijlen en
Maria Theresia Verellen en speciaal bezet op
Een huizing, stal en schuur genaamd de Swaen, gelijk hetzelfde afgescheiden is van de stal
die nu in huizing bekeert is
Aanpalende eigenaars:
oost de straat
zuid Jan Baptist Hermans en Carel Bruijnseels
west hun zelf (Franciscus Vermeijlen)
noord Guilliam Van Schoubroeck
Met nog twee percelen gelegen onder Westerlo als pand, als blijkt in origineel van de
voorschreven obligatie gepasseerd voor mij notaris op 25 september 1784, alhier gezien,
dienende deze voor volle kwitantie en de panden daarvoor bij de voorschreven obligatie
verbonden te ontlasten enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6527.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Joannes Franciscus Vermeijlen
Beroep van de eigenaar: rentenier, bakker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 52
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 331 en 332
Aard perceel: huis (331) en hof (332)
Grootte perceel: 25 verges
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Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-12-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 52
Eigenares: Anna Therese Verellen, 76 jaar, rentenierster, geboren te Geel, wonende al 40
jaar in Westerlo
Huurders: Philip Vanden Berg, 50 jaar, dagloner, geboren te Westerlo
Theresia Vanden Berg, 13 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huizen gesplitst in 1784
Huis aan de noordkant, in bezit van Guilliam Van Schoubroeck en Joanna Van de Coker
01.06.1785
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 1 juni 1785
Aard akte: geldlening van 129 gulden 17 stuivers, waarvan de geldleners belooft te betalen
een voortaan rente van 5 gulden 3 stuivers 3 oorden en dus van 4 gulden percent, koers en
ingang nemende op datum deze, zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 1
juni 1786, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe, die zal geschieden met gelijk
kapitale som van 129 gulden 17 stuivers en 2 oorden en de verschenen intrest
Geldschieters: M. N. Van Schoubroeck, in kwaliteit als voogd over het enig wees
achtergelaten bij wijlen Joseph Van Schoubroeck, daar moeder van is Maria Elisabeth
Moens
Geldleners: Guilliam Van Schoubroeck, inwoner van Westerlo in huwelijk met Joanna
Van de Coker
Hypotheek: een huizing en hof daaraan gestaan en gelegen binnen de plaatse van Westerlo,
groot de erve de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid de weduwe en erfgenamen Jan Baptist Hermans en Carolus Bruijnseels in de naam van
zijn vrouw (nomine uxoris)
west Franciscus Vermeijlen
noord Henricus Verbiest
Met nog als onderpand en hof gelegen omtrent het Sneeuwbos onder Westerlo, de geldlener
(rentgelder) heeft het huis etc. verkregen bij scheiding en deling met de wees van wijlen zijn
broer Joseph Van Schoubroeck, gepasseerd voor de wethouders op 13 april 1784
Pondgeld: 129 gulden 17 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
09.07.1789
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 66
Datum akte: 9 juli 1789
Aard akte: geldlening van 100 gulden, waarvan de geldleners beloven te betalen een voortaan
rente van 4 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende op datum deze, zodat het eerste jaar
vallen en verschijnen op 9 juli 1790, enzovoort van jaar tot jaar tot volle en effectieve
aflossing toe die zal mogen en moeten geschieden met gelijke kapitaal van 100 gulden met de
verschenen intrest
Geldschieters: Maria Anna Verstappen, bejaarde dochter wijlen Joannes Verstappen, daar
moeder van was Anna Verbiest, inwoonster van Westerlo
Geldleners: Guilliam Van Schoubroeck in huwelijk met Joanna Vande Coten, inwoners
van Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof gestaan en gelegen binnen Westerlo omtrent den Engel, daar
aan uithangende de Swaen, groot de erve zonder de juiste maat weer te geven ca. 20 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid Jan Franciscus Vermeijlen
west dezelfde (Jan Franciscus Vermeijlen)
noord Henricus Verbiest
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Met hierin nog als onderpand een erf actueel hof omtrent de Sneeuwbosch en een rente
kapitaal van 127 gulden ten behoeve van het enig kind achtergelaten bij wijlen Joseph Van
Schoubroeck, de geldlener broer
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6450.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Guilliam Van Schoubroeck
Beroep van de eigenaar: timmerman
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 53
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 333 en 334
Aard perceel: huis (333) en hof (334)
Grootte perceel: 11 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 53
Eigenares: Joanna Vande Koter, 62 jaar, herbergierster, geboren te Leuven, wonende al 34
jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 28

Benaming: Geen
Aard: Hof
Situering: Gelegen aan de west zuidzijde van het
dorp van Westerlo, palende oost, zuid het huis
genaamd de Swaen, west hun erve, zuid het huis
genaamd den Hoogen Hoff “

Nummer 28
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Sebastiaen Wuijts van zeker erve groot 28 roeden en 67 voeten groot
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Elisabeth Robrechts vanwege Anthon
Nauts, zeker hof, palende oost de Polderstraat, zuid de heer secretaris L. Van Wesel, west Mr
Cornelis Caers en noord Joris Vervecken groot de erve 23 roeden, volgende eigenaar
Sebastiaen Wuijts en later aan J.B. Hermans 1/3.
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Geschiedenis en eigenaars
23.03.1632
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1636
Datum akte: 23 maart 1632
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jaspar Van Bael met Henrick Van Bael zijne zoon en Chroo? Luijten
getrouwd hebbende Anneken Van Bael zijn dochter, Henrick Van den Bruel en Jan Van
den Bruel, broers met Jan Bonen getrouwd hebbende Jaecijmeijne Van den Bruel hun
zuster
Kopers: Ghoris Zegers en Maria Van Geel zijn vrouw
Aard koop: een plek erve geheten de Hoogen hoff
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de strate)
zuid den Swaen
west de erfgenamen Livinus Vincx
noord de erfgenamen Absolon Vincx
Nota: op de kopers last een pot landwijn aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 679 gulden (met hierin een huis genaamd den Engel tegenover de
voorschreven erve)
Pondgeld half los: 52 gulden 17 stuivers 3 braspenningen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
28.02.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 28 februari 1685 (28 februarij 1685)
Aard akte: verkoping
Verkopers: de heer meier Moors en met Mr Guilliam Van Berausel schepenen uit de wet,
tezamen als voogden van de wezen achtergelaten bij wijlen juffrouw Josina Segers daar
vader af leeft de voornoemde heer Moors, meier van de Heerlijkheid Herselt, met decreet van
de heren wethouders alhier ten deze accorderen met Cornelis Sergers in de naam van zijn
vrouw
Kopers: heer Lanslot Robrechts, rentmeester van de heer Waue? van Forteijn etc. en
juffrouw Elisabeth Segers zijn huisvrouw
Aard koop: een hof genaamd den Hoogen hoff (tegenover zijn huis)
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de strate)
zuid de erfgenamen Jonker Maximilian Van Blockhoven
west Mr Cornelis Caers
noord de erfgenamen Lauwereijs Buijens
Op de kopers last op 8 stuivers aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 911 gulden (hierin nog een huis aan de mark van Westerlo)
Pondgeld: 65 gulden 17 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Elisabeth Robrechts
Eerdere eigenaar:
Latere eigenaar: Sebastiaen Roman
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Aard perceel: hofken
Aanpalende eigenaars:
oost de Polderstraat (de polderstraete)
zuid de heer secretaris Ludovicus Van Wesel
west Mr Cornelis Caers
noord Joris Vervecken
Grootte perceel: 23 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-0 ¾
Cijns oude zetting: memorie, word in de oude zetting niet bevonden als inbegrepen in de
naast liggende
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
1701-01.04.1751
Kerkarchief Westerlo, register van de renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen
competerende de parochie kerk Sint Lambertus (S. Lamberti) binnen Westerlo, vernieuwt en
gecollideerd uit de register van het jaar 171, gecollationeerd door Sr Lamb. Thijs, manuale
rekeningen en goedenis, scheiding en deling en andere volgens de order van het register van
het jaar 1701 geëindigd op 1 april 1751
Datum akte: vanaf 1701 tot 1751
Aard akte: geldcijns in de plaatse van Westerlo
Eigenaars: Lancelot Robrecht erfgenamen bij goedenis op 28 februari 1685 wegens Goris
Segers bij koop op 23 maart 1632 over Hendrick Van de Bruel erfgenamen
Cijns: 1 pot landwijn of 8 stuivers jaarlijks
Hypotheek: een stuk erve groot bijna ½ sille in de plaatse genaamd den hoogen hoff
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid mevrouw Verschuren
west Mr Cornelis Caers
noord Joris Verveecken, stadhouder
Laatst heeft dit gekocht Jan Baptist Hermans met de helft van een huis genaamd den Engel,
bij koop van Sebastiaen Wuijts op 19 januari 1712, op de eerste erve is een huisje gezet in
het jaar 1751, daarna de erfgenamen Sebastiaen Wuijts, afgelegd door Guilliam Coomans
op 22 december 1762 met 10 gulden 16 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
19.01.1712
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 19 januari 1712
Aard akte: verkoping
Verkopers: Sr Ambrosius Egidij, dewelke uit kracht van zeker procuratie op hem verleden
bij de heer Robrechts en van Juffrouw Maria Françoise Robrechts, gepasseerd dezelfde
voor de notaris Vander Guisse? of Smisse? Op datum 15 januari 1712
Kopers: Sebastiaen Wuijdts en Juffrouw Theresia De Moistie
Aard koop: een hofje gelegen tegenover de huizing genaamd den Engel, groot omtrent 25
roeden
Aanpalende eigenaars:
oost S ’Heeren straat (s’Heeren straet)
zuid de secretaris Van Wesel
west Mr Cornelis Caers
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noord Peeter Van Scoubroeck
Nota: op de kopers last van 8 stuivers jaarlijks aan de kerk van Westerlo, en blijvende hierop
geaffecteerd 500 gulden wisselgeld ten profijt van Sr Ambrosius Egidij tegen 4 gulden
percent en zo jaarlijks 20 gulden, koers en ingang nemende op 15 maart en zodat de eerste
jaar vervaldag komen te verschijnen op 15 maart 1713 enzovoort van jaar tot jaar tot de
aflossing toe met de verschenen intresten, deze rente is afbetaald op 24 maart 1728
Verkoopprijs-koopprijs: 1800 gulden (hierin de huizing genaamd den Engel)
Pondgeld: 120 gulden en 18 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
15.04.1737
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer /
Datum akte: 23 en 24 maart en 4 en 15 april 1737
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Margarita Buijens en Lauwerijs Diercx met overstaan van Jan Van de
Brande
Koper: Arnoldus Verhaegen
Aard koop: een perceel land genaamd het Blocxken
Aanpalende eigenaars:
oost L. Roman [Livinus Roman]
zuid de Polderstraat (den polderstraet)
west Peeter Van Schoubroeck
noord de Zwaan straat (de swaene straet)
Verkoopprijs-koopprijs: 205 gulden en 29 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6463.
12.11.1772
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 58
Datum akte: 12 november 1772
Aard akte: verkoping
Verkopers: Carolus Verhaeghen, in huwelijk met Anna Catharina Huypens, inwoners van
Westerlo
Kopers: Jean Joseph Bonhyver en Theresia Carolina Cabeau gehuisden, insgelijks
inwoners van Westerlo
Aard koop: een perceel land genaamd het Blocxken gelegen omtrent de plaatse van alhier,
groot ½ bunder
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Sebastiaen Roman
zuid de Polderstraat (zuijd de Polderstraet)
west Petrus Jacobus Meynckens
noord zeker straatje genaamd het zwaan straatje (noort seker straetien genampt het Swaene
straatien)
Op de kopers last van een rente kapitaal van 200 gulden ten behoeve van de weduwe
Verluyten, alsnog op de last van een rente kapitaal van 100 gulden aan de Heilige Geest van
Westerlo en eindelijk 2 verschillende obligaties, de ene een kapitaal van 150 gulden, de
andere een kapitaal van 100 gulden ten behoeve van de kopers ten deze.
Verkoopprijs-koopprijs: 625 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6433.
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1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Guilliam Van Schoubroeck
Beroep van de eigenaar: timmerman
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer /
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 328
Aard perceel: hof (328)
Grootte perceel: 11 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 53
Eigenares: Joanna Vande Koter, 62 jaar, herbergierster, geboren te Leuven, wonende al 34
jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 29

‘ De Swaen ‘
Benaming:
De Swaen 1572
De Swane 1642
De Swaene 1654 1663
Aard: Huis, schuur, stal, bakhuis en hof
Situering: Gelegen in de zuid westenzijde van het
dorp, palende oost de plaatse of Polderstraat, zuid
een huis, west hof, noord een erve daarover het
volgende huis.

Nummer 29
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Mr.
Louis Van Wesel van zeker huis en erve dat 94 roeden groot.
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Geschiedenis en eigenaars
15.03.1571
Datum akte: ca. 15 maart 1571-15 maart 1572
Willem Oeyen, de waard in de Swaen te Westerlo
Heeft een kind verwekt bij zijn meid. Heeft absolutie gekregen van de bisschop van ’sHertogenbosch, voorlopig geen boete, omdat hieruit een proces zou kunnen ontspruiten tussen
de heer en de bisschop van 's-Hertogenbosch...
Hendrik Oeyen, zoon van Willem Oeyen, de waard in de Swaen te Westerlo.
Twee kinderen verwekt bij Anna Luyten, Lambrechtsdochter, eerder meid bij Merten
Vander Heijden. Bij de bevalling van het tweede kind is de moeder in het kinderbed
gestorven en heeft bij de heer Peter Haverhals gebiecht dat Hendrik de vader was... De
vrienden van moeder Anne Luyten, schamel... hebben Willem Oeyen en diens huisvrouw
gevraagd het kind te willen opnemen, maar die hebben dat geweigerd... ze werden als
grootvader en grootmoeder veroordeeld om het kind op te nemen door de schepenen en de
heer van Westerlo, maar de vrouw van Willem Oeyen had het kind buiten gelegd op de straat
onder het gedierte van beesten enz... de drossaard heeft het gehoord en heeft het opgenomen
en ter bewaargeving gesteld van de heilige Geestmeester.
Hans Oeyen, zoon van Willem Oeyen, de waard in de Swaen te Westerlo.
Heeft zijn moeder schandelijk behandeld: haar beledigd, op de kelderdeur geworpen (in het
huis de Swaen), haar verwond, en bijna versmacht hadden goede lieden hem er niet
afgetrokken, de zaak was hangende (de drossaard tilt er zwaar aan...)
1594-1595
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen
competerende en toebehoren de kerk van Westerlo
Dit register is vernieuwende en alle restanten in te manen is geschiet anno 1594 door Jan
Truijens, zodat zijne rekeningen anno 1594 en 1595 is een kost begrip van deze manual. Dit
is geschied onder Petrus Hamans Balenus Richard du Fraisne, drossaard, Absolon Vinx,
secretaris. Als wanneer alle restanten van de rekeningen zijn in gemaand om zo de troebels
van de beeldstormen (troubels der beldtstormen) anno 1561, als blijkt uit de rekening van dat
jaar, het kasteel ingenomen, alle rekeningen zijn gesloten gebleven. In de marge: Fr. A. Aerst
pastoor anno 1752
Datum akte: juni 1595
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaars: 1° Lijsbet Vanden Bulck, 2° Jacob Van Hove, 3° Willem Oeyen, nu (modo) 4°
Henrick Oeyen
Latere eigenaars: Hans Cools nu (modo) de erfgenamen Jacques Cools bij deling
Cijns: 1 oude grooten jaarlijks en 1 pot smout
Hypotheek: huis en hof genoemd de Swaen gelegen tot Westerlo aan de Polderstraat
(Westerloo aen Polderstrate)
Aanpalende eigenaars:
oost de heerbaan (den heerbaen)
zuid aen herboschstraetken
west Gomar Vincx
noord Henrick Vanden Bruel
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
230

1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren het Gasthuis van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Eigenaar: Henrick Oijen
Vorige eigenaar: Adam Van Hove
Cijns: 8 stuivers geldcijns jaarlijks
Hypotheek: huis en hof geheten de Swaen aan de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Heerstraat (heer strate)
zuid het straatje (het straetken)
west Gomar Vincx
noord aan Henrick Vanden Bruele
Latere eigenaars: Jans Cools
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Cools
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse geheten de Swaen, groot
omtrent ½ bunder de juiste maat niet geweten
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de Heren straat (des heeren straet)
zuid de erfgenamen Matijs Verlinden
west de erfgenamen Catelijn Vincx
noord Hendrick Vanden Bruel
Cijns: III? 1 pul 1 zwarte tounois
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
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22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de parochiekerk van Westerlo
Eigenaar: Jans Cools
Cijns: 1 oude grooten en 1 pot smout jaarlijks
Hypotheek: een herberg (herberghe) genoemd den Swaene gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost S ’Heeren straat (tscheeren strate)
zuid het klein straatje (t clijn straetken)
west Absolon Vincx
noord Hendricx Vanden Brule
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224
19.04.1642
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 19 maart 1642
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Jan Cools en Heijlwicht Oijen
Deelhebbers: Jan Mattheus als genomen voogd van het weeskind van Jacques Cools voor
de 1ste kavel, Frans Van Rijmenant voor de tweede kavel voor de tweede kavel, Peeter
Cools voor de 3de kavel, Henderick Cools voor de 4de kavel, Gommar Vincx als voogd van
het weeskind van Maijken Cools daar vader af is Jan Tienpont voor de 5de kavel en Jan
Celen als voogd van het kind van Anneken Cools daar vader af was Jan Manruess voor de
6de kavel
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Aard deling: de 1ste kavel, word gesteld het huis genaamd de Swane gestaan en gelegen tot
Westerlo aan de plaatse (Westerloo aende plaetse), zonder de schuur met grond daarop
staande tot 5 voeten buiten de rij bomen tot aan de straat, geschat op 800 gulden
De 2de kavel, wordt gesteld de schuur tot Westerlo met de grond daarop staande als hiervoor
blijkt, geschat op 400 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749
29.12.1654
Schepenakten Westerlo losse akten
Datum akte: 29 december 1654
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Hendrick Cools, meier tot Vorst als oom en momboor van de kinderen
Jacques Cools mede ten overstaan van Jan Cools, Jacques voorkind of voorzoon, mede ook
present Aert Wouters en Frans Van Rijmenant
Huurder: Mr Andries Voot, chirurgijn
Aard huur: zeker huis, hof met stalling en bakhuis genaamd de Swaene zo dezelfde gestaan
en gelegen is alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse
zuid Frans Van Rijmenan
west Gommar Vincx
noord Goris Segers
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaar, ingaande op 15 maart 1655 en expireren
op 15 maart 1658, voor de som van 55 gulden jaarlijks en de som van 3 dukaten tot Kerstmis
te betalen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739
11.09.1663
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 september 1663
Aard akte: verkoping
Verkopers: Huijbrecht Tieboers en Gertruijt Bertels zijn huisvrouw
Kopers: Jonker Maximilianus Van Blockhoven, drossaard en juffrouw Isabella Nuijts
Aard koop: een huis, schuur, stal, bakhuis en hof daaraan gelegen, geheten de Swaen,
hetzelfde gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
zuid Frans Van Rijmenant
west Gommar Vincx
noord de erfgenamen Goris Segers
Nota: de verkopers hebben het huis etc. gekocht van de erfgenamen Jan Cools, op de kopers
last van 8 stuivers jaarlijkse cijns aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 2501 gulden
Pondgeld: 209 gulden 12 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
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05.03.1676
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 5 maart 1676
Aard akte: Jonker Maximilian Van Blockhoven, drossaard van het markizaat Westerlo en
juffrouw Isabella Nuijts met schepenbrieven deze stad Leuven verbonden zijn aan de wel
hoogwaardige vrouw Isabella Margareta Françoise de Merode, markiezin van Westerlo
etc. en som van 4039 gulden 14 stuivers 1 blank, daaraf zij te haar waarst in gebreke zouden
zijn van betaling en vastigheid daarom verzocht hebbende behoorlijke processie van manisse
zo dat wij achtervolgende de privilege en provilien? ons daarop verleent enz.
Hypotheek: een huizing, schuur, stal en hof, zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is aan
de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid de straat (de straete)
west François Rijmenant
noord Goris Segers
Met nog als pand 1 bunder land tegenover de huizing genaamd de Wildeman, item een weide
gelegen in de Zavelstraat (savelstraet) alle gelegen aldaar binnen Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749
(na te zien film nummer 0251)
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Nummer 40
Maior, Verschueren (overleden) zijn weduwe Isabella Nuijts
Adriana Verschueren
Merten Verachtert, haar knecht en Anna (?) haar meid
[uit de parochieregisters Westerlo: Maxilmilanus Van Blockhoven, drossaard, begraven te
Westerlo op 14 mei 1681, zoon van Jonker Frederik Van Blockhoven, ook gewezen drossaard
van Westerlo en Anna de las Cuevas]
[uit de parochieregister Westerlo: Aegidius Petrus Verschuren en Isabella Noijts, gehuwd te
Westerlo op 10 januari 1683]
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: de heer secretaris Ludovicus Vermeeren
Eerdere eigenaar: mevrouw Verschueren nog eerder Heijlwicht Oijen
Aard perceel: huis en hof over Heijlwicht Oijen hof
Aanpalende eigenaars:
oost de Polderstraat (de Polderstraete)
zuid Jan Vekemans
west Cornelis Caers
noord Elisabeth Robrechts
Grootte perceel: 95 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo nummer 813
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28.04.1705
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 28 april 1705
Aard akte: publieke verkoping, alles naar voorgaande vonnis verkocht en ondertekend bij de
Koninklijke notaris Ambrosius Egidij op 11 maart 1705
Verkopers: de heer Peeter Provints uit kracht van brieven van octrooi bij hem gezien in
presentie van de soevereine raad van Brabant op 10 december 1704 geparagrafeerd,
ondertekent J. Van den Booghaert, decreet met autorisatie van wethouders alhier naar
voorgaande kerkgeboden met de zitdag en uitgang van de brandende kaars publiekelijk aan de
meestbiedende te verkopen
Kopers: de heer secretaris Ludowicus Van Wesel en juffrouw Dimpna Renders zijn
huisvrouw
Aard koop: een huizing, stal, schuur en hof, gestaan en gelegen alhier in het markizaat
Westerlo, competerende Jonker Jaques Sauuerneel en compagnie
Aanpalende eigenaars:
oost de straat
zuid Jan Vekenmans
west Cornelis Caers
noord de weduwe en erfgenamen Sieur Robrechts.
Verkoopprijs-koopprijs: 2131 guldens alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 171 gulden 15 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 754.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Montens
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Geel
Huisnummer 50
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 325 en 326
Aard perceel: huis (325) en hof (326)
Grootte perceel: 76 verges
Taxatie: huis 1-15-0 en hof 2-7-2
Volgende eigenaars: Henry Adons en broer te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 53
Huurder: Jean Mende, 58 jaar, champetter, geboren te Silesingen, wonende al 19 jaar in
Westerlo
Frocht, handelaar
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 29 en 30 een huis ertussen

Benaming: Geen
Aard: Huizing, stalling, schuur en hof
Situering: Gelegen aan de zuidzijde van het dorp
van Westerlo

Nummer 29
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Mr
Louis Van Wesel van zeker huis en erve dat 94 roeden groot
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Geschiedenis en eigenaars
19.11.1720
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 19 november 1720
Aard akte: scheiding en deling
Deelhebbers: de 1ste kavel is bevallen aan Barbara Wouters, geassisteerd met Adriaen Nijs
en de 2de kavel is bevallen aan Sieur Amandus Janssens voor zijn zelf en hem sterk makende
voor zijn zuster Joanna Maria Janssens, item Dielis Turelincx getrouwd met Maria Van
Eutven, dochter van Elisabeth Vande Veken, item Adriaen De Rijdt voor zijn zelf, als
voogd van de wezen wijlen Dielis De Rijdt en ook voor Elisabeth De Rijdt, de voorzeiden
Dielis Turelincx als voogd van Jan Vande Veecken en de wees Dielis Vande Veecken
Aard deling: over een huizing, stal, schuur en hof met toebehoren, gestaan en gelegen in de
Polderstraat tot Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de secretaris Ludovicus Van Wesel
west het straatje (het straethien) en de erve van zijne Excellentie etc.
De 1ste kavel, eerst in het voorzeiden huis gedeeld in twee delen, bestaande in de keuken, stal
daaraan met een part in de schuur naast het voorzeiden straatje tot aan de dorsvloer en de helft
van de hof naast hetzelfde straatje met de helft van de zolder boven de voorzeiden keuken tot
tegen de schouw, alle dewelke bestaat in de eerste kavel en zal deze ander moeten wegen over
de voorplaatse
De 2de kavel, bestaande in de kamer met de helft van de zolder daarboven de meer rest van de
schuur en dorsvloer en achterstal met de helft van de hof naar het noorden met de spindeken
van de voorzeiden kamer met plaatse komende van de tegenwoordige deur tot tegen de stijl
van de schuur deur naast het voorzeiden straatje en de hoven
Op conditie is besproken dat de put ieder voor de helft is met de 1ste kavel en op algemene
kosten moeten onderhouden en gebruiken
De hof zal worden gemeten en ieder de helft hebben als voren, en die zal bevallen de kavel
naast het straatje, zal zijn weg naar de hof moeten vinden langs de gezegde straatje enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750
23.12.1720
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer: 40
Datum akte: 23 december 1720
Aard akte: geldlening van 50 gulden, de geldleners beloven te betalen een jaarlijkse en
erfelijke rente van 6 gulden percent en zo jaarlijks 3 gulden, koers en ingang nemende de
rente op 23 december 1720, zodat de vervaldag is op 23 december 1721, enzovoort van jaar
tot jaar tot de aflossing toe met gelijk som van 50 gulden en de verschenen intresten
Geldschieters: de heer pastoor, drossaard en schepenen van het markizaat Westerlo, als
oppervoogden van de kerk van Westerlo
Geldleners: Adriaen Nijs en Barbara Wouters, gehuisden
Hypotheek: huizing, stal, schuur, de helft van de hof etc. alles gelijk aan hun is aan gedeeld
voor schepenen van Westerlo op 19 november 1720, gestaan en gelegen in de Polderstraat te
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Sebastiaen Wuijts
zuid Livin Roman
west S’ Heeren straat
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noord de voorzeiden Sebastiaen Wuijts
Nota: de penningen zijn geteld door kerkmeester Woulter Stiers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 760
14.02.1731
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 4
Datum akte: 23 januari en 14 februari 1731
Aard akte: publieke verkoping met uitgaan van de brandende kaars door de wethouders van
het markizaat Westerlo
Verkopers: Sebastiaen Verboven voogd van de achtergelaten wezen wijlen Nicolaes
Verboven, daar moeder af was Barbara Wouters, met agreatie van de wethouders van
Westerlo als oppervoogden, item Michiel Duijs als voogd van de enige wees achtergelaten bij
wijlen de voorzeiden Barbara Wouters, daar vader af leeft Adriaen Nijs
Koper: Jan Verstappen (de hoogste bieder)
Aard koop: een huizing, stal, schuur en hof (huijsinge, stall, schuer en hooff) daaraan,
gelegen binnen Westerlo in de Polderstraat, groot omtrent 30 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Arnoldus Verhagen (oist Arnoldus Verhagen)
zuid de voorzeiden Polderstraat en het uitbroek straat (de voors. Polderstraet en het uitbroeck
straet)
west Peeter Van Schoubroek (West Pr Van Scoubroek)
noord de voorzeiden Arnoldus Verhagen en Sr Sebastiaen Wuijts (noordt den voorz. Arnoldus
Verhagen en Sr Sebastiaen Wuijts)
Verkoopprijs-koopprijs: 365 gulden en 25 hogen (ieder hogen 2 gulden, de helft ten profijt
van de koper en de andere helft ten profijt van de verkopers)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 766.
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Nummer 30

Benaming: geen
Aard: huis, stal, schuur en hof
Situering: gelegen aan de zuid westzijde van het
dorp

Nummer 30
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was de
erfgenamen Elisabeth Van Rijmenant van zeker huis en erve dat 74 roeden en 7 voeten
groot
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Geschiedenis en eigenaars
09.02.1690
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 9 februari 1690
Aard akte: publieke verkoping op 18 januari en 9 februari 1690
Verkopers:
Sieur Amant Sergers als voogd met Jan Baptista Van Kerckhoven uit de wet hem verleent
van het weeskind achtergelaten bij Guilliam Van Rijmenant en daar moeder af leeft Helena
Verlinden, item Françios Janssens als getrouwd met Maria Van Rijmenant, item Catleijn
Van Rijmenant geassisteerd met Hendrick Bertels haar man en voogd met haar zoon
Francis Wauters en Barbara Wauters en de voorschreven dezelfde staande als voogd alle
tezamen erfgenamen van wijlen Frans Van Rijmenant en Anna Tieboirs met decreet en
autorisatie van de wethouders alhier
Kopers: Jan Vekemans en Elisabeth Van Rijmenant zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen jonker Maximilianus Van Blockhoven drossaard etc.
zuid ’s Heerenstrate
west het balien straetken
west en noord Mr Cornelius Caers
Op last van rente kapitaal van 100 gulden aan het Gasthuis tot Geel en 100 guldens aan het
Kapittel van Sint Dimphna, tegen de penning 11 jaarlijks vallende op 21 januari, zodat het
eerste vervaldag zal wezen op 21 januari 1691 enzovoort etc.
Verkoopprijs-koopprijs: 487 guldens en 10 stuivers met de rente erbovenop
Pondpenningen: 39 gulden 6 stuivers
In de marge: Jan Vekemans heeft 100 gulden met rente afbetaald aan het Sint-Dimpna tot
Geel op 28 april 1700
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
17.12.1720
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 17 december 1720
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Vander Veecken voor zijn zelf, mede als voogd met Hendrick Verswijvel
van de wezen wijlen Dielis Vander Veecken, Dielis Turelincx voor zijn zelf en ook als
voogd met Matthijs Van Eutven voor de wezen Pauwels Van Eutven, daar moeder af leeft
Elisabeth Vander Veecken, item Adriaen De Rijdt voor hem en als voogd met Lambrecht
Van Uffel van de wezen wijlen Dielis De Rijdt uit kracht en autorisatie van de drossaard en
schepenen van Westerlo op datum deze aan hun verleent, Elisabeth De Rijdt, Barbara
Wouters geassisteerd met Adriaen Nijs haar man, met de notaris en procureur Guilielmus
Henricx als gelaste van Sieur Amand Janssens en zijn zuster Joanna Maria Janssens,
begijntje tot Lier en verder als gelaste van de gelijke erfgenamen uitwijzende de procuratie op
de voorzeiden notaris gegeven en gepasseerd voor wethouders van Westerlo op datum 19
november 1720, alle erfgenamen van wijlen Jan Vander Veecken en Elisabeth Van
Rijmenant
Kopers: Sieur Sebastiaen Wuijts en Juffrouw Theresia De Moustie gehuisden
Aard koop: een kamer en huizing naast de huizing van de secretaris Van Wesel te Westerlo
met de zolder en spindeken etc. met de helft van de hof (den halffen hoff) naast de poort, alles
breder bij scheiding en deling tussen de erfgenamen uitgedrukt
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Verkoopprijs-koopprijs: 343 gulden wisselgeld
Pondgeld 27 gulden 13 1/8ste stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
12.09.1726
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 37
Datum akte: 12 september 1726
Aard akte: verkoping
Verkopers: Sebastiaen Wuijts en Tresia De Moustier zijn huisvrouw
Kopers: Arnoldus Verhaegen en Anna Helsen zijn huisvrouw
Aard koop: de helft van een huis en schuur en hof, gestaan en gelegen alhier in de
Polderstraat naast de heer secretaris Van Wesel, zo en gelijk de verkopers hetzelfde hebben
gekocht van de erfgenamen wijlen Jan Vander Veecken en Elisabeth Van Rijmenant en
daarin gegoed zijn op 17 december 1720, behoudens dat de verkopers in eigendom zijn
behouden omtrent 2/3de delen van de hof achter de schuur ligt, te weten westwaarts, zo de
verkopers dezelfde hof in gebruik hebben, zal de kopers of actie hebbende aan de verkopers
moeten de weg leveren, om het mest in te dragen met een kruiwegen (het mest inne te
draegen met eene craeijwaegen) en mede om de vruchten daarin te halen, tussen de stal van
de secretaris en de kopers huizing
Aanpalende eigenaars: (vermeld in goedenisboek, 10 oktober 1726)
oost de secretaris Van Wesel
zuid de Polderstraat (de Polderstraet)
west Adrian Nijs
noord de voorzeiden secretaris (de voors. Sects)
Verkoopprijs-koopprijs: 200 gulden en nog 200 gulden die op de voorzeiden geloven zullen
gegoed worden ten behoeve van de verkopers, waarvoor zij kopers jaarlijks voor intrest te
betalen 10 gulden enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 764 en nummer
746, goedenisboek, datum 10 oktober 1726
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Norbert Verhaegen
Beroep van de eigenaar: spinster
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 49
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 322 en 323
Aard perceel: huis (322) en hof (323)
Grootte perceel: 11 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-7-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 49
Eigenaar: Will. Verhaegen, 53 jaar, glazenmaker, geboren te Westerlo
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Joseph Henrij Verhaegen, 17 jaar, leerling glazenmaker, geboren te Tessenderlo, wonende
al 8 jaar in Westerlo.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huis westzijde
29.04.1772
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 28
Datum akte: 8 en 29 april 1772
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Guilliam en Anna Catharina Govaerts beiden bejaarde jongeman en dochter
inwoners van de stad Antwerpen bij akte gepasseerd voor de getuigen onder hun signaturen
zijnde van datum 28 maart 1772, item Anna Maria Govaerts insgelijks bejaarde dochter en
Joanna Govaerts geassisteerd van Martinus Helsen van deze laatste de man en voogd die
dezelfde zijn vrouw ten effect naar beschreven is autoriserende bij dezen, de voornoemde
Guill. Govaerts nog met Peeter Verboven Stevenssone als beëdigden voogden zijnde
minderjarige zuster Dimpna Govaerts, en finaal Jan Baptist Govaerts en Frans Van
Oirschot als wettige voogden van enig minderjarige dochtertje achtergelaten bij wijlen
Theresia Govaerts daar vader van leeft Antonius Jopmans alhier present, gebruikende de
voorzeiden voogden en dezelfde vader Antonius Jopmans ten effect naar beschreven de
nodige autorisatie aan hun verleent bij wethouders dezer markizaat Westerlo op hun
gepresenteerde rekwest bij apostille gemarkeerd zijnde op datum 26 maart 1772 ondertekend
L. Van Wesel secretaris, alle kinderen van kleinkinderen en representanten van wijlen Frans
Govaerts en Dimpna Verstappen in hun leven gehuwden waren
Meestbiedende koper koop 2: Norbertus Andreas Helsen
Aard koop 2: een huizing, stalling, schuur en hof gestaan en gelegen binnen de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de wederhelft competerende Norbert Verhaeghen en Guill. Coomans met zijn hof
zuid de Polderstraat (de Polderstraet)
west het straatje en de weduwe Roman daarover (het straetien en de wed. Roman daer over)
noord de erfgenamen Rigard Van Schoubroeck
Het huis is actueel bewoont word door Antonuis Jopmans en de weduwe Peeter Tiboorts,
immers gelijk het de grootouders van de verkopers hetzelfde huis e.a. hebben verkregen en
bezeten
Verkoopprijs-koopprijs: 760 gulden en 78 hogen (ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten profijt
van de verkopers en 1 gulden ten profijt van de koper)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6433.
15.05.1774
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 26
Datum akte: 15 mei 1774
Aard akte: geldlening van van 100 guldens courant geld, beloven de geldschieters te zullen
gelden en betalen een vooraan erfelijke rente van 3 gulden en 10 stuivers, koers en ingang
nemende de voorzeiden rente op heden datum deze, zodat het eerste jaar van betaling vallen
en verschijnen op 14 mei 1775, enzovoort van jaar tot jaar tot vollen en effectieve kwijting toe
die zal moeten geschieden met gelijke kapitale som van 100 gulden met de verschenen intrest
Geldschieter: Henricus Van Aelten die de gemelde penningen uitzetten in kwaliteit als
voogd van de wezen wijlen Cornelis Wouters en Catharina Van Aelten in hun leven
wettige gehuwden
Geldleners: Norbert Andreas Helsen en Anna Maria Medaets gehuwden en inwoners van
deze Markizaat Westerlo een som enz. dewelke tot securiteit van allen hetwelk voorzeiden
243

Hypotheek: een huizing, stalling, schuur en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat alhier,
groot de erve een ½ sille (50 roeden)
Aanpalende eigenaars:
oost Norbert Verhaeghen
zuid de straat
west de erfgenamen Richard Van Schoubroeck en de erfgenamen Sebastiaen Roman
noord Guilliam Coomans en de voorgeschreven Norbert Verhaeghen met hun hoven
Op de kopers last van een rente ten kapitaal van 100 gulden courant geld staande ten behoeve
van de voorzeiden wezen volgens de obligatoir daarvan zijn gepasseerd voor mij notaris en
zeker getuigen op datum 18 januari laatstleden enz. de voorzeiden huizing de comparanten
geldleners competerende bij koop van de erfgenamen Franciscus Govaerts en Dimpna
Verstappen volgens hun verklaring
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6435.
15.11.1792
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1790-1792
Datum akte: 15 november 1792
Aard akte: scheiding en deling tussen de gelijke kinderen wijlen Norbertus Andreas Helsen
en Maria Medaerts
Deelhebbers: Joannes Franciscus Helsen, Maria Theresia Helsen voor de 3de kavel,
Martinus Urbanus Helsen voor de 2de kavel en de minderjarige Joannes Phillipus Helsen
voor de 1ste kavel
Aard deling 1ste kavel: in een keuken en kamer van een huizing gestaan en gelegen in de
Polderstraat alhier, met moos3 en klein kamertje en de afgang van de voornoemde kamer, met
de helft van de kelder langs keukenzijde, de helft van de schuur langs de hof en uiteindelijk de
helft van de hof achter het voornoemde huis gelegen langs de westkant waarvan de helft
oostwaarts langs de winkel of werkhuis is gesteld van de volgende kavel, scheidende de hof
met een pad, daarin het midden lopende van het zuiden naar het noorden om te cultiveren het
voorste deel van de hof moet leveren de weg en vrije toegang van de hof, kruiwagen etc.
daarin scheidende de voorzeiden keuken en de winkel of werkhuis zal zijn algemeen enz.
Op de last van een rente ten kapitaal van 125 gulden ten behoeve van de kerk van Westerlo
en 100 gulden aan Jan Van Nueten, die deze kavel zal dragen
Aard deling 2de kavel: voor deze wordt gesteld een gedeelte van de huizing van de eerste
kavel, bestaande in een winkel of werkhuis, separerende met de muur van de keuken, welke
muur is algemeen, zo in repareren, ingeval als anderszins, item de helft van de kelder, te
weten het achterste deel langs de winkel om in welke te gaan deze kavel langs dezelfde
winkel zijne ingang zal moeten maken, item de kelder kamer voor het geheel boven de kelder,
de voorschreven helft van de schuur en van de hof als bij de eerste kavel breder is vermeld,
zullende deze helft van de hof aan de andere helft moeten leveren de weg langs de haag tegen
het straatje gelijk actueel is lopende enz.
Op de last van een rente ten kapitaal van 200 gulden ten behoeve van de kinderen wijlen
Michiel Wouters die deze kavel zal moeten dragen
Aanpalende eigenaars in het geheel:
oost de weduwe Norbert Verhaegen
zuid de Polderstraat en straatje (de polderstraet en straetken)
west Guilliam Van Schoubroeck en Guillam Janssens erfgenamen
noord Guilliam Coomans en voorzeiden weduwe Norbert Verhaegen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 786.
3

Moos = primitieve bijkeuken waar het tafelgerief afgewassen werd of spoelkeuken
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01.08.1795
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 32
Datum akte: 1 augustus 1795
Aard akte: geldlening gedaan op 21 juli 1795 van een som van 100 gulden, de geldleners
beloven te gelden en betalen een voortaan erfelijke rente van 4 gulden jaarlijks, koers en
ingang genomen hebbende de deze voorzeiden rente op 21 juli 1795, zodat de eerste jaar van
betaling vallen en verschijnen op 21 juli 1796, enzovoort van jaar tot jaar tot volle en
effectieve aflossing toe, die zal vermogen te geschieden met gelijke kapitale som van 100
gulden en de verschenen intresten enz.
Geldschieter: de heer Amandus Helsen, van de medicijnen licentiaat inwoner van Westerlo,
weduwnaar van juffrouw Felix Rosa Halloint
Geldleners: Joannes Philippus Helsen zoon van wijlen Norbertus Andreas Helsen en
Maria Medaets, in huwelijk met Anna Raijmaekers, inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huis, stal en hof gestaan en gelegen binnen Westerlo in de Polderstraat, groot
de erve de juiste maat niet geweten
Aanpalende eigenaars van de huizing:
oost de erfgenamen Norbert Verhaegen
zuid de voorschreven straat
west het deel van de huizing van zijn broer Merten Helsen
noord de schuur
Met nog als pand een perceel hof aldaar gelegen, in te voegen hetzelfde huizing en hof aan
hem bij scheiding en deling aangegaan met zijn broers en zuster gepasseerd voor de
wethouders van Westerlo op 15 november 1792 is ten deel bevallen, met op de last van een
obligatie van 125 gulden ten behoeven van de kerk van Westerlo en een andere obligatie van
100 gulden ten behoeve van Jan Van Nueten en finaal een obligatie van 100 gulden ten
behoeve van zijn zuster Maria Theresia Helsen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6456.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Philippus Helsen
Beroep van de eigenaar: kleermaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 48
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 320 en 321
Aard perceel: huis (320) en hof (321)
Grootte perceel: 13 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 48
Eigenaar: Philippus Helsen, 44 jaar, kleermaker, geboren te Westerlo en Maria Anna
Raeijmaekers, 45 jaar, zijn vrouw, geboren te Herselt, wonende al 26 jaar in Westerlo.
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Coletta Helsen, 18 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Theresia A. Helsen, 16 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Marten Helsen
Beroep van de eigenaar: kuiper
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 47
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 318 en 319
Aard perceel: huis (318) en hof (319)
Grootte perceel: 13 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-10-0
Volgende eigenaar: de weduwe van Marten Helsen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 47
Huurders: Jean François Cokké, 29 jaar, wever, geboren te Westerlo en Dimphna Van
Gansen, 34 jaar, zijn vrouw, geboren te Veerle, wonende al 9 jaar in Westerlo
Adriaen Frans Van Sweever, 23 jaar, domestiek, geboren te Herselt, wonende al 3 jaar in
Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 31

Benaming: Geen
Aard: Huis en erve
Situering: Gelegen in het zuid westzijde van het
dorp van Westerlo, oost en zuid de Polderstraat,
west hun erve, zuid een huis.

Nummer 31
Hierboven op de gedeelte schets van het
dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar
1716 voor de Markies van Westerlo, de
eigenaar was Livinus Roman van zeker huis
en erve, groot 75 roeden en 3 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de
eigenaar was Joachim Verlinden later huis,
hof en water item een hofstad toekomende de
erfgenamen Anna Van Hout, oost en zuid de
Polderstraat, west Absolon Vincx, noord een
straatje, groot 60 roeden 9 voeten.
Volgende eigenaars: de weduwe Sebastiaen
Roman bij nieuwe meting 62 roeden.
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Anna Van Haut
Aard perceel: huis en hof, groot omtrent ? sille gelegen tot Westerlo in de plaatse in de
Polderstraat
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de Heren straat (des heeren straet)
zuid de Heren straat (des heeren straet)
west de erfgenamen Vincx
noord dat straatje (dat straetken)
Cijns: 4 stuivers? …
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
11.03.1698
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 11 maart 1698
Aard akte: geldlening van 150 gulden, de geldleners beloven jaarlijks te betalen een erfelijke
rente van 9 gulden vervallende elke jaar op de tweede maart, ingang genomen hebbende op 2
maart 1695, zodat de eerste vervaldag geweest is op 2 maart 1696, enzovoort tot de
definitieve aflossing toe dewelke zal mogen geschieden met 150 gulden met de verschenen en
te verschijnen intresten enz.
Geldgever: Joachim Matthei
Geldlener: Joachim Verlinden Peeterssone [x Anna Helsen]
Hypotheek: zeker huis, hof en erve met aanhorigheden gelegen alhier in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden Polderstraat en Elisabeth Van Reijmenant (de voors. polderstraete)
zuid de Polderstraat en Elisabeth Van Reijmenant
west de stadhouder Joris Vervecken
noord een Veldstraatje (veldtstraetken)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Jochim Verlinden
Eerdere eigenaar: de erfgenamen Anna Van Hout, van haar hofstad
Latere eigenaar: Sebastiaen Roman
Aard perceel: huis en hof (tevoren hofstad)
Aanpalende eigenaars:
oost de Polderstraat (de polderstraete)
zuid de Polderstraat (de polderstraete) [zuid Elisabeth Robrechts]
west Mr Cornelis Caers
noord een straatje (en straetien) [noord Ambrosius Egidij]
Grootte perceel: 60 roeden
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Cijns nieuwe zetting: -0-4Cijns oude zetting: -0-2 1/8
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
26.01.1712
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 26 januari 1712
Aard akte: verkoping
Verkopers: Cornelis Verlinden en Jan Helsen als voogden van de kinderen wijlen Joachim
Verlinden daar moeder af leeft Anna Helsen, mede alhier present voor de toucht, met decreet
en autorisatie van de wethouders
Kopers: Roman Livinus en Maria Helsen gehuisden
Aard koop: zeker huis en hof zo en gelijk hetzelfde gelegen in de Polderstraat, groot omtrent
80 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Van Rijmenant
zuid de voorzeiden straat (de voors. straet)
west Jan Van Brande in de naam van zijn vrouw (noie uxoris)
noord Elisabeth Van Rijmenant of het straatje (straetken)
Verkoopprijs-koopprijs: 617 gulden
Nota: op de kopers last een rente kapitaal van 150 gulden aan Joachim Matthe, daarop
uitgaande blijkens de constitutie alhier voor schepenen geregistreerd op datum 11 maart 1698
en daarna bij dezelfde Joachim Matthe getransporteerd tot profijt van heer Siardus
Vermeeren, als blijkt bij akte bij goedenis hier voor schepenen geregistreerd op datum 4 mei
1699
Verkoopprijs-koopprijs: 617 gulden
Pondgeld 49 gulden 15 ¼ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
06.06.1722
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 6 juni 1722 (6 junij 1722)
Aard akte: geldlening van 1000 gulden wisselgeld, de geldleners zullen jaarlijks betalen een
erfelijke rente tegen de penning 16 en zo jaarlijks 62 guldens en 10 stuivers, waarvan het
eerste jaar vervalt en verschijnt op 6 juni 1723 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe
van de voorschreven 1000 gulden met de verschenen intresten.
Geldgevers: Franciscus Reijns en Theresia De Ceuster, burgers van de stad Antwerpen
Geldleners: Livinus Roman en Maria Helsen, gehuisden, ingezetenen van Westerlo
Hypotheek: zeker huizing en hof met appendenties en dependenties gestaan en gelegen aan
de Plaatse van Westerlo (plaedtsse van Westerloo) in de Polderstraat, groot 20 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Nijs in de naam van zijn vrouw
zuid de Polderstraat (de Polderstraet)
west Jan Vande Brande in de naam van zijn vrouw
noord een klein straatje (clijn straetken)
Nota: met als onderpand 2 percelen erven en op 100 gulden kapitaal geld aan Sieur Wuijts
daarop uitgaande als blijkt bij registers op datum 29 september 1715 op het perceel erve
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
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06.10.1736
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1736-1737
Aktenummer 43
Datum akte: 6 oktober 1736
Aard akte: openbare verhuring
Verhuurders: Andries Huijpens als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Maria
Anna Helsen daar vader van af leeft Livin Roman, mede alhier present
Huurders: Hendrick Meulemans (meestbiedende huurder)
Vorige huurder: Jan Baptista Van Passel (tot 14 maart 1737)
Aard huur: een half huis bestaande in keuken, klein kamer, schuur, stal en de helft van de
hof naast de zuidzijde, gelegen in de Polderstraat alhier binnen Westerlo
(half huijs bestaende in keucken clijn camere schuer stal mitsgaders den halven hof naest de
suijt seijde so en gelijk Jan Bap: Van Passel het selve in hueringhe heeft gehadt, t’ selve
geleghen in de polderstraet alhier binnen Westerloo)
Huurtermijn en huurprijs: verhuurt voor een termijn van 6 jaar ingaande op 15 maart 1737,
voor een jaarlijkse som van 28 gulden en (?) stuivers die altijd verschijnt op 15 maart
enzovoort van jaar tot jaar
Op conditie dat de huurder zal profiteren alle de vruchten die op de bomen gedurende zijn
termijn zullen wassen aan zijn zijde, item dat Livien Roman, mogen bakken in de oven van
de huurder, waarvan de ovenmond met de eerste zal gelegd worden op de kost van de
verhuurder in zin gehuurde keuken
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 769.
16.03.1748
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte:
Aard akte: verkoping
Verkopers: Cornelis Roman, Jan Andries Roman, zo voor zijn zelve als mede
geconstitueerde van Joan Joseph Roman als gelasten bij speciaal akte verleden bij Martien
Roman als andere volgens akte daaruit gepasseerd voor de notaris Thomas Van Taurout en
respectieve getuigen binnen Reijsel (Rijsel) op 27 september 1747 alhier getoond en
gebleken, mitsgaders degene verleden bij Maria Thersia Roman en degene verleden bij
Guill. Parijs in huwelijk met Maria Elisabeth Roman alhier beiden insgelijks gezien en
gebleken, Cornelis Goviaerts in huwelijk met Anna Barbara Roman, item sterk makende
voor de wezen wijlen Andries Huipens daar moeder af is de voorschreven Anna Barbara
Roman en finaal Jan Milis als voogd ten deze verleent voor Anna Cristina Roman alle
erfgenamen en represtanten van Livinus Roman en Maria Anna Helsen in hun leven
gehuisden met agreatie en toestaan van de wethouders van Westerlo in kwaliteit van
oppervoogden over de wezen Andries Huijpens dar moeder af leeft de voorschreven Anna
Barbara Roman enz.
Kopers: Sebastianus Roman en Anna Maria Van den Bruel gehuisden van Westerlo
Aard koop: zeker huizing gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen Westerlo
Aanpalende eigenaar:
oost de voorschreven straat
zuid de voorschreven straat
west Arnoldus Verhaeghen
noord het straatje
Met in de koop inbegrepen 5 percelen
Verkoopprijs-koopprijs: 414 gulden met de renten van 1283 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6477.
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24.01.1776
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1768-1788
Datum akte: 24 januari 1776
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Beset dienaar van Justitie van Westerlo uit kracht van procuratie op hem
geïnsereerd in zeker akte van transport gepasseerd voor de notaris P. P. Elaerts op 16 maart
1748, dezelfde procuratie op hem comparant verleden door Cornelius Roman, Jan Andries
Roman zo voor zijn zelf alsmede gesubstitueerd van Jan Joseph Roman als gelasten bij akte
verleden bij Marten Roman akte gepasseerd voor notaris Thomas Van Taurout binnen
Rijsel (Frankrijk) op 27 september 1747, mitsgaders degene verleden bij Maria Theresia
Roman en verleden bij Guilliam Parijs in huwelijk met Maria Elisabeth Roman in gelijks
bij dezelfde notaris gepasseerd, item Cornelius Govaerts in huwelijk met Anna Barbara
Roman hem sterk makende voor de wezen wijlen Andries Huypens daar moeder af is de
voorschreven Anna Barbara Roman en finaal Jan Melis als voogd verleent voor Anna
Christina Roman alle erfgenamen en representanten wijlen Livinus Roman en Maria Anna
Helsen in hun leven gehuisden waren
Kopers: Sebastiaen Roman en Anna Maria Van den Bruel gehuisden alhier
Aard koop: een huizing gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden straat (de voors straet)
zuid de voorzeiden (de voors straet)
west Arnoldus Verhaegen
noord het straatje (het straetien)
Met in de koop nog 5 percelen inbegrepen
Verkoopprijs-koopprijs: 414 gulden met op de last van de rente van 1383 gulden 17 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
25.09.1782
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1782-1783
Aktenummer 31
Datum akte: 25 december 1782
Aard akte: openbare verhuring
Verhuurders: Martinus Wuijts in huwelijk met Anna Maria Van den Bruel, Guilliam Du
Pré als nu in huwelijk met Catharina Roman, Jan Baptista Roman en Sebastiaen
Govaerts als voogden over Maria Elisabeth en Sebastiaen Livinus Roman, kinderen van
de voornoemde Anna Van den Bruel, daar vader van was Sebastiaen Roman, ieder voor
hun gerechtigheid
Huurder (1°): Guilliam De Pré, voor de som van 25 gulden jaarlijks en Guilliam Janssens
stelt zich voor borg
Huurder (2°): Anthoni Jopmans, voor de som van 25 gulden jaarlijks
Aard huur: (1°) een huizing, de winkel, stal, schuur en de hof langs het zuiden scheidende
met het pad, zo dezelfde is bewonende en gebruikende bij de voornoemde Guilliam Du Pré
en (2°) alsmede de kamer met het slachthuis (slaghhuijs) en de hof langs het noorden, actueel
bewoond en gebruikende door Anthoni Jopmans, in dezelfde huizing e.a. met ook de hoven
daaraan, gestaan en gelegen binnen de plaatse van Westerlo
Huurtermijn: voor een termijn van 3 opeenvolgende jaren, in te gaan op 15 maart 1783, de
huurders beloven de som elk jaar op 15 maart te voldoen, te weten 3/4 de delen met een ½ /10de
deel aan de eerste verhuurder en de resterende deel aan de verdere verhuurders
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Voorwaarden huur: de huurders zullen zonder korting onderhouden de glazen, vensters en
de wegenis en wanden ieder van hun gehuurde woning gedurende het termijn te onderhouden
en de straten en waterlopen maken en kuizen enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 782.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Sebastiaen Roman
Beroep van de eigenaar: rentenierster
Huisnummer 46
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 316 en 317
Aard perceel: huis (316) en hof (317)
Grootte perceel: 50 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
Volgende eigenaar: een deel aan Guilliam Dupré en het ander deel aan Jan Baptist
Turelinx in 1808
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 46
Eigenaar: Guilliam Dupré, 69 jaar, aanbieder, geboren te Brussel, wonende al 49 jaar in
Westerlo en Catharina Dupré, 26 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
Huurders: Jan Baptist Dupré 29 jaar, aanbieder, geboren te Westerlo en Theresia Kenins,
35 jaar zijn vrouw, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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De Polderstraat
Nummers 32 tot 44
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Nummer 32

‘ Het Sloth ‘
‘ Het Dijck Huijs ’
Benaming:
Het Sloth 1609 1671
Huijsken op den Dijck ca. einde 17e eeuw
het Dijck Huijs 1705
Aard: huisje (ging het hier om een tolhuisje ?)
Situering: het laatste huis gelegen in het
westen

Nummer 32
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was de
Heer Markies de Merode van Westerlo, zeker huis en erve, groot 75 roeden en 3 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was de heer Markies van het huijsken op
den Dijck, palende oost Jan Baptista Van Kerckhoven, zuid en west de laak, noord de
polderstraat groot 21 roeden.
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Peter Bruijnen Dionijssone
Vorige eigenaar: de edelen en wel gekozen Baron van Merode, Peterschem, Graaf tot
Olen, de rentmeester eertijds heeft uitgewonnen voor de cijns en nu wederom uitgegeven aan
de voorzeiden Bruijnen, mits jaarlijks te gelden 1 cappucijn
Aard perceel: een huis en hof geheten het sloth gelegen tot Westerlo in de Polderstraat
Grootte perceel: omtrent 12 roeden
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Vaes Van Boeckel
zuid aan de molen laak (aende molen laecke)
west niet vermeld [ook de molen laak]
noord de S’ Heeren straat (des heeren strate)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio
129 verso (oude inventarisnummer).
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Peter Bruijnen Dionijssone
Aard perceel: een huis en hof geheten het sloth gelegen tot Westerlo in de Polderstraat
Grootte perceel: omtrent 17 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Hendrick Pels
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west de kleine laak (de cleijn laecke)
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681, folio
27 verso (oude inventarisnummer).
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: de heer markies [Graaf de Merode]
Latere eigenaar: Adriaen Van den Berg
Aard perceel: huis op de dijk (vant’ huijsken op den dijck)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Van Kerckhoven
zuid de laak (de laecke)
west de laak (de laecke)
noord de Polderstraat (de polderstraete)
Grootte perceel: 21 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-0 3/4de
Cijns oude zetting: -0-2 1/4de
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo nummer 813.
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1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1711-1762
Eigenaar: Peeter Bruijnen
Volgende eigenaars: 1° de Markies (de Merode) en later 2° Adriaen Van den Bergh
Peetersse bij koop
Aard perceel: een huis en hof geheten het Sloth gelegen tot Westerlo
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1711:
oost Jan Baptist Van Kerckhoven
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
west de kleine laak (de clijn laecke)
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Cijns: 1 capp.
Vorige boek: folio 17
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761, folio 221
verso, post 3 (oude inventarisnummer).
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1763-1793
Eigenaar: Adriaen Van den Bergh Peetersse bij koop van zijne Excellentie (de Merode)
Vorige eigenaar: Peeter Bruijnen
Aard perceel: een huis en hof genaamd het Sloth gelegen tot Westerlo daar men het weggeld
placht te ontvangen
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1763:
oost Sebastiaen Duijs
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west de klein laak (de cleijn laeck)
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Cijns: 1 capp.
Vorige boek: folio 221, post 3
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762, folio 156
verso, post 2 (oude inventarisnummer)
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Adriaen Van den Berg
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827
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1796
Volkstelling Westerlo 1796
Adriaen Vandenbergh, oud 75 jaar, handwerker, geboren te Westerlo en Anna Maria
Vandenbergh, oud 35 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Adriaen Van den Bergh
Beroep van de eigenaar: landbouwer
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 44
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 314 en 315
Aard perceel: huis en hof
Grootte perceel: 17 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-10-0
Volgende eigenaar: Van In.. en consoorten
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814 - 1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 43
Huurders: Philippina Benson, 48 jaar, spinster, geboren te Silenriems, wonende al 6 jaar in
Westerlo
Jan Baptist Luyten, 16 jaar, haar zoon, geboren te Westerlo
Maria Theresia Van Gompel, 30 jaar, spinster, geboren te Westerlo
Huurders: Cornelis Leemans, 37 jaar, dagloner, geboren te Lier, wonende al 4 jaar in
Westerlo en Anna Catharina Marien, 36 jaar, zijn vrouw, geboren te Lier, wonende al 4 jaar
in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190

257

Nummer 33 bis

‘ Het Hofken ‘
Benaming:
Het Hofken 1726 1740
Het Hoffschen 1773
Aard: een perceel land
Situering: gelegen in het zuid westenzijde van
het dorp
Oudste vermelde eigenaar: voorlopig Vaes
Van Boeckel

Nummer 33 bis
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Jan
Baptista Van Kerckhoven, zeker erve, groot 19 roeden en 2 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Jan Baptista Van Kerckhoven zeker
hofje, palende oost Olivier Tiborts, zuid de laak, west de heer Markies Dijck Huijs, noord de
Polderstraat groot?
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Henrick Pels
Vorige eigenaar: mijnheer van Merode bij erfenis van Vaes Van Boeckell, bastaard
Aard perceel: een hofstad tot Westerlo
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1609:
oost zijn zelf
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Peeter De Bruijn
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio 4
verso (oude inventarisnummer).
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Henrick Pels bij koop
Vorige eigenaar: mijnheer van Merode bij erfenis gekomen van Vaes Van Boeckel bastaard
Aard perceel: een hofstad (hoffstede) gelegen tot Westerlo
Volgende eigenaars: Olivier Tiebours bij koop, secretaris Vermeeren en nu Willebrord
Kerckhoven voor het geheel
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1671:
oost zijn zelf
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Peeter De Bruijn
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio
129 verso (oude inventarisnummer).
11.12.1690
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1637-1694
Datum akte: 11 december 1690
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen en erfgenamen wijlen Mr Philip Van
Kerckhoven en Maria Mindelaers
Deelhebbers: 1° Gijsbrecht Van Kerckhoven, voor de 1ste kavel, 2° Philip Van
Kerckhoven voor de 2de kavel, 3° Jan Baptist Van Kerckhoven voor de 3de kavel, 4°
Catharina Van Kerckhoven voor de 4de kavel en 5° Joris Van Kerckhoven voor de 5de
kavel
Aard deling: de 3de kavel, bestaande in de helft van een hofstede geschat op 20 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
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Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaar: Jan Baptist Van Kerckhoven
Latere eigenaars: Sebastiaen Duijs daarna Guilliam Coomans bij koop
Aard perceel: een hof (een hoffken)
Aanpalende eigenaars:
oost Olivier Tiborts
zuid de laak (de laecke)
west de heer markies Dijck huijs
noord de Polderstraat (de polderstraete)
Grootte perceel:
Cijns nieuwe zetting: -0-0 3/4de
Cijns oude zetting: -0-1
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo nummer 813.
19.02.1726
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1726
Datum akte: 19 februari 1726
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: heer M.B. Zereso en Mr Peeter van Pantegem in kwaliteit van beëdigde
voogden van de wezen achtergelaten bij wijlen Jan Baptist Van Kerckhoven den jongen en
Cristina Everaerts, gehuisden als zij leefden, item Sr Petrus Colliers als voogd van de
wezen wijlen Jan van Dueren en Joanna Maria van Kerckhoven, wettige gehuwden als zij
leefden
Kopers: heer Franciscus Mangelschots, drossaard van Westerlo
Aard koop: een plek erve genaamd het Hoffken gelegen in de Polderstraat te Westerlo, groot
omtrent 11 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen Olivier Tiborts
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west zijne Excellentie
noord de straat (de straet)
Verkoopprijs-koopprijs: 31 gulden wisselgeld
Pondgeld: 2 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
08.03.1740
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 8 maart 1740
Aard akte: openbare verkoping (met vijtganck der brandende keirse)
Verkopers: de heer Henricus Mangelschots, Juffrouwen Maria Catharina en Anna
Barbara Mangelschots, alle meerderjarige kinderen wijlen de heer Franciscus
Mangelschots in zijn leven drossaard van deze markizaat was, voor hun minderjarige zusters
en broers, gebruikende het decreet en autorisatie van de heer drossaard en schepenen alhier
staande op hun gepresenteerde rekwest bij marginale apostille van 26 februari laatstleden
ondertekent L. Van Wesel
Kopers: Jan Baptist Peeters
Aard koop: omtrent 11 roeden hof, genaamd het Hofken gelegen te Westerlo aan de
Polderstraat
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Aanpalende eigenaars:
oost de Heilige Geest van Westerlo (de H’ Gheest alhier)
zuid de klein laak (de clijne lake)
west zijne Excellentie [Graaf de Merode]
noord de voorschreven Polderstraat (de voors Polderstraet)
Op de koper last van 5 stuivers beloopt of niet
Verkoopprijs-koopprijs: 46 gulden (allen hogen inbegrepen)
Pondgeld: 3 gulden 14 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746
23.06.1741
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 23 juni 1741
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Baptist Peeters
Kopers: Sebastiaen Duijs en Elisabeth Van Outsel, zijn huisvrouw
Aard koop: een perceel erve bij koop verkregen van de erfgenamen de heer Mangelschots
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Olivier Tiborts
zuid de laak (de laeck)
west zijne Excellentie [Graaf de Merode]
noord de straat (de straet)
Op de kopers last van 5 stuivers jaarlijks heren cijns
Verkoopprijs-koopprijs: 40 gulden
Pondgeld: 3 gulden 4 ½ stuivers (met nog een perceel erve in de koop inbegrepen)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
12.10.1743
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1743-1786
Datum akte: 12 oktober 1743
Aard akte: onderhoud en verzekering van de voorschreven Heilige Geest van Westerlo
Beschrijving akte: Sebastiaen Duijs en Elisabeth Van Outsel, gehuisden, welke
comparanten verklaren tot onderhoud als de Heilige Geest van Westerlo zoude komen te
lijden door de kinderen van Lambertus Wuijts te verwekken met Elisabeth Duijs zijn
huisvrouw, hebben tot indemniteit en assurantie van de voorschreven Heilige Geest in S’
Heeren handen opgedragen zeker huis, kamer, hof met appendenties en dependentiën gestaan
en gelegen te Westerlo aan de plaatse (de plaetse), aanpalende eigenaars: oost Jan Baptist
Peeters, zuid de laak (de lake) west Lucia Van Hove noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Een perceel erve genaamd het Hofken gekomen van de erfgenamen wijlen de heer drossaard
Mangelschots
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Olivier Tiboirts
zuid de laak (de lake)
west zijne Excellentie
noord de straat (de straet)
Verklaren te wezen los en vrij salvo S’ Heeren cijns en servituten ingeval opgedragen en
daarvan vertegen ten behoeve van de Heilige Geest Tafel ter concurrentie van 150 gulden
ingevolge decreet geïmporteerd in zijne Majesteit soevereinde raad van Brabant enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 751.
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1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1763-1793
Eigenaar: Sebastiaen Duijs bij koop van Jan Baptista Peeters
Vorige eigenaar: de heer Mangelschots
Eerdere eigenaar: Jan Baptista Van Kerckhoven
Aard perceel: een hofstad (hoffstede) gelegen tot Westerlo in de Polderstraat
Grootte perceel: 1 sille [100 roeden]
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Peeter Helsen
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Adriaen Van den Berg
noord de voorschreven Polderstraat (de voorschreven Polderstraet)
Vorige register: Folio 221 verso post 1
Cijns: 6 oude grooten of 0-11-1-0
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode nummer K 762, folio 193
recto (oude inventarisnummer).
16.11.1766
Notaris Petrus Philippus Elsaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 16 november 1766
Aard akte:
Aard akte: geldlening van 40 gulden 13 stuivers restitueren na jaar en dag van het ontvangen
en passeren deze, zo verklaart de comparant van alsnu voor als dan na passeren van de
gelimiteerde tijd enz. als wanneer de restitutie van dezelfde som niet en zal wezen gedaan, hij
geldlener zal vermogen te doen hoeden in compensatie van welke penningen zal vermogen de
geldschieter zal het voor beroepen pand gebruiken 1 jaar te beginnen met half maart 1767 en
te eindigen op half maart 1768 enz.
Geldschieter: Norbertus Verhaegen ingezeten van Westerlo
Geldlener: Sebastiaen Duijs inwoner van Westerlo
Hypotheek: een perceel erve of hof gelegen in de Polderstraat tot Westerlo zo en gelijk
hetzelfde aldaar in zijn grootte gelegen is.
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Helsen (oist Peeter Helsen)
zuid de klein laak (zuijdt de cleijn laeck)
West Adriaen Van den Berg
noord de voorscheven Polderstraat (noort de voors. Polderstraet)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6494.
05.01.1773
Notaris Carolus Coomans residerende te Westerlo
Aktenummer 2
Datum akte: 5 januari 1773
Aard akte: geldlening van 60 gulden, dienende deze voor vollen kwitantie
Geldschieters: Guillielmus Janssens en Maria Elisabeth Snoecx, inwoners van Westerlo
Geldleners: Sebastiaen Duijs in huwelijk met Joanna Maria Briers, inwoners van Westerlo
Hypotheek: een perceel land genaamd het Hoffschen gelegen in de Polderstraat te Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Helsen
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zuid de klein laak (de cleyn laecke)
west Adriaen Van den Bergh
noord voorschreven straat
De geldschieters of hun actie hebbende zullen mogen gebruiken, cultiveren in geheel of ten
deel, verhuren tot hun voordeel en prijs, tegen en in compensatie van de jaarlijkse intrest en
dat voor de tijd en zolang de voorschreven kapitale som van 60 gulden ten vollen aan de
geldschieters of hun actie hebbende zullen geconstitueerd enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6434.
08.04.1784
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1768-1788
Datum akte: 27 januari 1784
Aard akte: publieke verkoping, gepasseerd voor de wethouders van Westerlo op 16 februari
laatstleden en op 3 maart 1784 bij kaarsbranding gesloten
Verkopers: Martinus Duijs en Joannes Briers als wettige voogden van de minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen Sebastiaen Duijs en Joanna Maria Briers, ouders van de
eerste comparant, geconstitueerd van zijn na broers Peeter en Jan Baptist Duijs, bejaarde
jongemannen
Kopers: Guilliam Coomans en Maria Elisabeth Roussaux, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Aard koop: een perceel erve, de juiste maat niet geweten, bestaande in hof, gelegen in de
Polderstraat binnen Westerlo, tussen de erven en huizing van Adriaen Van den Bergh en de
weduwe Peeter Helsen
Aanpalende eigenaars:
oost de laatst genoemde weduwe
zuid de kleine laak
west de huizing van Adriaen Van den Bergh
noord de voorzeiden Polderstraat
Op de kopers last van 5 stuivers jaarlijks aan de heer Markies van Westerlo, en zo de
borgtocht ten conventie van 150 gulden daarop ten deel uitgaande en verleden door wijlen de
ouders van de verkopers tot securiteit van onderhoudt, die de Heilige Geest tafel zouden
komen leiden van de kinderen Jan Lambertus Duijs en Elisabeth Duijs, volgens akte van
12 oktober 1743, is ontlast door Jan Goovaerts koper van de huizing van de verkopers
Verkoopprijs-koopprijs: 145 gulden
Pondgeld: 11 gulden 13 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 748.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Guilliam Coomans
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 313
Aard perceel: hof
Grootte perceel: 16 verges
Taxatie: hof 0-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 179 en 180.
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Nummer 33

Benaming: geen
Aard: huis en hof
Situering: gelegen in het zuid westzijde
Oprichting huis: jaar 1613 of 1614

Nummer 33 bis
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaars waren de
erfgenamen Olivier Tiborts, zeker huis en hof, groot 18 roeden en 8 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Olivier Tiborts tevoren Hendrick Pijls
erfgenamen, Gijsbrecht Van Kerckhoven van zeker huis en hof, palende oost Guilliam Van
Berouwsel, zuid de laak, west Jan Baptista Van Kerckhoven, noord de polderstraat groot?
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Henrick Pels
Vorige eigenaar: mijnheer van Merode bij erfenis van Vaes Van Boeckell, bastaard
Aard perceel: een hofstad tot Westerlo
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1609:
oost zijn zelf
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Peeter De Bruijn
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio 4
verso (oude inventarisnummer)
05.02.1613
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 5 februari 1613
Aard akte: openbare verkoping
Verkoopster: Magrieten Wuijts
Koper: Jan De Greve
Aard koop: een hofstad eertijds toebehorende Matthijs Vervorst gelegen te Westerlo in de
Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Peeter Ghijsbrechts
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Vaes Van Boekel
noord de Polderstraat (de Polderstrate)
Verkoopprijs-koopprijs: 45 gulden
Pondgeld: 3 gulden en 7 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Antwerpen nummer 743
04.04.1614
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 4 april 1614
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan De Greve
Koper: Henrick Pijls en Elisabeth Meesens zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een huis en hof (huijs en hoff) gelegen te Westerlo in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Peeter Ghijsbrechts
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Vaes Van Boeckel
noord de Polderstraat (de Polderstrate)
Nota: 2 gulden 12 stuivers erfelijk voort aan Magriete Wuijts die de koper mits deze het
zijne laste heeft genomen
Verkoopprijs-koopprijs: 115 gulden
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Pondgeld: 8 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Antwerpen nummer 743.
16.05.1636
Telling van schouwen en ploegen
Henrick Pijls
Aard: 1 schouw
Taxatie: Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 811.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Henrick Pels bij koop
Vorige eigenaar: mijnheer van Merode bij erfenis gekomen van Vaes Van Boeckel bastaard
Aard perceel: een hofstad (hoffstede) gelegen tot Westerlo
Volgende eigenaars: Olivier Tiebours bij koop van de secretaris Vermeeren en nu
Willebrord Kerckhoven voor het geheel
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1671:
oost zijn zelf
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Peeter De Bruijn
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio
129 verso (oude inventarisnummer)
01.09.1693
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 1 september 1693
Aard akte: verkoping
Verkopers: heer Siardus Vermeeren en Wilbrordus Vermeeren Willbse (Wilbrordus
zonen) voor en in de naam van de gelijke erfgenamen van wijlen Willebrodus Vermeeren en
Anna Van Kerckhoven en daarvoor sterk makend
Kopers: Olivier Tieborts en Maria Verhaert zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, stal en hof gestaan en gelegen te Westerlo in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Guilliam Van Berausel
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west Jan Baptist Van Kerckhoven
noord S ‘Heerenstraat (s’ heeren straete)
Verkoopprijs-koopprijs: 287 gulden
Pondgeld half los: 22 gulden 7 3/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
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31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Olivier Tiebourts en zijn huisvrouw Maria Verhaert en Geertruijdt Tiebourts hun dochter
en Joanna Wauters en Maria Hermans
13.01.1699
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 13 januari 1699
Aard akte: geldlening van 100 gulden, waarvan de geldleners jaarlijks beloven te betalen
voor intrest 5 gulden, koers en ingang nemende op datum deze, zodat het eerste jaar vervaldag
zal wezen op 13 januari 1700 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen
geschieden met gelijk som van 100 gulden wisselgeld met de verschenen intresten
Geldschieter: Jan Wuijdts
Geldlener: Olivier Tiboirts
Aanpalende eigenaars: huizing en hof gestaan en gelegen alhier in de Polderstraat, groot 40
roeden (huijsinghe en hoff gestaen ende gelegen alhier in de Polderstraete)
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Van Berausel en Jochem Verlinden
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west Jan Baptist Van Kerckhoven
noord de straat (de straet).
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Olivier Tiborts
Eerdere eigenaars: Henrick Pijls en Gijsbrecht Van Kerckhoven
Latere eigenaar: de weduwe van Peeter Helsen
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Van Berauwsel
zuid de laak (de laecke)
west Jan Baptist Van Kerckhoven
noord de Polderstraat (de polderstraete)
Grootte perceel: niet vermeld
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-1
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
28.09.1728
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 28 september 1728
Aard akte: verkoping van een rente van 100 gulden kapitaal wisselgeld, gepasseerd voor de
notaris G. Henricx en getuigen op datum 30 oktober 1715, alhier bij kopie gezien en
gebleken tot laste van Olivier Tiborts
Verkoper: Martinus Helsen woonachtig tot Retie (Martinus Helssen woonachtigh to Rethij)
Koper: Sebastiaen Wuijts
Hypotheek Olivier Tiborts: zekere huizing en hof gestaan en gelegen alhier in de
Polderstraat groot 40 roeden salvo justo
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Aanpalende eigenaars:
oost Mr Guilliam Van Berauffel en Jochum Verlinden (oost Mr Guilliam Van Berauffel ende
jochum Vlindenzuid de kleine laak (zuijdt de cleijne laeke)
west Jan Baptist Van Kerckkhoven (west ian Bap. Van Kerckhoven)
noord de straat (ende noordt de straete)
Alles ingevolge de constitutie alhier voor schepenen geregistreerd op 13 januari 1699
Verkoopprijs-kooprijs: 90 gulden
Pondpenningen: niet voldaan 6 gulden 2 stuivers, voldaan door de heer rentmeester Hennessy
op 6 oktober 1728
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
26.11.1732
Schepenakten Westerlo scabinale akten
Aktenummer 40
Datum akte: 26 november 1732
Aard akte: akkoord
Beschrijving akte: Alzo Sebastianus Wuijts bij transport had verkregen van wijlen
Martinus Helsen, zeker gegoede rente gehypothekeerd op zeker huis en hof gestaan en
gelegen in de Polderstraat alhier toebehoort hebbende aan wijlen Olivier Tiboirts en Maria
Verhaert gehuisden als zij leefden en in welke rente de voorschreven Sebastianus Wuijts
voor wethouders alhier is gegicht en gegoed op 28 september 1728, waarvan gerefereerd
wordt mede voor de intresten van de voorschreven rente, de voorschreven Sebastianus
Wuijts na het verkrijg van de voorschreven huizing en hof heeft geevinceert zo niet voor en
na jaar blijkens de laatste administratie op datum 26 juni 1731 en waardoor de Heilige Geest
alhier als hebbende geen personele obligatie van 200 gulden kapitaal tot laste van de
voorschreven Olivier Tiboirts en Maria Verhaert wiens sterfhuis was cadue en insolvent
gevallen waardoor de voorschreven Heilige Geest alhier stond in het verlies van de
voorschreven obligatie en intresten, zo hebben de Eerwaarde Heer Augustinus Bernagie
pastoor, de Heer Drossaard Mangelschots en schepenen onder te noemen gecompareerd ten
eenre en de voorschreven Sebastianus Wuijts ten andere zijde, dewelke tussen elkander over
hetgeen verklaren aangegaan te hebben een akkoord en irrevocable reactie waarbij de
voorschreven Sebastianus Wuijts aan de voorschreven eerste heer comparant ten behoeve
van de Heilige Geest voortijds is cederende en transporteren de voorschreven evictie met allen
het geen hij daar heeft verkregen zo de kapitaal en intresten daarvan tot hiertoe verschenen
met verhuur penningen daar tot laste van Adriaen Baeten te verschijnen tot half maart eerst
komende reserverende voorzicht degene zijn vervallen tot laste van Sebastianus Duijs
belovende te betalen zonder kost of last voorschreven heren comparanten alle de kosten van
hetwelk verklaren de voorschreven comparanten als representerende de voorgangers van de
voorzeiden Heilige Geest alhier van de gezegde Sebastianus Wuijts van nu af te remitteren
zulke rente met in toekomende te vervallen intresten van de kapitaal van 100 gulden en
evaluatie als gehypothekeerd is op de huizing en hof gestaan en gelegen bij de kerk alhier
gekomen van wijlen Jacques Wuijts en Catharina Peeters gehuisden en ouders van de
gemelde Sebastiaen Wuijts en tevoren van Gillis Peeters gegoed op 15 maart 1665 ten
intrest van 5 gulden insgelijks, welke rente de voorschreven heer en eerste comparant beloven
te zullen casseren op de register van de Heilige Geest daarvan zijnde en houden dezelfde
rente met intrest voor als nu en altijd voor kwijting en gecasseerd enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer
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1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Peeter Helsen
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
[Uit de parochieregisters Westerlo, begrafenissen: Petrus Helsen, overleden te Westerlo op
16 maart 1780, aldaar begraven op 17 maart 1780, man van Maria Catharina Roovers]
[Maria Catharina Roovers, overleden te Westerlo op 10 mei 1800, begraven aldaar op 11 mei
1800, weduwe van Petrus Helsen]
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Carolus Hanesstingels, oud 64 jaar, handwerker, wonende in Westerlo vanaf 1772 en zijn
vrouw Maria Dympna Helsen, oud 45 jaar, geboren te Westerlo
[Uit de Burgerlijke Stand Westerlo, overlijden: Maria Dymphna Helsen, overleden te
Westerlo op 6 augustus 1809, dochter van wijlen Petrus Helsen en Maria Catharina Roovers,
vrouw van Carolus Hannefstingels]
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de weduwe van Peeter Helsen
Beroep van de eigenaar: spinster
Woonplaats van de eigenaar: Coursel nu Westerlo
Huisnummer 43
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 311 en 312
Aard perceel: huis (311) en hof (312
Grootte perceel: 16 verges
Taxatie: huis: 0-10-0 en hof 0-10-0
Volgende eigenaar: Adriaen Ennekens, dagloner
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
1814 - 1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 43
Eigenaar: Adriaen Ennekens, 40 jaar, geboren te Tongerlo, wonende al 12 jaar in de
Westerlo en Dimpna Verstrepen, 39 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Maria Cornelia Ennekens, 15 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190
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Tussen liggende percelen gelegen oostwaarts
1ste perceel oostwaarts
1600-1601
Rentmeesters rekeningen de Merode archief
Rentmeester Richard du Fraisne
Datum: Sint-Jan mis 1599 tot Sint-Jan mis 1600
Eigenaars: de erfgenamen Marcus Verheijen, Gilis Vande Wouwere en X. Van
Schoubroeck nu Bastiaen Vervorst bij koop van de voorzeiden erfgenamen
Cijns: 2 gulden 10 stuivers op een huis en hof gelegen in de Polderstraat
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief de Merode, nummer ?
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Maria Verrijt
Vorige eigenaar: Bastiaen Vervorst bij koop
Aard perceel: huis en hof gestaan in de Polderstraat
Grootte perceel: omtrent 1 sille (100 roeden)
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Hubrecht Vorts erfgenamen
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west niet vermeld
noord de S’ Heeren straat (des heeren straete )
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio
38 (oude inventarisnummer)
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Bastiaen Vervorst
Vorige eigenaar: Maria Verrijt
Aard perceel: een hofstad gelegen tot Westerlo in de Polderstraat
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1671:
oost zijn zelf
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Henrick Pels
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681, folio
16 verso (oude inventarisnummer)
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2de perceel oostwaarts
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Bastiaen Vervorst
Vorige eigenaar: de Merode
Aard perceel: een hofstad gelegen tot Westerlo in de Polderstraat, waarvan Maria Baten de
ander helft betaald
Grootte perceel: omtrent 10 roeden
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Maria Baten kinderen
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west zijn zelf
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio
137 verso (oude inventarisnummer)
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Bastiaen Vervorst
Vorige eigenaar: de Merode
Aard perceel: een hofstad gelegen polderstraat
Grootte perceel: 10 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost zijn zelf
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Henrick Pels
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Nota: de andere helft betaald Maria Baten
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681, folio
16 verso (oude inventarisnummer)
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Nummer 34

Benaming: Geen
Aard: huis en hof
Situering: Gelegen in het zuidwesten
Oudste vermelde grondeigenaar:
voorlopig Jan Gaijdon 1690
Oprichting huis: tussen 1705 en 1716.
Oudste vermelde huiseigenaar:
Jan Vande Brande 1716
Nummer 34
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Jan
Vanden Brande van een huis en erve, groot 47 roeden 3 voeten
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Maria Baeten
Vorige eigenaar: Hubrecht Vorst en de erfgenamen Jan Van Dorne
Aard perceel: huis en hof placht te zijn gelegen tot Westerlo, waarvan de helft is van Jan
Vervorst
Grootte perceel: omtrent 15 roeden
Aanpalende eigenaars 1609: niet vermeld
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio 3
verso (oude inventarisnummer)
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Bastiaen Vervorst
Vorige eigenaar: Marten Verheijen
Volgende eigenaars: 1° Merten Hootmans bij huwelijk in vruchtgebruik, 2° Jan Gaidon en
nu Jan Baptist Verlinden bij koop
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo in de Polderstraat
Grootte perceel: 10 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Jan Claes
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Maria Baten kinderen
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Nota: de andere helft betaald Maria Baten
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681, folio
26 (oude inventarisnummer)
05.12.1690
Schepenakten Westerlo 1690
Datum akte: 5 december 1690
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Gaijdon
Koper: Guilliam Van Berauwsel
Aard koop: een hofstede gelegen te Westerlo aan de plaatse in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Willem Vos
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen van de secretaris Vermeeren
noord de Polderstraat (Polderstrate)
Verkoopprijs-koopprijs: 95 gulden
Pondgeld: 7 gulden 7 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
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Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Guilliam Van Berauwsel
Latere eigenaars:
1° de erfgenamen Peeter Verlinden, cijns -0-0 3/8ste
2° Jan Baptist Wuijts, cijns -0-0 1/4de
3° Carel Verhaghen, cijns -0-0 3/8ste
4° Sebastiaen Duijs, cijns -0-0 3/8ste
5° Peeter Verlinden, cijns -0-0 3/8ste
6° Jan Daems, cijns -0-0 1/4de
Aard perceel: een perceel
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Jacobs
zuid de laak (de laecke)
west Olivier Tiborts
noord de Polderstraat (de polderstraete)
Grootte perceel: 60 ½ roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-2
Cijns oude zetting: -0-2 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
23.05.1737
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 mei 1737 (23 maij 1737)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Baptist en Peeter Verlinden, daar moeder af is Anna Verlinden, mede
alhier present
Kopers: Jan Van den Brande en zijn twee kinderen Joseph en Peeter Van den Brande
Aard koop: een perceel erve gelegen alhier aan de kleine laak (de clijne lake)
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Joachim Verlinden
zuid de kleine laak (de clijne lake)
west Olivier Tiboirts
noord S’ Heeren straat (S’Heeren straet)
Nota: op de kopers last van ½ vierteel koren aan (?)
Verkoopprijs-koopprijs: 78 gulden
Pondgeld: 6 gulden 5 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
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Huis op dit perceel
05.05.1772
Schepenakten Westerlo goedenisboek
Datum akte: 5 mei 1772
Aard akte: verkoping
Verkopers: Sebastiaen Duijs in huwelijk met Joanna Maria Briers
Kopers: Jan Dams en Elisabeth Peeters zijn huisvrouw was
Aard koop: een huizing en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Joachim Milants
zuid de klein laak (de cleyn laecke)
west de Heilige Geest of zo wie (den Heylighen Geheest offte so wie)
noord de straat (de straet)
Op de kopers last een rente van 100 gulden ten behoeve van de wezen wijlen Geerard Van
der Veken daar moeder van was Maria Verlinden, door de kopers is voldaan, deze rente was
gepasseerd voor notaris P. P. Elaerts op 5 februari 1744
Verkoopprijs-koopprijs: 100 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 748.
1779-1795
Schepenakten Westerlo zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de erfgenamen van Jan Daems
Periode: 1779 tot 1789
Volgende eigenaars: de weduwe van Peeter Wuijts
Periode: 1790 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827.
17.03.1788
Notaris Carolus Coomans residerende te Westerlo
Aktenummer 17
Datum akte: 17 maart 1788
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Adriaen Luijten, inwoner van Heist-op-den-Berg (Heijst), als voogd over de
wezen wijlen Franciscus Daems, daar moeder van is Maria …, als gelaste van de kinderen
en representanten van wijlen Jan Daems en …
Huurders: Jacobus Haneffstingels, inwoner van Westerlo
Borg: Geerardus Helsen, zwager van de huurder, stelt zich voor borg tot securiteit van de
huursom als voor het onderhouden
Aard huur: een keuken en kamer met zoldering (coken en camere mette solderinge)
daarboven, met de gang daaraan in een huis gestaan in de Polderstraat te Westerlo met de hof
daar achter gelegen, bestaande omtrent de helft van de hof van de gehele huizing met een pad
daar door lopende van de huizing naar de laak, alles langs het westen gelegen, in te voegen
Jan Baptist Prunette hetzelfde heeft bewoond
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Huurtermijn en prijs: voor een tijd en termijn van één jaar, beginnende op heden datum
deze en eindigen op 15 maart 1789, voor de som van 15 gulden in twee afbetalingen, de helft
van de huursom met Bamis (1 oktober) eerstkomende van 7 gulden 10 stuivers en de meer
rest op 15 maart 1789 en verder op de huurvoorwaarden enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6449
18.09.1789
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 91
Datum akte: 18 september en 5 oktober 1789
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Adriaen Luyten, als oppervoogd van de wezen wijlen Franciscus Daems daar
moeder van is Maria Wouters, uit kracht van autorisatie aan hen verleend bij de heren
wethouders van de stad Lier op 17 september 1787, item Joannes Verbruggen als voogd van
de wezen wijlen Barbara Daems, daar vader van is Francis Verbruggen, naar vermogen
van speciaal autorisatie aan hem bij schout en schepenen van Heist-op-den-Berg en finaal
Anna Catharina Daems en Maria Daems, bejaarde dochter bij procuratie onder hun
handtekening
Kopers: Philippus Jacobus Wuijts, bejaarde jongeman, zoon van Petrus daar moeder van is
Joanna Maria Van de Put
Aard koop: een huizing en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen Westerlo, groot
de erve 9 roeden, zonder de juiste maat zouden moeten doen volgen
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Peeter Verlinden
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west Peeter Helsen erfgenamen
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
De verkopers hadden het huis verkregen bij successie van wijlen hun ouders en grootouders,
Jan Daems en Elisabeth Peeters en op de kopers last van 1/5de nieuwe opgesplitste cijns van
1-5 en 4 ½ meijten aan de heer markies van Westerlo en dezelfde kopers zullen moeten
gedogen de huur van de kamer en hof die Jan Van der Meijten is gebruikende tot 15 maart
1790
Verkoopprijs-koopprijs: 154 gulden en 5 hogen (ieder hogen 2 gulden)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6450
09.09.1794
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 50
Datum akte: 9 september 1794
Aard akte: verhuring
Verhuurster: Joanna Maria Vande Put, weduwe van Peeter Wuyts, inwoonster van
Westerlo
Huurders: Philippus Jacobus Wuyts, zoon van verhuurster, in huwelijk met Anna
Catharina Coomans
Aard huur: een huizing en hof gestaan in de Polderstraat binnen Westerlo, zo nochtans de
verhuurster voor haar is reserverende de kamer langs het oosten en gelijk die gebruikt door
Franciscus Vermeijlen met de zolder boven dezelfde en de helft van de hof ook oostwaarts
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Verlinden erfgenamen
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
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west Peeter Helsen erfgenamen
noord de Polderstraat (de Polderstraat voors.)
Huurtermijn en prijs: voor een tijd en termijn van 3 jaar de één en het ander opeenvolgende
zonder van geen opzegging van wederzijden te doen, zijnde een maand voor bamis in het
laatste voorzeiden drie eerste jaren deze huur te continueren tot nog 3 verder jaren en dus voor
6 jaar, ingang nemende op 15 maart 1795 en elk jaar op 15 maart te betalen 18 gulden
Brabants geld, waarvan de eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 15 maart 1796,
enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorzeiden 3 of 6 jarige termijn
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6455
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Joanna Maria Van de Putte, 60 jaar, spinster, wonende in Westerlo vanaf 1781, Philip
Jacobs Wuijts, 36 jaar, handwerker, wonende in Westerlo vanaf 1781, Anna Catharina
Coomans, zijn vrouw, 25 jaar, wonende in Westerlo vanaf 1794
Maria Dijmpna Wuijts, 23 jaar, zijn zuster, wonende in Westerlo vanaf 1781
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de weduwe van Petrus Wuijts
Beroep van de eigenaar: spinster en dagloonster
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 42
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 309 en 310
Aard perceel: huis (309) en hof (310)
Grootte perceel: 7 verges
Taxatie: huis: 0-10-0 en hof 0-5-0
Volgende eigenaar: Maria Dymphna Wuijts, Matheus Mens en Jacobus Wuijts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
Bevolking 1814 - 1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 42
Eigenaars: Anna Maria Wuijts, 48 jaar, spinster, geboren te Westerlo
Maria Dimphna Wuijts, 44 jaar, spinster, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190
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Huis op dit perceel
8 roeden erve 2e perceel
17.02.1739
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 17 februari 1739
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Baptist Peeters
Kopers: Joannes Baptist Vander Hoffstadt en Anna Catharina De Bergier, gehuisden
Aard koop: 8 roeden hof van zijn erve af te meten naast de erve. als nu gekocht bij
Sebastiaen Duijs en zijn huisvrouw naast de straat en de laak even breed te meten,
Aanpalende eigenaars:
oost verkopers erve (oist vercoopers erfve)
zuid de laak (suijt de lake)
west Sebastiaen Duijs (west Seb. Duijs)
noord de Polderstraat (noort de polderstraet
Verkoopprijs-koopprijs: 20 gulden
Pondgeld: 1 gulden 11 1/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
03.09.1743
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1767
Datum akte: 3 september 1743
Aard akte: verkoop
Verkopers: Anna De Bergier geassisteerd met Zilis Stalknechts haar man, Elisabeth
Vander Hofstadt als erfgenaam van Joannes Baptista Vander Hofstad uitwijzende zijn
testamentair dispositie gepasseerd voor notaris P. P. Elaerts binnen Westerlo op datum ?,
Koopster: Lucia Van Hove weduwe wijlen Joachim Milants
Aard koop: een huis, kamer en hof, gelegen alhier in de Polderstraat aan de plaatse van
Westerlo groot het samen 8 roeden
(huijs camer ende hof geleghen alhier in de polderstraet aen de plaetse van Westerloo groodt
t samen acht roeden)
Aanpalende eigenaars:
oost Sebastiaen Duijs
west Sebastiaen Duijs
zuid de laak (zuijt de laeck)
noord de voorzeiden straat (noort de voors. straet)
Verkoopprijs-koopprijs: 187 gulden
Pondgeld:
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
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23.07.1775
Notaris Carolus Coomans residerende te Westerlo
Aktenummer 57
Datum akte: 23 juli 1775
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Sieur Wuyts Martinus, meester chirurgijn en inwoner van Westerlo in
huwelijk met Van Hove Lucia
Huurders: Peeter Vleugels in huwelijk met Peeters Maria
Aard huur: een huis, hof appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen in de Polderstraat
alhier gelijk hetzelfde actueel wordt bewoont door Franciscus Grieten
Huurtermijn en prijs: voor en termijn van 3 jaar voor de som van 30 guldens jaarlijks, de
huurder is slachter (slager) van stiel (beroep) dat het zou kunnen gebeuren bij het kappen van
vlees op de blokken of andere de plaveien zouden komen gequets (gekwetst) of gebroken
worden zal hij moeten stellen in de voorgaande staat als tevoren, Stiers Joannes stelt voor
borg voor de huurder, gedaan voor mij notaris en ter presentie van Wuyts Jan Baptist en
Goovaerts Sebastiaen als getuigen hiertoe aangezocht.
[Bron notaris Carolus Coomans Westerlo 1775] na te zien
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Peeter Verlinden later zijn erfgenamen in 1782
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
1796
Volkstelling Westerlo
Frans Verlinden, 32 jaar, schoenmaker, geboren te Westerlo
Jan Baptist Verlinden, 27 jaar, schoenmaker geboren te Westerlo

279

1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Franciscus Verlinden
Beroep van de eigenaar: schoenmaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 41
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 307 en 308
Aard perceel: huis (307) en hof (308)
Grootte perceel: 7 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180
1814- 1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 41
Eigenaars: Franciscus Verlinden, 51 jaar, schoenmaker, geboren te Westerlo en Anna
Maria Thijs, 50 jaar, zijn vrouw, geboren te Zammel, wonende al 30 jaar in de Westerlo
Anna Catharina Verlinden, 14 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Inwonende: Maria Dymphna Thijs, oud 21 jaar, dienstmeid, geboren te Zammel, wonende
al 3 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.

280

Huis op dit perceel
23.05.1737 (onder voorbehoud)
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 mei 1737
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Baptist en Peeter Verlinden, daar moeder af is Anna Verlinden, mede
alhier present
Kopers: Jan Van den Brande en zijn twee kinderen Joseph en Peeter Van den Brande
Aard koop: een perceel erve gelegen te Westerlo aan de kleine laak
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Joachim Verlinden
zuid de kleine laak (de clijne lake)
west Olivier Tiboirts
noord S’ Heeren straat (S’Heeren straet)
Op de kopers last van een ½ vierteel koren jaarlijks aan (?)
Verkoopprijs-koopprijs: 78 gulden
Pondgeld: 6 gulden 5 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
15.04.1737
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer /
Datum akte: 23 en 24 maart en 4 en 15 april 1737
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Margarita Buijens en Lauwerijs Diercx met overstaan van Jan Van de
Brande
Koper: Jan Baptist Peeters
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen binnen Westerlo in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptista Verlinden
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de Heilige Geest alhier (de H. Geest alhier)
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors: Polderstraet)
Verkoopprijs-koopprijs: 240 gulden en 25 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6463.
27.01.1739
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 27 januari 1739
Aard akte: verkoping
Verkoper: Joannes Baptista Peeters
Kopers: Sebastiaen Duijs en Elisabeth Van Outsel
Aard koop: 8 roeden erve af te meten westwaarts tegen de erven van de Heilige Geest van
Westerlo, naast het noorden en de laak even breed, af te meten van zijn erve gelegen in de
Polderstraat, alhier eertijds gecompeteerd hebbende de erfgenamen Jan Van den Brande en
Margo Baijens
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden verkoper (den voors. vercooper)
zuid de laak (de lake)
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west de Heilige Geest van Westerlo (de H. Gheest alhier)
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Op de kopers last van 5 stuivers jaarlijks S’ Heeren cijns
Verkoopprijs-koopprijs: 20 gulden
Pondgeld: 1 gulden 12 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
12.10.1743
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 12 oktober 1743
Aard akte: onderhoud en verzekering van de voorschreven Heilige Geest van Westerlo
Beschrijving akte: Sebastiaen Duijs en Elisabeth Van Outsel, gehuisden, welke
comparanten verklaren tot onderhoud als de Heilige Geest van Westerlo zoude komen te
lijden door de kinderen van Lambertus Wuijts te verwekken met Elisabeth Duijs zijn
huisvrouw, hebben tot indemniteit en assurantie van de voorschreven Heilige Geest in S’
Heeren handen opgedragen zeker huis, kamer, hof met appendenties en dependentiën gestaan
en gelegen te Westerlo aan de plaatse (de plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Peeters
zuid de laak (de lake)
west Lucia Van Hove
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Een perceel erve genaamd het Hofken gekomen van de erfgenamen wijlen de heer drossaard
Mangelschots, aanpalende eigenaars, oost de erfgenamen van Olivier Tiboirts, zuid de laak
(de lake), west zijne Excellentie en noord de straat (de straet)
Verklaren te wezen los en vrij salvo S’ Heeren cijns en servituten ingeval opgedragen en
daarvan vertegen ten behoeve van de Heilige Geest Tafel ter concurrentie van 150 gulden
ingevolge decreet geimpetreert in zijne Majesteit soevereinde raad van Brabant…
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 751.
08.04.1784
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 27 januari 1784
Aard akte: publieke verkoping, gepasseerd voor de wethouders van Westerlo op 16 februari
laatstleden en op 3 maart 1784 bij kaarsbranding gesloten
Verkopers: Martinus Duijs en Joannes Briers als wettige voogden van de minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen Sebastiaen Duijs en Joanna Maria Briers, ouders van de
eerste comparant, geconstitueerd van zijn na broers Peeter en Jan Baptist Duijs, bejaarde
jongemannen
Kopers: Jan Govaerts in huwelijk met Maria Elisabeth De Swert, gehuisden en inwoners
van Westerlo
Aard koop: een huis en hof (huijs en hoff) gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen
Westerlo (Polderstraet binnen Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Carel Verhaegen
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west Peeter Verlinden kinderen
noord de Polderstraat
Op de kopers last van 5 stuivers S’ Heeren cijns jaarlijks, en bij verkoper uit de koopsom aan
de verkopers voor de eigendom en aan de provisors van de Heilige Geest tafel van Westerlo
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is betaald en gesteld een som van 150 gulden om dezelfde ter rente te appliceren tot ontlasting
van de borgtocht bij de verkopers vader in datum 12 oktober 1743 in faveur van de
voorzeiden Heilige Geest Tafel verleden tot securiteit en onderhoud die dezelfde zoude
komen leiden van de kinderen van Joannes Lambertus Duijs en Elisabeth Duijs
Verkoopprijs-koopprijs: 182 gulden
Pondgeld: 14 gulden 13 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 748.
1779-1795
Schepenakten Westerlo zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Sebastiaen Duijs
Periode: 1779 tot 1784
Volgende eigenaar: Jan Govaerts en later zijn erfgenamen in 1786
Periode: 1784 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827.
13.02.1788
Schepenakten Westerlo goedenisboek
Datum akte: 13 februari 1788
Aard akte: geldlening van 50 gulden gepasseerd op 11 juni 1784, de geldleners beloven te
betalen een voortaan rente van 2 gulden jaarlijks en dus een intrest van 4 gulden percent,
koers en ingang nemende deze rente op datum deze, zodat het eerste jaar van betaling vallen
en verschijnen op 11 juni 1785, enzovoort van jaar tot jaar tot de vollen en effectieve
aflossing toe die mogen geschieden met een kapitale som van 50 gulden met de verschenen
intresten
Geldschieters: Merten Duijs, zo in eigen naam als de nageschreven penningen uitzettende
voor zijn absente meerderjarige broers en als voogd over zijn minderjarige broer en zuster met
Jan Briers als toeziende voogd, dezelfde met interventie van de provisors van de Heilige
Geest Tafel van Westerlo, zo de penningen gekomen zijn van een verkocht huizing en hof,
gestaan en gelegen in de Polderstraat te Westerlo, ter concurrentie van 150 gulden waren
opgedragen ten behoeven van de Heilige Geest Tafel voor de onderhoud, ingeval van de
kinderen van zekere Jan Vaes, aangetrouwde oom van dito Martinus Duijs
Geldleners: Jan Govaerts en Elisabeth Deswert, gehuisden en inwoners van deze markizaat
Hypotheek: een huis, stal en hof, appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen in de
Polderstraat te Westerlo, bij hun in koop verkregen tegen de geldschieters
Pondgeld: 3 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 748.
1796
Volkstelling Westerlo
Peeter Raps, 36 jaar, handwerker, wonende in Westerlo vanaf 1787, Elisabeth De Swert, 40
jaar, zijn vrouw, wonende in Westerlo vanaf 1776 en Frans Govaerts, 21 jaar, zijn voorzoon,
geboren te Westerlo
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1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de erfgenamen van Joannes Govaerts
Beroep van de eigenaar: dagloners en domestiek
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 40
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 305 en 306
Aard perceel: huis (305) en hof (306)
Grootte perceel: 10 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
1814 - 1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 40
Eigenaars: Joannes Franciscus Govaerts, 41 jaar, koordmaker, geboren te Westerlo en
Elisabeth Beijens, 39 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Joanna Govaerts, 14 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Carolina Govaerts, 12 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huis en hof westzijde
23.05.1737
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 mei 1737 (23 maij 1737)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Van den Brande, zo voor zichzelf als mede gelastigde van zijn twee
bejaarde kinderen
Koper: Jan Baptist Peeters
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen binnen Westerlo in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Verlinden
zuid de kleine laak (de clijn lake)
west de Heilige Geest van Westerlo
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors. Polderstraet)
Verkoopprijs-koopprijs: 265 gulden
Pondgeld: 21 gulden 7 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
05.02.1742
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 5 februari 1742
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sebastianus Duijs en Elisabeth Van Ouytsel
Koper: Jan Daems en Elisabeth Peeters gehuisden
Aard koop: Een hofstede gestaan en gelegen alhier binnen Westerlo in de Polderstraat of
Nieuwstraat met de hof zo en gelijk dezelfde wordt gebruikt bij Peeter Aerts en de weduwe
J. B. Verlinden zonder distinctie van maat aan hetzelfde zijn
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Joachim Milants (oost de wede Joachim Milants)
zuid de kleine laak (die cleijn laecke)
west de Heilige Geest van Westerlo (west die H. Geest van Westerloo)
noord de straat (noort die straete)
Op de last van 100 gulden ten behoeve van Jan Van der Wespen
Verkoopprijs- koopprijs: 100 gulden welke acceptanten geloven te tellen in handen van
Adriaen Peeters en Maria Peeters gehuisden in voldoening van gelijke obligatie die eerste
comparant (verkoper) zijn geldende ten behoeve voorschreven die zal moeten het elke en
voldaan zijn op bamis enz.
Item is geconditioneerd dat de acceptanten de voorschreven huizing zullen aanvaarden te half
maart eerstkomende dan zullen dezelfde het hunnen laste moeten nemen de intrest van de
voorschreven rente vervallen met Sint-Jansmis enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6471.
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11.01.1749
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 11 januari 1749
Aard akte: Geldlening van 100 gulden, de comparanten geldnemers geloven te geven en aan
Peeter Boelens? en zijn huisvrouw te Bamis naast komende de som van 3 gulden en 5
stuivers eens met de restitutie van de voorschreven som van 100 gulden munt en evaluatie als
voorschreven enz.
Geldschieters: Peeter Boelens? en Catharina Veroft huisvrouw
Geldnemers: Jan Daems en Elisabeth Peeters beiden gehuisden en ingezeten van Westerlo
Hypotheek: Een huis, hof en alle zijn dependentiën gestaan en gelegen in de Polderstraat
(Polderstraet), de comparant competerende en in koop verkregen tegen Sebastiaen Duijs
volgens akte daarover gepasseerd voor mij notaris en getuigen op datum [5 februari 1742] en
is hiermede gecompareerd Henderik Verwimpt inwoner van Quadestraet die zich is
stellende als borg en cautionaris principaal voor de voorschreven som enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6478.
18.11.1755
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 november 1755
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Baptist Peeters
Koper: Sebastiaen Duijs
Aard koop: een huis, hof, stal en schuur, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo in de Polderstraat, scheidende op de gang hetwelk is half en half en zo rechtdoor tot
aan laak (de laeck)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Geerard Pardon
zuid de laak (de laecke)
west de kopers erve
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Verkoopprijs-koopprijs: 250 gulden
Pondgeld: 20 gulden 8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747
18.11.1755
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 18 november 1755
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sebastiaen Duijs
Kopers: Carel Verhaghen en Anna Maria Huijpens, gehuisden
Aard koop: een huis, hof, stal en schuur, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo in de Polderstraat, scheidende op de gang hetwelk is half en half en zo rechtdoor tot
aan laak (de laeck)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Geerard Pardon
zuid de laak (de laecke)
west de kopers erve
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Verkoopprijs-koopprijs: 200 gulden
Pondgeld: 16 gulden 2 ½ stuivers
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747
31.10.1764
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 31 oktober 1764
Aard akte: geldlening van de van 100 gulden, waarvoor de geldleners beloven te betalen een
jaarlijkse erfelijke rente van 4 gulden, koers en ingang nemende op datum deze, zodat het
eerste jaar vallen en verschijnen zal op 31 oktober 1765, enzovoort van jaar tot jaar tot de
aflossing toe met de verschenen intresten
Geldschieter: de Heer A. Aerts, pastoor van Westerlo, als voorganger en mederegeerders van
de Heilige Geest van Westerlo
Geldleners: Carel Verhaghen in huwelijk met Anna Catharina Huypens voor de helft en
de andere helft door zijn vader Arnoldus Verhaghen en Maria Stevens van de Heilige Geest
gelicht heeft op 12 mei 1733, gepasseerd voor Notaris Hendricx, waarvan zij 150 gulden
hebben afgelost op 23 februari 1763
Hypotheek: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de Polderstraat zo en gelijk de
geldleners hebben gekocht van Sebastiaen Duys en zij hetzelfde bewoonden
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Wuijts
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Sebastiaen Duys
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors. Polderstraet)
Met nog een perceel land als onderpand, op de last van een rente kapitaal ten behoeve van
Jan Verluijten op de tweede pand
Pondgeld 7 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
1779-1795
Schepenakten Westerlo zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de weduwe van Carel Verhaegen
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummers 824 tot 827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de weduwe van Carel Verhaegen
Beroep van de eigenaar: dagloonster
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 39
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 303 en 304
Aard perceel: huis (303) en hof (304)
Grootte perceel: 10 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
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Volgende eigenaar: Van Passel
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
1814 - 1819
Bevolkingsregisters Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 39
Huurders: Adriaen Daems, 56 jaar, dagloner, geboren te Noorderwijk, wonende al 2 jaar in
Westerlo en Dimpna Bosch, 46 jaar, zijn vrouw, geboren te Zoerle
Anna Catharina Daems, oud 15 jaar, hun dochter
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Bevolkingsregister Westerlo, nummer 190.
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Huis tussen west- en oostzijde
02.10.1742
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 2 oktober 1742
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sebastianus Duijs
Koper: Peeter Aerts actuele inwoner van Zoerle
Aard koop: Huizing en koestal met zoveel oost en zuid voorschreven Aerts aan de distantie
of breedte van de voorschreven huizing achteraan actueel is wonende Jan Daems, gestaan en
gelegen in de Polderstraat of Nieuwstraat (Polderstraet offte Nieffstraet)
Aanpalende eigenaars:
oost Godfried Halschot
zuid de klein laak (suijt die cleijn laecke)
west de verkoper erve (west des verkopers erffve)
noord de voorschreven Nieuwstraat (noort de voors. Nieff straet)
Verkoopprijs-koopprijs: 150 gulden, van welke koop de koper onmiddellijk zal moeten
tellen 50 gulden en de resterende 100 gulden zal tijd van betaling hebben en genieten twee
jaren dan zal het gehouden zijn in compensatie van de voorschreven som te geven elk jaar 5
gulden, nochtans zal gestaan met 25 gulden reductie met de intresten
Item in conditie dat de koper het voorschreven goed zal aanvaarden zo haast de huur van de
huurder zal wezen geëxpireerd enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6471.
02.07.1743
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 2 juli 1743
Aard akte: cassatie
Verkoper: Peeter Aerts
Koper: Sebastianus Duijs
Aard koop: Zeker hofstede en koestal gestaan en gelegen in de Polderstraat of Nieuwstraat,
waarvan huurder is Jan Daems
Aanpalende eigenaars:
oost Godfried Halschot
zuid de klein laak
west de tweede comparant (Sebastiaen Duijs)
noord de voorschreven Nieuw straat
Volgends akte van koop daarover gepasseerd voor de notaris Elaerts en zeker getuigen
binnen Westerlo in datum 2 oktober 1742, akte alsnu wordt gecasseerd en geannuleerd enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6471.
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Huis en hof oostzijde
27.06.1741
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 27 juni 1741
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Baptista Peeters
Kopers: Godefridus Halschot en Elisabeth Rosel zijn huisvrouw
Aard koop: de helft van een huis met recht van de helft van de schouw, scheidende
westwaarts van de straat op de helft van de schouw linea recta door de hof tot op de rivier de
laak, gestaan en gelegen alhier in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Joachim Verlinden weduwe
zuid de laak
west de comparant erve
noord de straat
Op de kopers last een heren cijns van 5 stuivers jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 110 gulden met enige timmerhout waarvan de verkopers reeds
ontvangen hebben de som van 50 gulden
Pondgeld: 11 gulden en 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
04.07.1748
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 4 juli 1748
Aard akte: openbare verkoping te Horst in Ceulslandt op 30 juni 1748
Verkopers: Godefridus Alschot en Elisabeth Rosel, gehuisden
Kopers: Gerardus Pardon en Anna Maria Bourbon, gehuisden
Aard koop: een huis, hof en stal, gelegen alhier in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Verlinden
zuid de kleine laak (de clijne laeck)
west Sebastiaen Duijs
noord S’ Heeren straat (sHeeren straet)
Nota: de verkopers hebben het huis etc. gekocht van Jan Baptista Peeters
Verkoopprijs-koopprijs: 114 gulden
Pondgeld: 9 gulden 3 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
04.07.1748
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 4 juli 1748
Aard akte: geldlening van 160 gulden, waarvan de geldleners beloven te betalen een erfelijke
rente van 6 gulden jaarlijks, koers en ingang op datum deze, zodat het eerste jaar vallen en
verschijnen zal op 4 juli 1749, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal moeten
geschieden met gelijke kapitale som en verschenen intresten
Geldschieters: de Heer pastoor en regeerders van de parochiekerk van Westerlo
Geldleners: Gerardus Pardon, landmeter en Anna Maria Bourbon, gehuisden
Hypotheek: een huis, hof en stal, gelegen alhier in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
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oost Peeter Verlinden
zuid de kleine laak (de clijne laeck)
west Sebastiaen Duijs
noord S’ Heeren straat (sHeeren straet)
Met nog als onderpand een perceel land
Op 15 november 1755, bekent de Heer A. Aerts, pastoor van de parochiekerk Westerlo,
ontvangen te hebben van Jan Van Goidtsenhoven en Jan Baptista Bourbon als beëdigde
voogden van de wees achtergelaten bij wijlen Geerard Pardon, daar moeder van is Anna
Maria Bourbon, de som van 160 gulden met de intrest, dienende deze voor cassatie
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
15.11.1755
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1753-1757
Aktenummer 11
15 november 1755
Aard akte: geldlening van 117 gulden en 10 stuivers, waarvan de geldleners betalen een
erfelijke rente van 4 gulden percent jaarlijks en zo 4 gulden en 14 stuivers, de voorschreven
intrest koers en ingang nemende op datum deze, zodat het eerst jaar vallen en verschijnen zal
op 15 november 1756 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe van de voorschreven som
met de verschenen intresten
Geldschieter: Henricus Bourbon Francissone als curator over Hendrick Bourbon
Henricxssone
Geldleners: Jan Van Goidtssenhoven als voogd met Jan Baptista Bourbon van de wees
achtergelaten bij wijlen Geerard Pardon daar moeder van is Anna Maria Bourbon
Hypotheek: zeker huis en hof, gelegen alhier in de Polderstraat (Polderstraet), zo en gelijk
hetzelfde als nu bewoont wordt door Jan Baptista Wuijts
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Peeter Verlinden (oist d’erfgen. Peeter Verlinden)
zuid de laak (zuijt de laecke)
west Sebastiaen Duijs
noord de voorschreven straat (noort de voors. straet)
Met hierin nog als onderpand een beemd onder Herselt inde Quaeijstraet
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 774.
18.12.1759
Schepenakten Westerlo, goedenisboek1742-1768
Datum akte: 18 december 1759
Aard akte: verkoping
Verkopers: Philippina Pardon Geerardtsdochter en haar man Jacobus Van Welden
Kopers: Jan Baptist Wuijts en Maria Catharina Jespers, zijn huisvrouw
Aard koop: een half huis met hof daaraan gelegen gelijk hetzelfde is gedeeld tegen de andere
helft als nu competerende Carel Verhaghen bij koop, gestaan en gelegen alhier in de
Polderstraat (Polderstraet)
Aanpalende eigenaars:
oost Lucia Van Hove
zuid de kleine laak (de clijne laeck)
west de wederhelft
noord de voorzeiden straat (de voors. straet)
Verkoopprijs-koopprijs: 137 gulden
Pondgeld: 11 gulden 0 7/8ste stuivers
291

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747
11.06.1766
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 juni 1766
Verkopers: Franciscus Jespers als voogd van de minderjarige kinderen wijlen Maria
Catharina Jespers daar vader van leeft Jan Baptist Wuijts, mede alhier present
Kopers: Jan Baptist Vleugels en Anna Maria Meerberghs, zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing, hof en appendenties, zo en gelijk de kopers actueel bewonen,
gestaan en gelegen alhier in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Lucia Van Hove
zuid de kleine laak (de cleijne laeke)
west Carel Verhaeghen
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Op de kopers last een obligatie van 150 gulden die de heer intendant Bosquet op de verkopers
is heffende
Verkoopprijs-koopprijs: 215 gulden
Pondgeld: 17 gulden 6 stuivers 3 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747
21.11.1774
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 21 november 1774
Aard akte: openbare verkoping, gepasseerd voor de wethouders van Westerlo op 17 augustus
1774
Verkopers: Peeter Vleugels als voogd van de enige achtergelaten wees wijlen Jan Baptist
Vleugels, daar moeder van was Anna Maria Meerberghs
Kopers: Martinus T’seijen in huwelijk met Anna Catharina Wuijts, gehuisden
Aard koop: een huizing, stalletje en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat alhier, groot de
erve de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Peeter Verlinden
zuid de kleine laak (de cleijne laeck)
west de weduwe en erfgenamen Carel Verhagen
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors Polderstraet)
Verkoopprijs-koopprijs: 248 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 19 gulden 19 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748
18.08.1779
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 augustus 1779
Aard akte: publieke verkoping, gepasseerd voor de wethouders van Westerlo op 31 juli 1779
Verkopers: Peeter Joseph Wuyts als beëdigde voogd van de minderjarige kinderen
achtergelaten bij wijlen Martinus T’seyen daar moeder van is Anna Catharina Wuyts,
alhier mede comparerende
Kopers: Jan Baptist Wuyts en Catharina Van den Poel, gehuisden en inwoners van
Westerlo
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Aard koop: een huizing, stalling en hof, appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen in
de Polderstraat alhier, groot de erve de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Hermans
zuid de kleine laak (de klijne laecke)
west de erfgenamen Carolus Verhaegen
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors. Polderstraet)
Op de kopers last een rente ten kapitaal van 100 gulden ten behoeve van het klooster van de
Eerwaarde paters Beggaerden binnen de stad Aarschot daarop geaffecteerd op 22 februari
1755
Verkoopprijs-koopprijs: 155 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 12 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Jan Wuijts
Periode: 1779 tot 1784
Volgende eigenaar: Jan Van Passel
Periode: 1784 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
26.03.1783
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 17
Datum akte: 26 maart 1783
Aard akte: verkoping
Verkoper: Franciscus Verreydt, bejaarde jongeman
Kopers: Henricus Peelaerts in huwelijk met Maria Elisabeth Wuijts, inwoners van
Tongerlo
Aard koop: de juiste helft van een huizing, stalling, hof, appendenties en dependentiën,
gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Hermans
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west de erfgenamen Carel Verhaegen
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors. Polderstraet)
Op de kopers last de helft van een rente kapitaal van 100 gulden ten behoeve van de Paters
Beggaerden binnen Aarschot, daarop geaffecteerd op 22 februari 1755, mitsgaders op de last
van de touchte (vruchtgebruik) die Joannes Wuijts als in huwelijk gehad hebbende
Catharina Van den Poel, daaraan zijn leven gedurende is hebbende, zodat kopers de
voorzeiden helft van het huizing en aanhorigheden maar zullen aanvaarden en in possessie
komen na aflijvigheid van dezelfde Joannes Wuijts, dezelfde verkoper het huis bezit gelijk
hem bij dood van wijlen Catharina Van den Poel zijn moederlijke tante is aangekomen en
door successie
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Verkoopprijs-koopprijs: 75 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6444
22.12.1784
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 december 1784
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Anna Catharina Wuyts, geassisteerd met Jacobus Vrancx voor de één helft en
Henricus Peelaerts, inwoner van Tongerlo voor de andere onverdeelde helft
Kopers: Joannes Van Passel alsnu ten behoeve van zijn dochter Maria Van Passel bij
nominatie door hem in faveur gedaan
Aard koop: een huizing en hof, appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen in de
Polderstraat te Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptista Hermans
zuid de kleine laak (de clijne lacke)
west de weduwe en erfgenamen Carolus Verhaegen
noord de straat (de straet)
Op de koopster last een rente ten kapitaal van 100 gulden ten behoeve van de Paters
Beggaerden te Aarschot daarvan geaffecteerd voor wethouders van Westerlo op datum 22
februari 1755
Verkoopprijs-koopprijs: 162 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 13 gulden 1 stuiver 1 oord
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Jan Van Passel
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 38
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 301 en 302
Aard perceel: huis (301) en hof (302)
Grootte perceel: 7 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
Volgende eigenaar: Joannes Dams, dagloner te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregisters Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 38
Eigenaar: Joannes Daems, 50 jaar, geboren te Hulshout, wonende al 40 jaar in de gemeente
Westerlo en Theresia Hoefkens, 49 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Joseph Daems, 15 jaar, hun zoon, geboren te Westerlo
Anna Maria Daems, 13 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Bevolkingsregister Westerlo, nummer 190.
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Nummer 35

Benaming: geen
Aard: huis en hof
Situering: gelegen in het zuid westen
Oprichting huis: voor 1716.

Nummer 35
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaars waren de
erfgenamen Joachim Verlinden, zeker erve, groot 17 roeden en 94 voeten.
Voorheen:
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw
Eigenaars: Guilliam Van Berouwsel nu Joachim Verlinden
Aard: een perceel land
Aanpalende eigenaars: oost Jan Jacobs, zuid de laak, west Olivier Tiborts, noord de
Polderstraat, groot 60 ½ roeden.
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Geschiedenis en eigenaars
20.02.1618
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 februari 1618
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Vander Hoffstadt, voor hem zelf mede voor zijn staak en als voogd van de
kinderen Catthelijne Ghijsbrechts, Jan Blo.. voor hem zelf en Cattelijne Ghijsbrechts
Henrickxdochter …
Kopers: Bastiaen Vervorst en Johanneke Vervoort zijn huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen te Westerlo in de Polderstraat (inde Pollestrate)
Aanpalende eigenaars:
oost de erve gekomen van Huijbrecht Voorts
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Henrick Pijls erve
noord de Polderstraat (de Pollestrate)
Op de kopers last van cijns aan de kerk en Heilige Geest van Westerlo en naast het
westzijde naast de erve van Hendrick Pijls daar doorgaande … ook om water te halen, ook
vermeld de erfgenamen Lynken Vincx als koopster van de hofstadt… (na te zien)
Verkoopprijs-koopprijs: 120 gulden
Pondgeld: 11 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
16.05.1636
Telling van schouwen en ploegen
Sebastiaen Vervorst
Aard: 1 schouw
Taxatie: 26 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 811
05.12.1690
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 december 1690
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Gaijdon uit kracht van testament gemaakt op hem bij wijlen zijn huisvrouw
Catleijn Vervorst, gepasseerd voor drossaard en schepenen van de stad tot Chiernes op
datum 21 juli 1684
Koper: Jan Baptist Verlinden en Anneken Meesens zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof gelegen te Westerlo aan de plaatse in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verstappen
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen Willem Vos
noord de Polderstraat (Polderstraete)
Verkoopprijs-koopprijs: 180 gulden
Pondgeld half los: 14 gulden 0 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
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31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Nummer 8
Peeter Verlinden en zijn vrouw Elisabeth Meses (gehuwd te Westerlo op 5 december 1681)
en Guilliam en Maria Verlinden, hun kinderen
Guilliam Renders hun knecht en Maria Helsen hun meid
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo.
Eigenaar: Jan Baptist Verlinden bij koop nu (modo) de erfgenamen Sebastiaen Vervorst
bij koop 20 februari 1618
Vorige eigenaars: Jan Gaijdon alias Engelsman tevoren Jan Wils alias Alen
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Van Berauwsel
zuid de laak (de laecke)
west de zeeldraaier Jan Jacobs (seeldraeijer)
noord de straat (de strate)
Cijns: 2 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6
20.05.1719
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 7
Datum akte: 20 mei 1719 (20 maij 1719)
Aard akte: geldlening van 50 gulden, de geldleenster belooft intrest te betalen tegen de
penning 20 en zo 2 gulden 10 stuivers jaarlijks, de intrest koers en ingang nemende op datum
deze, zodat het eerste jaar vervaldag wezen zal op 20 mei 1720, die zal continueren tot de
aflossing toe die zal vermogen te geschieden met gelijk 50 gulden en de verschenen intresten
Geldschietster: Elisabeth Blaes weduwe Jan Marinus Smets
Geldleenster: Anna Helsen weduwe wijlen Joachim Helsen, geassisteerd met Pauwels
Verachtert als geassumeerde voogd
Hypotheek: een huizing en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat (Polderstraete) alhier
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Jacobs
zuid de straat (straet)
west Jan Vande Brande
noord de klein laak (de cleijn laecke)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6512
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01.12.1775
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Datum akte: 1 december 1775
Aard akte: contract
Tussen: 1ste comparant Sieur Martinus Wuijts, weduwnaar van Lucia Van Hove, inwoner
van Westerlo en 2de comparanten Peeter Verlinden in huwelijk met Elisabeth Goossens,
insgelijks inwoners van Westerlo, zo in eigen naam als in de naam van zijn broer Joannes
Baptista Verlinden in huwelijk met Maria Catharina Oeijen, inwoners van Tongerlo, hem
sterk makende voor dezelfde broer met gelofte van het naar beschreven, tussen heden en
ultiem januari van de toekomende jaar 1776, te zullen doen aggregeren en ratificeren door de
voorzeiden zijn broer, mitsgaders in te staan, voor alle kosten en schade, die de eerste
comparant bij fout die zoude komen leiden, item Sieur Joannes Philippus Eugenius
Vermeijen in huwelijk met Anna Maria Vermeerberghen, inwoners van Zoerle-Parwijs,
beiden alhier present, en de voorzeiden Anna Maria Vermeerberghen tot het naar
beschreven autoriserende, mitsgaders als nog voor en in de naam van Dimphna Verlinden,
inwoonster van de Vrijheid Geel, en dezelfde speciaal is gelast, item Andreas Van
Kerckhoven in huwelijk met Maria Theresia Hermans, inwoners van Westmeerbeek, zo in
eigen naam, als in degene van Sieur Petrus Verbiest in huwelijk met Elisabeth Block,
inwoners van Kontich, mitsgaders in de naam van Franciscus Vermeerberghen, meier tot
Edegem, zich zelf, met de voorzeiden Sieur Joannes Philippus Vermeijen sterk makende
voor de voorzeiden Petrus Verbiest en Franciscus Vermeerberghen
Beschrijving contract: alle aan mij notaris bekent, om te voorkomen en teniet te doen alle
kwesties en geschillen, dewelke tussen hun comparanten zouden komen ontstaan en te komen
rijzen, ter oorzaak en zo over have als erfelijke successie van wijlen Peeter Verlinden en
Lucia Van Hove voorzeiden gehuisden waren, ingevolge testament bij wijlen de voorzeiden
Peeter Verlinden gemaakt en gepasseerd voor de notaris P. H. Halloint en zeker getuigen
binnen Westerlo op 1 oktober 1744, verklaren in te minnen overeen gekomen en
geaccordeerde hierna volgende: zo de eerste comparant zou gehouden zijn, in de reparaties te
doen aan zeker huizing alhier binnen Westerlo in de Polderstraat, genaamd de Roose, actueel
bewoont bij Francis Grieten bij hem eerste comparant in vruchtgebruik, zo verklaren de zij
tweede comparanten hun content te houden en hetzelfde te aanvaarden, zo en in de staat gelijk
zij dezelfde huizing als nu bevindt enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6567.
02.01.1776
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 1
Datum akte: 11 december 1775 en 2 januari 1776
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Sr Joannes Philip Eugeen Vermeijen als man van Anna Maria
Vermeerberghen en als procuratie hebbende van Dimpna Verlinden van Sr Peeter Verbiest
en Franciscus Vermeerberghen en Andreas Van Kerckhoven, Peeter en Jan Verlinden,
alle erfgenamen van Peeter Verlinden in huwelijk gehad hebbende Lucia Van Hove, met Sr
Martinus Wuijts, weduwnaar van de voorzeiden Lucia Van Hove
Kopers 1ste koop: Jan Baptist Hermans, inwoner van Westmeerbeek (Meerbeeck)
Aard 1ste koop: een huizing, stal en hof daaraan gelegen, actueel in huur bij Franciscus
Grieten, gelegen te Westerlo in de Polderstraat, competerende de erfgenamen van Peeter
Verlinden
Aanpalende eigenaars:
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oost Jan Baptista Laenen erfgenamen
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
west Martinus T’seijen
noord de straat (de straet)
Verkoopprijs-koopprijs: 600 gulden en 22 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6568.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Jan Baptist Hermans
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Jan Baptist Herremans
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Jan Baptist Hermans
Beroep van de eigenaar: kleermaker
Woonplaats van de eigenaar: Zammel
Huisnummer 37
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 299 en 300
Aard perceel: huis (299) en hof (300)
Grootte perceel: 10 ½ verges
Taxatie: huis 0-15-0 en 0-5-0
Volgende eigenaar: voor memorie Joannes S’jongers Veerle
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
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Nummer 36

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen in zuid westen van het dorp
Oprichting huis: voor 1683

Nummer 36
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Willem Vos voor zijn deel, zeker huis en erve, groot 28 roeden en 55 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaars waren Jochum Milants en Jan Jacobs
ieder voor de helft, tevoren Goij Van Eijnde en Willem Vos, zeker huis en hof, oost de
weduwe Jan Baptist Verlinden, zuid de laak, west Guilliam Van Berouwsel, noord de
Polderstraat, groot 28 roeden.
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Geschiedenis en eigenaars
Eigenaars voor de helft van het huis; Jacob Ridders en Huybrecht Voorts
Eigenaar voor hele huis Govaert Van den Eynde
1597
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen, erfpacht en erfgoederen onder Westerlo
Aard akte: het registerboek van de renten, cijnzen, erfpacht en erfgoederen van de Heilige
Geest van Westerlo gecolligeert uit de oude registers, manualen rekeningen en deposities van
goede geloofwaardige mannen bij pastoor, drossaard, schepenen en Heilige Geestmeesters
van het jaar 1597
Eigenaars: Merck Eggerix nu Peeter Baten
Aard perceel: huis en hof gelegen in de Polderstraat (Pollestraet)
Aanpalende eigenaars:
oost Bastiaen Vervorst
zuid de kleine laak (de cleijn lake)
west Jan Vervorst erve
noord t’ Heeren straat (t heeren strate)
Cijns: 5 ½ oude grooten (geldcijns)
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo nummer 224.
16.05.1636
Telling van schouwen en ploegen
Peeter De Ridder
Aard: 1 schouw
Taxatie: 26 stuivers
Catlijn Ridders
Aard: 1 schouw
Taxatie: Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 811.
29.01.1683
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 29 januari 1683
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Adriaen Leijsen als voogd van de onmondige kinderen wijlen Willem Vos en
Anneken Dassen met bijwezen en toelating van de oppervoogden
Huurder: Hendrick Roovers
Aard huur: een huis en hof gestaan en gelegen alhier bij de plaatse van Westerlo in de straat
genaamd de Polderstraat
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaar, beginnende van dit jaar op 15 maart 1683
en te eindigen op 15 maart 1686, voor de som van 14 gulden jaarlijks
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742.
15.05.1693
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1637-1694
Datum akte: 15 mei 1693
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Willem Vos en Anna Dassen
Deelhebbers: Dimpna Vos voor de 2de kavel en Catharina Vos voor de 1ste kavel.
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Aard deling: 1ste kavel, bestaande in de keuken met hof, af te meten van de helft van de
schouw en de helft van de hof af te meten recht naar laak, tegenover de keuken
2de kavel, bestaande in de wederhelft van het huis te weten de kamer af te meten op de helft
van de schouw met de helft van de hof, af te meten tegenover de kamer tot aan de laak
Aanpalende het huis met de hof in het geheel:
oost Jan Baptist Verlinden (oist Jan Baptist Verlinden)
zuid de kleine laak (suijdt clijn laek)
west Guilliam Van Berausel
noord S’ Heeren straat (noort t’ Seeren straete)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 749.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Jan Mielans (overleden) gehuwd met Dimpna Vos weduwe en Joachim en Maria Mielans
haar kinderen
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint in het jaar
1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in Westerlo.
Eigenaars: de erfgenamen Willem Vos
Vorige eigenaars: Govaert Vanden Eijnde bij koop 22 maart 1639, Peeter Baeten
erfgenamen
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Joachim Verlinden
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Jan Baptista Verlinden weduwe en erfgenamen
noord de gemeen heerbaan (de gemeijne herbaene)
Cijns: 9 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo nummer 6
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo
Eigenaar: Dimpna Vos erfgenamen
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Verlinden
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Jochim Verlinden
noord de Polderstraat (de polderstraete)
Cijns: 3 gulden
Nota: de kapitale penningen zijn gekomen van M. Van Casteel erfgenamen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224
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1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711 tot 1762, 159 verso post 1
Eigenaars: Catrien De Vos en de erfgenamen Jan Milants, in de naam van zijn vrouw, ieder
voor de helft
Volgende eigenaars: Lucia Van Hove bij erfenis en Joachim Jacobs en consoorten (cum
suis), bij successie, ieder voor de helft
Vorige eigenaar: Catharina Vos en Jan Milants in de naam van zijn vrouw
Aard perceel: huis en hof, gelegen tot Westerlo in de Polderstraat, groot 45 roeden
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Jan Baptist Verlinden
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west Joachim Verlinden
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Vorige register: folio 17 in twee items
Cijns: ½ vierteel rogge, ½ oud groot: ½ ob.Lo 3 kwart, 1=12=2=4 8/14
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761 (oude
inventarisnummer)
27.09.1728
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 27 september 1728
Aard akte: geldlening van 50 gulden, de geldlener beloven jaarlijks te betalen voor intrest 2
gulden 10 stuivers, koers en ingang genomen hebbende op 11 augustus 1728, zodat het eerste
jaar verschijnen zal op 11 augustus 1729 en te continueren van jaar tot jaar tot de aflossing
toe, die altijd zal mogen geschieden met 50 gulden en de verschenen intresten
Geldschieters: heer H. G. Elincx en juffrouw I. C. Zeno
Geldlener: Marten Jacobs, zeeldraaier (seeldraeijer)
Hypotheek: de helft van een huis en hof, gestaan en gelegen in de Polderstraat onder
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Joachim Milants
zuid de kleine laak (de cleijne laeke)
west Jan Baptist Verlinden of zo wie
noord S’ Heeren straat (S chre straet)
Pondgeld: 3 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
29.09.1728
Schepenakten Westerlo goedenisboek1716-1742
Datum akte: 29 september 1728
Aard akte: verkoping
Verkoper: Merten Jacobs Janssone
Koper: Andries Huijpens
Aard koop: de helft van een huis en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat te Westerlo,
waarvan de wederhelft is toebehorende aan Joachim Milants
Aanpalende eigenaars:
oost de voorschreven helft oostwaarts Joachim Milants voorzeiden
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
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west Anna Helsen of zo wie
noord S’ Heeren straat (Schren straet)
Nota: op de koper last van een rente van 50 gulden, ten behoeve heer G. J. Elincx,
geregistreerd voor schepenen van Westerlo op datum 27 september 1728
Verkoopprijs-koopprijs: 140 gulden
Pondgeld: 11 gulden 5 stuivers 3 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
14.10.1729
Notaris Guilielmus Hendricx residerende te Westerlo
Aktenummer 68
Datum akte: 14 oktober 1729
Aard akte: geldlening van 180 gulden, waarvan de geldlener belooft te betalen tegen de
penning 20 en zo 9 gulden jaarlijks, koers genomen hebbende de voorschreven intrest op de
1ste deze lopende maand oktober, zodat het eerste jaar verschijnen zal op 1 oktober 1730 en
continueren van jaar tot jaar tot de aflossing toe die altijd zal mogen en moeten geschieden
met gelijk som van 180 gulden en de verschenen intrest
Geldschieter: Michiel Huijpens, broer van de geldlener
Geldlener: Andries Huijpens, ingezeten van Westerlo
Hypotheek: de helft in een huizing en hof, bij hem geldlener gekocht van Merten Jacobs,
waarvan de wederhelft competeert Joachim Milants, gestaan en gelegen in de Polderstraat te
Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6521.
20.02.1731
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 20 februari 1731
Aard akte: erfwisseling (wisseling van onroerende goederen)
Ruiler 1: Elisabeth Peeters, vrouw van Merten Jacobs
Ruiler 2: Andreas Huijpens, man van Maria Catharina Duijs
Ruiler 2 aan ruiler 1: zeker huizing en hof, gestaan en gelegen in de Polderstraat van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jochim Milandts
zuid de kleine laak (de cleijne laeke)
west de weduwe en erfgenamen wijlen Jochim Verlinden
noord S ’Heeren straat (scheeren straet)
Ruiler 2 geeft aan ruiler 1: een huis aan de kerk te Westerlo
Nota: op de last van ruiler 1 een rente van 50 gulden kapitaal met de intresten tot behoeve van
juffrouw Zeno en Andries Huijpens geeft toe 375 gulden aan de ruiler 1
Pondgeld: 30 gulden 4 stuivers 3 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793, folio 218, post 1
Eigenaars: Lucia Van Hove en Joachim Jacobs Martenssone, ieder voor de helft
Volgende eigenaars: Jan Baptist Laenen en Joachim Jacobs ieder voor de helft
Vorige eigenaar: Catharina Vos en Jan Milants in de naam van zijn vrouw
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Aard perceel: huis en hof, gelegen tot Westerlo in de Polderstraat, groot 45 roeden
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de weduwe en erfgenamen van Gijsbrecht Janssens
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west … (niet vermeld)
noord de Polderstraat (de polderstraet)
Vorige register: 159 verso post 1
Cijns: ½ vierteel rogge
½ oud groot: ½ ob. Lo 3 kwart
1=12=2=4 8/14
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer)
Dit huis is in de helft gesplitst en verdeeld in 2 huizen

13-04-1757: op te zoeken
Elisabeth Peeters geassisteerd met Norbert Verwimp en Joachim Jacobs zoon van
Elisabeth Peeters voorschreven, bekennen ontvangen te hebben uit handen van Peeter
Struijven en Maria Daniels een som van 60 gulden courant geld, waarvoor zij comparanten
betalen aan de voorzeiden geldleners alle jaren 2 gulden en 10 stuivers, koers en ingang
nemende de intrest jaar en dag gepasseerd 1757, zodat het eerste jaar van betaling vallen en
verschijnen van het jaar 1758 enzovoort van jaar tot jaar tot de kwijting toe en stellen te pand
hiervoor hun comparanten, huis en erve gelegen in de Polderstraat, palende oost Lucia Van?,
zuid de Cleijn Laecke, west Peeter Verlinden of zo wie en noord de Polderstraat, gedaan voor
P. P. Elaerst notaris te Westerlo
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De helft van het huis aan de westzijde
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793 folio 218, post 1
Eigenaars: Lucia Van Hove en Joachim Jacobs Martenssone, ieder voor de helft
Volgende eigenaars: Jan Baptist Laenen en Joachim Jacobs ieder voor de helft
Vorige eigenaar: Catharina Vos en Jan Milants in de naam van zijn vrouw
Aard perceel: huis en hof, gelegen tot Westerlo in de Polderstraat, groot 45 roeden
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de weduwe en erfgenamen van Gijsbrecht Janssens
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west … (niet vermeld)
noord de Polderstraat (de polderstraet)
Vorige register: 159 verso post 1
Cijns: ½ vierteel rogge
½ oud groot: ½ ob.Lo 3 kwart
1=12=2=4 8/14
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer)
21.12.1771
Notaris Carolus Coomans residerende te Westerlo
Aktenummer 53
Datum akte: 21 december 1771 en 12 februari 1772
Aard akte: openbare verkoping
Verkoopster: Elisabeth Peeters laatst weduwe van Norbertus Verwimp, geassisteerd met
een vreemde voogd
Kopers: Joannes Baptista Laenen
Aard koop: de helft van een huizing, zoldering, hof en erve, gestaan en gelegen in de
Polderstraat te Westerlo, hetzelfde bewoond door Peeter Vleugels
Aanpalende eigenaars:
oost de wederhelft, scheidende de hof met de haag (de wederhellicht scheijde den hoff met de
haeghe)
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Lucia Van Hove
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors. Polderstraet)
De verkoopster heeft het huizing e.a. in haar eerste huwelijk met Merten Jacobs verkregen
tegen koop van Andreas Huijpens en het huis is belast van een cijns aan de heer Markies van
Westerlo van 16 stuivers 2 oorden en 4 stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo, beiden
jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 350 gulden en 65 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6432.
04.03.1772
Schepenakten Westerlo goedenisboek
Datum akte: 4 maart 1772
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Joachim Jacobs voor de propriëteit (proprieteijt) en Elisabeth Peeters voor het
vruchtgebruik (erfftochte)
Kopers: Jan Baptist Laenen in huwelijk met Maria Berghens, inwoners van alhier
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Aard koop: de helft van een huizing, zoldering, hof en erve gestaan in de Polderstraat
(polderstraete) alhier, actueel bewoond door Peeter Vleugels
Aanpalende eigenaars:
oost de wederhelft scheidende de hof met de haag (de wederhellicht schijdende den hoff met
de haeghe)
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Lucia Van Hove
noord de voorschreven straat
Nota: op de kopers last van 16 stuivers en 2 oorden aan zijne Excellentie de heer markies
van Westerlo en 4 stuivers en 2 oorden aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 410 gulden, alle hogen daar inbegrepen, ingevolge publieke
conditie gepasseerd voor notaris Carolus Coomans en getuigen binnen Westerlo op datum 21
december 1771
Pondgeld: 33 gulden 1 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748
26.03.1772
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 20
Datum akte: 26 maart 1772
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners beloven te betalen aan Joachim Jacobs
of zijn actie hebbende of ingeval dezelfde Jacobs zijn moeder Elisabeth Peeters niet en is
onderhoudende als dan ten behoeve van dezelfde zijn moeder ingevolge van akkoord tussen
de geldschieter en de wethouders van Westerlo op datum deze een rente van 3 gulden en 10
stuivers jaar en zo tegen 13 percent, koers en ingang genomen hebben de voorzeiden rente op
de 17de deze maand, zullen volgende het eerste jaar intrest vallen en verschijnen op 17 maart
1773 enzovoort van jaar tot jaar tot volle en effectieve kwijting toe die zal moeten geschieden
met gelijke kapitale som van 100 gulden met de verschenen of verlopen intresten
Geldschieters: Joachim Jacobs in huwelijk met Maria Van Deyck, inwoners van ZoerleParwijs
Geldleners: Jan Baptist Laenen en Maria Berghen, gehuisden en inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huizing, hof en erve gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen Westerlo,
Aanpalende eigenaars:
oost de wederhelft competerende Lucia Van Hove of zo wie
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de voorzeiden Lucia Van Hove
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6433
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: Jan Baptist laenen
Periode: 1779 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
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08.01.1783
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 2
Datum akte: 8 januari 1783
Aard akte: geldlening van 50 gulden, waarvan de geldlener, belooft te betalen een voortaan
rente van 2 gulden jaarlijks en dus a rate van 4 gulden percent, koers en ingang nemende de
voorzeiden rente op datum heden, zodat de eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 8
januari 1784, enzovoort van jaar tot jaar tot volle en effectieve aflossing, die zal vermogen te
geschieden met gelijk som van 50 gulden met de verschenen intresten
Geldschieters: de heer provisor van de Heilige Geest tafel van Westerlo
Geldleners: Jan Baptist Thijs als voogd van de minderjarige kinderen achtergelaten bij
wijlen Maria Berghen, daar vader van is Jan Baptist Laenen, voor de eigendom, aan
dezelfde wezen vader voor het vruchtgebruik
Hypotheek: een huizing en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat te Westerlo, groot de
juiste maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Joachim Jacobs
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west Jan Baptist Hermans
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 782
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Jan Baptista Laenen, 55 jaar, schoenmaker, wonende in de Westerlo vanaf 1767
Dympna Laenen, 27 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
Maria Josepha Laenen, oud 26 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Jan Baptist Laenen
Beroep van de eigenaar: schoenmaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 36
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 297 en 298
Aard perceel: huis (297) en hof (298)
Grootte perceel: 8 verges
Taxatie: huis 0-5-0 en hof 0-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregisters Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 36
Eigenaars: Maria Dympna Laenen, 46 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Maria Josepha Laenen, 44 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Bevolkingsregister Westerlo, nummer 190.
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De helft van het huis op dit perceel
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Jan Frans Leijsen, oud 28 jaar, gareelmaker en Maria Theresia De Nijw, oud 25 jaar, zijn
vrouw, beiden wonende in de gemeente Westerlo vanaf 1792
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Jan Leijsen
Beroep van de eigenaar: kleermaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 36 (2) (zie huisnummer 36)
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 298/2
Aard perceel: huis en hof (298/2)
Grootte perceel: 8 verges
Taxatie huis: 0-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180
1814-1819
Bevolkingsregisters Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 36 (2)
Eigenaar: Jan Leijsen, 41 jaar, beenhouwer of slager, geboren te Booischot, wonende al 25
jaar in Westerlo en Theresia De Neijn, 45 jaar, zijn vrouw, geboren te Lille, wonende al 20
jaar in Westerlo
Josephus Leijsen, 16 jaar, hun zoon, geboren te Westerlo
Theresia Leijsen, 14 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief, nummer 190.

309

De helft van het huis aan de oostzijde
30.03.1776
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 14
Datum akte: 30 maart 1776
Aard akte: afvragen (afvraging) de erfgenamen van wijlen Elisabeth Jacobus, zal de notaris
Martinus Norbertus Van Schoubroeck, zich vervoegen en transporteren bij en omtrent de
persoon van Joachim Jacobus, inwoner van Zoerle, en aan dezelfde vragen of hij hem
verstaat te komen tot verkoping in de scheiding en deling is gemeld met de anderen
Betreffende verkoping: een huizing en hof aan de voorzeiden Joachim Jacobs voor de helft
en de ander helft aan de erfgenamen competerende, alhier gestaan en gelegen binnen Westerlo
in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Janssens
zuid de klein laak (de kleijn laecke)
west het weder deel of de erfgenamen Jan Baptist Laenen
noord de straat (de straete)
Nota: met hierin nog een perceel weide gelegen onder Herselt
Handtekeningen erfgenamen: Adriaen Verdoenck, Francis Van Broeckhoven en
verklaren niet te kunnen schrijven en hebben getekend met X merk, namelijk Adriaen Boels,
Francis Corten en Joseph Dorst
Antwoord op 5 april 1776: ik notaris heb mij getransporteerd bij en de persoon Joachim
Jacobs, inwoner van Zoerle en voorgelezen de voorstaande commissie en hem gevraagd of hij
zich verstaat te voldoen aan de inhoudt, namelijk de verkoping, gezamenlijk met de
constituanten van de voorschreven huizing etc. waarop Joachim Jacobs voor antwoord heeft
gegeven, ik kan daar nog niet op antwoorden (ick en candaer op noch niet andtworden)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6568.
03.03.1777
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 10
Datum akte: 3 maart 1777 (3en meert 1777)
Aard akte: transport
Verkopers: Adriaen Boels in huwelijk met Petronella Briers, inwoners van Westerlo, zo in
eigen naam als in kwaliteit van voogd van de wezen achtergelaten bij wijlen Michiel Corten
daar moeder af leeft Maria Boels, actueel in huwelijk met Francis Geens, item Francis
Corten inwoner van de jurisdictie van Herselt, insgelijks als oppervoogd van de voorzeiden
wezen, Adriaen Verdoenck, zo in eigen naam en uit kracht van procuratie op hem verleden
door Martinus Verdoenck zijn broer, inwoner van de stad Antwerpen en gepasseerd voor de
notaris J. B. Van Dun binnen Antwerpen op 6 december 1775 en nog ingevolge ander
procuratie insgelijks op hem verleden door Joseph Deurst (?) en Anna Catharina Boels,
gehuisden en inwoners van de stad Antwerpen, gepasseerd voor notaris H. F. Verhagen op 2
april 1776 en gebruikende de macht en uit kracht van testament mutueel bij hem Adriaen
Verdoenck gemaakt met wijlen zijn huisvrouw Dimpna Van Nuten, gepasseerd voor Notaris
Carolus Coomans binnen Westerlo op 1700 (14 juni 1774), item Catharina Verdoenck
weduwe van Francis Van Broeckhoven, inwoonster van de Heerlijkheid Herselt,
geassisteerd met de voorzeiden Adriaen Verdoenck, inwoner van Westerlo en haar broer,
gebruikende de kracht en macht bij haar gegeven testament gemaakt met wijlen haar
voornoemde man, gepasseerd voornoemde notaris Carolus Coomans
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Kopers: Joachim Jacobs, inwoner van Zoerle-Parwijs, in huwelijk met Maria Van Dijck
Aard koop: hun gerechtigde part en deel in een huizing met hof te Westerlo, gestaan en
gelegen binnen Westerlo in de Polderstraat, groot 11 roeden, zonder aan de kopers de juiste
maat te moeten volgen of toe te zeggen
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Janssens
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
west Jan Baptist Laenen erfgenamen
noord de straat (de straet)
Nota: de verkopers hebben het part en deel in het huis etc. verkregen uit hoofd en dood van
wijlen Elisabeth Jacobs, dochter van wijlen Jan Jacobs en Dimpna Boels
Verkoopprijs-koopprijs: 195 gulden (inbegrepen in de koop nog een perceel gelegen te
Herselt)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6569.
10.02.1778
Notaris Martinus Norbertus Van Schouwbroek, residerende te Westerlo
Aktenummer 6
Datum akte: 10 februari 1778
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners beloven te betalen een som van 4
guldens en 10 stuivers jaarlijks, koers en gang de intrest op datum deze, zodat het eerste jaar
van betaling vallen en verschijnen zal op 10 februari 1779, enzovoort te continueren van jaar
tot jaar dewelke altijd zal moeten en mogen geschieden met gelijk som van 100 gulden met de
verlopen intresten
Geldschieters: Hendrick Van Aelten en Dimphna Boeckmans, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Geldleners: Joachim Jacobs en Maria Van Deijck, gehuisden en inwoners van ZoerleParwijs
Hypotheek: een huizing en hof te Westerlo in de Polderstraat, groot ? roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Janssens
zuid de kleine laak (de cleijn laeck)
west Jan Baptista Laenen
noord de straat (de straet)
Met nog als onderpand een perceel heide deels bos gelegen onder Herselt
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6570
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de weduwe van Jan Vanden Zande
Beroep van de eigenaar: touwmaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 35
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 296
Aard perceel: huis (296)
Grootte perceel: 4 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180
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Verkoping hof van dit perceel
10.10.1782
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 50
Datum akte: 10 oktober 1782
Aard akte: verkoping
Verkopers: Joachim Jacobs in huwelijk met Maria Van Deijck, inwoners van Westerlo
Kopers: Joannes Fenten in huwelijk met Maria Cravillon, inwoners van Westerlo
Aard koop: 7 roeden hof of erve uit de hof van de verkopers gelegen aan zijn huis gestaan in
de Polderstraat, dezelfde roeden af te meten langs de hof van Guilliam Janssens daartegen
oostwaarts gelegen, te weten van de straat noordwaarts tot aan de kleine laak zuidwaarts, ter
brede langs door in zijn vierkant tot dat de 7 roeden daarin zullen bevinden, de kopers voor de
grootte van deze roeden tegen de gehele erve van de hof en huizing van de verkopers zal
gehouden zijn te contribueren met de verkopers jaarlijks cijns aan zijne Excellentie de heer
markies
Nota: de verkoper heeft de hof verkregen uit hoofd en bij dood van wijlen Martinus Jacobs
en Elisabeth Peeters, gehuisden waren zo hij verklaart
Verkoopprijs-koopprijs: 10 gulden 10 stuivers per roede en zo 73 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6443
20.11.1782
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 november 1782
Aard akte: verkoping
Verkopers: Joachim Jacobs in huwelijk met Maria Van Deijck, inwoners van Westerlo
Kopers: Joannes Fenten in huwelijk met Maria Cravillon, inwoners van Westerlo, als nu
aan Anna Catharina Verwimp in huwelijk met Henricus Tiboorts bij vernadering
Aard koop: 7 roeden hof of erve uit de hof van de verkopers gelegen aan zijn huis gestaan in
de Polderstraat, dezelfde roeden af te meten langs de hof van Guilliam Janssens daartegen
oostwaarts gelegen, te weten van de straat noordwaarts tot aan de kleine laak zuidwaarts, ter
brede langs door in zijn vierkant tot dat de 7 roeden daarin zullen bevinden, de kopers voor de
grootte van deze roeden tegen de gehele erve van de hof en huizing van de verkopers zal
gehouden zijn te contribueren (bijdragen) met de verkopers jaarlijks cijns aan zijne
Excellentie de heer markies
Nota: de verkoop is gepasseerd voor akte van verkoping door notaris Carolus Coomans op
10 oktober 1782, alhier in origineel gezien en gebleken
Verkoopprijs-koopprijs: 73 gulden 10 stuivers
Pondgeld: 5 gulden 18 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de weduwe van Henri Tiboorts
Beroep van de eigenaar: dagloonster
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 34
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 294 en 295
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Aard perceel: huis (294), hof (295)
Grootte perceel: 4 verges
Taxatie: huis: 1-5-0 en hof 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180
Bevolking Westerlo 1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 34
Huurders: Adriaen Dillen, 49 jaar, dagloner, geboren te Westerlo en Barbara Tieboorts, 38
jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Maria Catharina Dillen, 15 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Peeter Dillen, 13 jaar, hun zoon, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 37

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen in het zuid westen van het
dorp

Nummer 37
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Anna
Mesens weduwe Jan Baptista Verlinden, zeker huis en erve, groot 28 roeden en 72 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was de weduwe Jan Baptista Verlinden,
zeker huis en hof, oost Guilliam Van Berouwsel, zuid de laak, west Joachim Milants, noord
de Polderstraat, groot 28 roeden en 3 kwart tevoren Marten Hermans en Cathlijn Vervorst.
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Geschiedenis en eigenaars
Elders plaatsen?
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Bastiaen Vervorst
Vorige eigenaar: Marten Verheijden
Aard perceel: huis en hof, gelegen tot Westerlo in de Polderstraat, groot 20 roeden
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Jan Claes
zuid aan de molenlaak of kwarekkenbos (aende molenlaeck of quackelbosch)
west Maria Baten kinderen
noord aan de Heeren straat (heeren straete)
Cijns: 1 Holland gulden?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
Elders plaatsen?
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Maria Verrijt
Volgende eigenaar: Bastiaen Vervorst bij koop
Aard perceel: huis en hof, groot omtrent 1 sille [ca. 100 roeden] gestaan in de Polderstraat
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Hubrecht Vorts erfgenamen
zuid de kleine laak (de cleijn laeck)
west niet vermeld
noord de Heren straat (des heeren straete)
Cijns: ?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
Elders plaatsen?
20.02.1618
Schepenakten Westerlo goedenisboek
Datum akte: 20 februari 1618
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Vander Hoffstadt, voor hem zelf en voor zijn deel en als voogd van de
kinderen van Catthelijne Ghijsbrechts
Kopers: Bastiaen Vervorst en Josanneken Vermeert zijn vrouw
Aard koop: een hofstad gelegen alhier in de Polderstraat noord (een seeckere hoffstadt
gelegen alhier inde Polles strate noort)
Aanpalende eigenaars:
oost de erve gekomen van Huijbrecht Voorts (derffve gecomen van Huijbrecht voorts)
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zuid de klein laak (suijt de cleijn Laecke)
west Henrick Pijls erve
[noord de polderstraat (de Polles strate noort)]
Cijns uit de schellingen uit de kerk en Heilige Geest van Westerlo [8 schellingen, jaarlijks,
bron Kerkarchief Westerlo, nummer 5], en de servituut van alle tijd wezen aan de westzijde
naast de erve van Henrick Pijls door gaande scheidende daar met een muur enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 120 gulden
Pondgeld: 9 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de parochiekerk van Westerlo
Nummer 19
Eigenaar: Jan Wils alias Alen nu Catleijn Vervorst
Cijns: 2 stuivers jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof gelegen in de Polderstraat (Polderstrate)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vervorst
zuid de kleine laak (de kleijne lake)
west de zeeldraaier (de zeeldraijer)
noord de baan (de bane)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224
05.12.1690
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 december 1690
Aard akte: gegicht en gegoed door de officie, ter instantie van de heer Dispenser van het
Godshuis van Tongerlo, betreffende een rente van 320 gulden (?) en 182 gulden (?) op 2
februari 1655
Betaler: Jan Gaijdon
Aard: een huis en hof toebehoort hebbende Merten Hoitmans, gestaan en gelegen alhier aan
de plaatse (de plaettse)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verstappen
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de erfgenamen Willem Vos
noord de straat (de strate)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
05.12.1690
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 december 1690
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Gaijdon voor hem alsmede uit kracht van testament gemaakt op hem bij
wijlen zijn huisvrouw (huijsvrouwe) Catleijn Vervorst, geaffecteerd hetzelfde voor drossaard
en schepenen van de stad Chiernes op datum 21 juli 1684
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Kopers: Jan Baptist Verlinden en Anneken Meesen zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verstappen
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen Willem Vos
noord de Polderstraat (de Polderstraete)
Verkoopprijs-koopprijs: 180 gulden
Pondgeld half los: 14 gulden 0-1/6de
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Jan Baptist Verlinden en Anna Meses, gehuwd te Westerlo op 15 februari 1689 en Joris en
Joachimus Verlinden hun kinderen
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: de weduwe van Jan Baptist Verlinden
Eerdere eigenaar: Merten Houdtmans en Cathlijn Vervorst, tezamen in de ander zetting
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Van Berouwsel
zuid de laak (de laecke)
west Jochim Milants
noord de Polderstraat (de polderstraete)
Grootte perceel: 28 roeden en 3 kwart
Cijns nieuwe zetting: -0-0 7/8ste
Cijns oude zetting: -0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit het register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo
Eigenaar: Jan Baptist Verlinden bij koop van de erfgenamen Sebastiaen en Cathlijn
Vervorst bij koop op 20 februari 1618, daarna Jan Gaijdon alias Engelsman, tevoren Jan
Wils alias Alen
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Van Berauwsel
zuid de laak (de laecke)
west de zeeldraaier Jan Jacobs (seeldraeijer)
noord de straat (de straete)
Cijns: 3 stuivers
Latere eigenaars: later gekocht door Jan De Keijzer, daarna Gisbertus Janssens op 20
november 1736
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De 3 stuivers zijn afgelost door de weduwe Gijsbrecht Janssens met consent van de Bisdom
op 9 februari 1755 met 4 gulden 1 stuiver
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 6
18.09.1726
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1726-1727
Aktenummer 36
Datum akte: 23 augustus en 18 september 1726
Aard akte: openbare verkoping
Verkoopster: Anna Mesens weduwe van Jan Baptist Verlinden, geassisteerd met Hendrick
Bourbon haar gekozen voogd
Kopers: Jan De Keijser, als de hoogste beider
Aard koop: een huizing met de hof daaraan gelegen, zo en gelijk hetzelfde gestaan en
gelegen is alhier binnen Westerlo in de Polderstraat, groot tussen 30 en 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost zijne Excellentie alhier (oist sijne excelle alhier) [Markies de Merode]
zuid de kleine laak (zuijdt de cleijn laecke)
west Jochim Milants
noord de Polderstraat (noordt de Polderstraet)
Belast met een cijns van 2-10 jaarlijks aan zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo
en jaarlijks betaalt aan rentmeester Saelen en 3 stuivers aan de kerk van Westerlo en 3
stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 685 gulden en 27 hogen (ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten
voordeel van de verkoper en 1 gulden aan de koper, 27 hogen x 2 is 54 gulden waarvan de
helft aan de koper is 27 gulden samen gerekend met het bod van 685 gulden is 712 gulden de
totale koopprijs van het huis en hof)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 764.
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14.06.1729
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 48
Datum akte: 14 juni 1729
Aard akte: geldlening van 200 gulden waarvan de geldleners schuldig zijn van de
kooppenningen van een huis gelegen in de Polderstraat te Westerlo gekocht te hebben van
Anna Mesens, waarvan de goedenis is gepasseerd voor wethouders van Westerlo op 18
september 1726, waarvan de geldleners beloven intrest te betalen tegen de penning 20 en zo
10 gulden jaarlijks, de voorschreven intrest beginnen koers te nemen op 18 september 1726,
zodat het eerste jaar daarvan verschenen is op 18 september 1727 enzovoort continueren van
jaar tot jaar tot de aflossing toe die altijd zal mogen en moeten geschieden met gelijk som van
200 gulden en de verscheen intrest
Geldschietster: Anna Mesens
Geldleners: Jan De Keijser en Maria Muijs, gehuisden en ingezeten van Westerlo
Hypotheek: het voorschreven huis en hof gestaan en gelegen in de Polderstraat te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6521.
29.12.1733
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 29 december 1733
Aard akte: verkoop
Verkopers: Marten Huijpens en Gommaar Rozier als voogden van het enig weeskind van
wijlen Maria Catharina Muijs daar vader af leeft Andries Huijpens alhier present
Kopers: Sieur Judocus Rens en juffrouw Dimpna Verlinden zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing en hof daaraan gelegen de voorzeiden wees competerende, gestaan
en gelegen alhier in de Polderstraat, de straat komende van Anna Mesens en laatste maal van
Jan De Keijser met de haag omtrent 1 gehele voet is geplant op verkopers erve en van de
erve van zijne Excellentie oostwaarts, zijnde de voorschreven huizing en hof groot omtrent
30 tot 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost zijne Excellentie alhier (oist sijne Exellentie alhier)
zuid de kleine laak (suijt de cleijne laeck)
west Joachim Milants
noord S’ Heerenstraat (noort s’Heerenstraet)
Op de last van 2 gulden 10 stuivers jaarlijks aan zijn Excellentie alhier, 3 stuivers jaarlijks
aan de kerk alhier, en 3 stuivers aan de Heilige Geest alhier
Verkoopprijs-koopprijs: 725 gulden 13 ¼ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
20.11.1736
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 20 november 1736
Aard akte: verkoop
Verkopers: Sieur Judocus Rens en Juffrouw Dimpna Verlinden zijn huisvrouw
Kopers: Gijsbrecht Janssens en Elisabeth Vande Bosch
Aard koop: een huizing en aangelegen erve groot 30 a 40 roeden gelegen alhier tot Westerlo
aan de Polderstraat, met de haag omtrent 1 gehele voet is geplant op de verkochte erve van
erve tot erve van zijn Excellentie oostwaarts
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Aanpalende eigenaars:
oost zijne Excellentie (oist sijne Excellentie)
zuid de kleine laak (suijt de cleijne laeck)
west Joachim Milants
noord de Polderstraat (noort de Polderstraet)
Op de last van 2 gulden 10 stuivers jaarlijks ten behoeve van zijne Excellentie alhier, 3
stuivers jaarlijks aan de kerk en 3 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest alhier
De verkopers hadden het huis gekocht van de voogden van het weeskind wijlen Anna
Catharina Muijs daar vader af was Jan De Keijser, volgens constitutie alhier voor
schepenen geregistreerd op datum 29 december 1733
Verkoopprijs-koopprijs: 725 gulden 10 ½ stuivers
Pontgeld: 58 gulden 10 1/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
11.07.1738
Aktenummer 11
Datum akte: 11.07.1738
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners gelovende voor jaarlijkse intrest te
geven 5 gulden, de voorzeiden intrest koers en ingang nemende op datum deze, zodat het
eerste jaar vallen en verschijnen zal op 11 juli 1739, enzovoort van jaar tot jaar tot de
aflossing toe die zal geschieden met gelijke 100 gulden wisselgeld en de verschenen intresten
Geldschieters: de Eerwaarde Heer pastoor S. Van den Nieuweneijnde en de kerkmeester
Adriaen Peeters van deze parochie kerk als voorganger en regeerders van dezelfde
Geldleners: Ghijsbrecht Janssens en Elisabeth Van den Bosch, wettige gehuisden en
wonende binnen deze plaatse van Westerlo
Hypotheek: een huis, hof etc. gestaan en gelegen alhier binnen Westerlo in de Polderstraat,
groot omtrent 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost zijne Excellentie de Heer markies van Westerlo (sijnen exctie den heere marquies alhier)
zuid de kleine laak (de clijne lake)
west Joachim Milants
noord de voorzeiden Polderstraat (de voors. Polderstraet)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 770.
09.11.1768
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 2
Datum akte: 9 november 1768
Aard akte: verhuring
Verhuurster: Elisabeth Van den Bosch weduwe van Gisbertus Janssens, inwoonster van
Westerlo
Huurders: Guilliam Janssens en Maria Elisabeth Snoecx, de verhuurster zoon en
schoondochter
Aard huur: een huizing bestaande uit keuken, kamer of winkel, kelderkamer, zoldering met
hof daaraan gelegen, gestaan in de Polderstraat te Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Joseph Bonhijver
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west Joachim Milants
noord de voorzeiden straat
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Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 9 achtereenvolgende jaren, te scheiden met
weerzijden van 3 tot 3 jaren, mits elkaar hetzelfde 6 weken voor Bamis (1 oktober) vooraf
adverterende, om en voor de som van 25 gulden jaarlijks, te betalen elke half jaar, koers en
ingang nemende de voorzeiden huur op 15 maart 1769, waarvan het eerste half jaar vallen en
verschijnen op Bamis 1769 (1 oktober 1769), enzovoort te continueren tot de expiratie van de
voorzeiden termijn
De huurders en de voorschreven moeder en schoonmoeder het huis e.a. hebben bewoond en
actueel nog bewonende, uitgenomen dat de verhuurster voor haar reserverende, omtrent de
helft van de voorzeiden kamer of winkel naast de zijde van de straat, scheidende met de deur
gaande van de keuken in de voornoemde kamer en zo linea recht op de muur gelegen
oostwaarts de zoldering dezelfde grootte met 4 roeden hof die zij verhuurster zal mogen
kiezen als haar goeddunkt
Voorwaarden huur: de huurders mogen het huis etc. nier verder verhuren en te onderhouden
de glazen van de vensters zo degene straat waarst als hetgeen naast de hof zijde enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6430.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Baksveld, Bist, Breederij, Goorken,
Holland, Huypensberg, Overwijs, Spikdorenveld en Verloren kost
Eigenaar: de weduwe en kinderen Guilliam Janssens
Periode: 1779 tot 1793
Volgende eigenaar: Godefriedus Verellen erfgenamen 1794
Periode 1794 tot 1796
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
03.08.1782
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 40
Datum akte: 3 augustus 1782
Aard akte: geldlening van 200 gulden, de geldleners beloven te betalen een voortaan rente
van 7 gulden jaarlijks en zo een erfelijke intrest van 3 gulden 10 stuivers percent, koers en
ingang nemende de voorzeiden rente op datum heden, zodat het eerste jaar van betaling vallen
en verschijnen op 3 augustus 1773, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal
vermogen en moeten geschieden met gelijke kapitale som van 200 gulden met de verschenen
intresten
Geldschieters: Henrick Wauters weduwnaar van Anna Cornelia Mertens, inwoner van
Tongerlo
Geldleners: Guillielmus Janssens en Maria Elisabeth Snoecx, wettige gehuisden en
inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huizing, gestaan en gelegen in de Polderstraat binnen Westerlo met de hof of
erve daaraan, groot ca. 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jan Joseph Bonhijver
zuid de kleine laak (de kleijne laecke)
west Joachim Jacobs
noord de S’ Heeren straat (s’Heeren straet)
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Nota: de geldlener competerende de huizing etc. als enige erfgenamen van wijlen Gisbertus
Janssens en Elisabeth Vanden Bosch zijn ouders waren
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6443.
30.01.1790
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer
Datum akte: 30 januari 1790
Aard akte: kwijting of aflossing van een som van 200 gulden met de som van 10 gulden 5
stuivers in voldoening van de verlopen intrest, gelicht op 3 augustus 1782, beschreven voor
mij notaris Carolus Coomans, destijds ontvangen door Guillielmus Janssens en Maria
Elisabeth Snoecx
Ontvanger kwitantie: Henricus Wouters, weduwnaar van Anna Cornelia Mertens,
inwoner van Tongerlo
Aflossers kwitantie: de kwitantie ontvangen van Anna Maria Janssens, dochter van wijlen
Guillielmus Janssen en Maria Elisabeth Snoecx, zo voor haar als haar broer en zusters
Hypotheek destijds: een huizing en hof gestaan binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van J. B. Bonhijver
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west Joachim Jacobs
noord S’ Heeren straat (S.Heeren straet)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6451
03-05-1791
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1790-1792
Aktenummer 6
Datum akte: 3 mei 1791
Aard akte: scheiding en deling van de goederen achtergelaten bij wijlen Guilliam Janssens
en Maria Elisabeth Snoecx in hun leven wettige gehuisden
Deelhebbers: Petrus Verlinden notaris en Petrus Van Dijck, beiden als wettige beëdigde
voogden over Franciscus (1ste kavel) en Anna Cornelia Janssens (2de kavel) beiden
minderjarige kinderen van de voorschreven gehuisden voor 2/3de delen en voor het resterende
1/3de deel aan Anna Maria Janssens geassisteerd met Benedictus Stockenreuter, veldjager
onder het corp D’andini in dienst van zijne Majesteit, haar man (3de kavel)
Aard deling: 1ste kavel is gesteld in een huizing en hof gestaan en gelegen binnen Westerlo in
de Polderstraat, groot de erve 30 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jean Joseph Bonhijver
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west Jan T’Syen
noord de Polderstraat (de Polderstraet)
Deze kavel is bij loting bevallen Franciscus Janssens in vorens naam de voogden deze
dezelfde hebben geaccepteerd
Op de last van een cijns op de huis etc. van 2 gulden 10 stuivers jaarlijks aan zijne Excellentie
de heer Markies van Westerlo, op de last van twee obligaties, de eerste een kapitaal van 200
gulden ten behoeve van Peeter Van Houdt en de tweede een kapitaal van 150 gulden ten
behoeve van Adriaen Caers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 786.
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1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de voogd van Francis Janssens
Beroep van de eigenaar: niet vermeld
Woonplaats van de eigenaar: Herselt
Huisnummer 32
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 290 en 291
Aard perceel: huis (290), hof (291)
Grootte perceel: 25 verges (roeden)
Taxatie: huis: 1-0-0 en hof 0-15-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummers 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 32
Eigenaars: Amandus Josephus Eskens, 73 jaar, rentenier, geboren te Tongerlo, wonende al
13 jaar in Westerlo en Anna Elisabeth Rens, 73 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Huurders: Jan Baptist Peetermans, 34 jaar, metser, geboren te Baal, wonende al 14 jaar in
Westerlo en Theresia Leflot, 40 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Huurders: Henrij Adons, 35 jaar, particulier, geboren te Tienen, wonende al 10 jaar in
Westerlo
.?. Adons, 28 jaar, particulier, geboren te Tienen, wonende al 10 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 38

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen in het zuid westen van het
dorp
Oudste vermelde grondeigenaar:
Joannes Verlijnden voorlopig.
Oprichting huis: Na 1609
Oudste vermelde huiseigenaar:
Matthijs Van Dommelen
Nummer 38
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was de
heer Markies van Westerlo, zeker erve, groot 6 roeden en 65 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was de procureur Thijs bij koop van de
erfgenamen Guilliam Van Berauwsel, zeker huis en hof, palende oost Jan Marinus Smets,
zuid de laak, west de weduwe Jan Baptist Verlinden, noord de Polderstraat groot 7 roeden
tevoren Peeter Peeters cum suis.
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Geschiedenis en eigenaars
1594-1595
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de kerk van Westerlo. Dit register is vernieuwende en alle restanten in te
manen is geschiet anno 1594 door Jan Truijens, zodat zijne rekeningen anno 1594 en 1595 is
een kost begrip van deze manual. Dit is geschied onder Petrus Hamans Balenus Richard du
Fraisne, drossaard, Absolon Vinx, secretaris. Als wanneer alle restanten van de rekeningen
zijn in gemaand om zo de troebels van de beeldstormen (troubels der beldtstormen) anno
1561, als blijkt uit de rekening van dat jaar, het kasteel ingenomen, alle rekeningen zijn
gesloten gebleven. In de marge: Fr. A. Aerst pastoor anno 1752
Datum akte: juni 1595
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Nummer 13
Eigenaar: Henrick Ridders, nu Joannes Verlijnden
Cijns: 1 oude grooten jaarlijk
Hypotheek: huis en hof tot Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Huijbrecht van Tongerlo
zuid de klein laak (de cleijn lake)
west Sebastian Vervorst
noord de plaatse (de plaetse)
Latere eigenaars: Mathijs Van Dommelen en Jan Claes
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
05.10.1609
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 oktober 1609 (V octobris 1609)
Aard akte: verkoping
Verkoper: Matthijs Van Dommelen
Koper: Jan Claes
Aard koop: van boven tot 6/10de van een roede met bijzonder dat de voorschreven Matthijs
Van Dommelen van zijn huis zal houden nog 10 voeten voor de messie
Aanpalende eigenaars:
oost de verkoper erve
zuid de laak (de laecke)
west Bastiaen Vervorst
noord S ’Heeren straat (scheeren strate)
De verkoper heeft deze hofstad verkregen (bij koop) van Joannes Verlijnden, op de kopers
last tot op 1 lopen koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs: 30 gulden
Pondgeld: 2 gulden 5 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Claes bij koop van Matijs Van Dommelen
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Aard perceel: een perceel land waarop nu een hut staat gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Matijs Van Dommelen nu Marten Van Dommelen
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Bastiaen Vervorst
noord de Heren straat (des heeren straete)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de parochiekerk van Westerlo
Nummer 13
Eigenaar: Mathijs Van Dommelen en Jan Claes
Cijns: 3 ½ oud grooten jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Huijbrecht Van Tongerloo
zuid de kleine laak (de kleijne lake)
west Sebastiaen Vervorst
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
16.05.1636
Telling van schouwen en ploegen
Philip Claes
Aard: 1 rookgat
Taxatie: Merten Van Dommelen
Aard: 1 schouw
Taxatie: 26 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo 811
02.01.1659
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 5 december en 2 januari 1658
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Frans Bellens met zijn zwager Jaques Vande Voortken, hem sterk makende
voor zijn broer Jan Bellens
Kopers: Cornelis Sergers
Aard koop: een huisje gestaan tot Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Martijn Van Dommelen
zuid de kleine laak (de cleijne lake)
west de erfgenamen Bastiaen Vervoorst
noord de plaatse
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Dit perceel had Mattijs Van Dommelen aan zijn zwager Jan Claes verkocht op 6 stuivers
cijns en met volgens goedenis van Jan Claes en 1 lopen koren of 1 vat koren aan de Heilige
Geest van Westerlo jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 125 gulden en 18 hogen (ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten profijt
van de verkoper en 1 gulden ten profijt van de koper)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739
11.01.1671
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 januari 1671
Aard akte: verkoping
Verkopers: Hendrick Vermeeren als volle last en procuratie hebbende van Cornelis Sergers
Janssone en Anna Sergers, gepasseerd dezelfde voor de notaris Verschueren op 20
september 1670
Kopers: Jan Stappaert en Barbara Cools zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof, gestaan en gelegen alhier aan te plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Guilliam Van Passel
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Jan Gaijdon
noord S’ Heeren straat (scheeren strate)
Op de kopers last van 1 meuken koren aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 175 gulden
Pondgeld half los: 13 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
15.05.1696
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 15 mei 1696
Aard akte: verkoping
Verkopers: Christiaen Duijs man van Susanna Verstappen, Peeter Vincx Janssone als
voogd van de wezen wijlen François Verstappen en Adriana Van Passel, Peeter Thiels als
voogd van de wezen wijlen Servaes Verstappen daar moeder af leeft Barbara De Crom,
alhier present en ten deze renunciërende aan het vruchtgebruik (de toucht), Mr Ambrosius
Egidij en Joachim Matthe uit de wet als voogden van Maria en Christina Verstappen als
erfgenamen van wijlen Jan Verstappen en Barbara Cools, met decreet en autorisatie van
ons schepen aan hun verleent
Koper: Mr Guilliam Van Berausel
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de Polderstraat te Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Marinus Smets
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
west de erfgenamen Jan Baptist Verlinden
noord S’ Heeren straat (t‘ hren straete)
Op de kopers last van 1 vat koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 530 gulden
Pondgeld: 41 gulden 4 7/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
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1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: Guilliam Van Berauwsel bij koop
Vorige eigenaars:
De heer Markies van Westerlo
Theodorus Lambertus Thijs bij koop en goedenis op 27 mei 1704
Jan Stappaerts bij koop op 10 januari 1671
Cornelis Sergers bij koop op 8 januari 1658
Peeter Peeters bij wisseling van percelen geregistreerd in de goedenisboek van Herselt op 12
december 1639 en tot Westerlo op 13 december 1639
Matthijs Van Dommelen
Volgende eigenaar: Theodorus Lambertus Thijs bij koop en goedenis op 27 mei 1704,
daarna de heer Markies van Westerlo
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Marinus Smets
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Jan Baptista Verlinden erfgenamen
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 1 lopen rogge
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 6
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: de procureur Thijs bij koop van de erfgenamen Guilliam Van Berauwsel
Volgende eigenaar: de heer Markies de Merode van Westerlo
Eerdere eigenaar: Peeter Peeters en consoorten
Latere eigenaar: Joseph Bonhijver
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Marinus Smets
zuid de laak (de laecke)
west de weduwe van Jan Baptist Verlinden
noord de Polderstraat (de polderstraete)
Grootte perceel: 7 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-0 1/4de
Cijns oude zetting: -0-2 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo nummer 813.
27.05.1704
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 27 mei 1704
Aard akte: verkoping
Verkoper: Martinus Laumans ingezeten tot Retie (Rethi), als erfgenaam onder benefictie
van inventaris van wijlen Guilliam Van Berousel
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Kopers: Sieur Theodorus Lambertus Thijs en Juffrouw M. E. Hendricx gehuisden
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de Polderstraat binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Martinus Smedts
zuid de klein laak (suydt de clijne laecke)
west de weduwe en erfgenamen Jan Baptist Verlinden (west die wed. ende erffgen. J. B.
Verlinden)
noord S’ Heerenstraat (noordt s Heerer straet)
Op de last van 1 lopen koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 566 gulden
Pondgeld: 45 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
10.03.1711
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 10 maart 1711 (10 meert 1711)
Aard akte: verkoping
Verkopers: notaris en procureur Theodorus Lambertus Thijs met juffrouw Marie
Elisabeth Hendricx zijn huisvrouw
Kopers: Zijne Excellentie onze heer Markies
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de Polderstraat binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Marinus Smets
zuid de klein laak (suijdt de clijn laeck)
west de weduwe en erfgenamen Jan Baptist Verlinden
noord S’ Heerenstraat (noort s Heeren straet)
Op de last van 1 lopen koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 790 gulden
Pondgeld: 61 gulden 9 ¾ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
24.05.1752
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1767
Datum akte: 24 mei 1752
Aard akte: publieke verkoping op heden met de brandende kaars gesloten voor de
wethouders van Westerlo
Verkopers: de heer Bosquet, rentmeester zijne Excellentie de heer Markies alhier
Koper: Joannes Josephus Bonnivers
Aard koop: een huis, kamers en hof daaraan, gelegen alhier omtrent de plaatse van Westerlo
in de Polderstraat, groot de maat niet geweten (der mate onbegrepen)
Aanpalende eigenaars:
oost het huis en hof van Dimpna Van Eedom (oist huijs ende hof van Dimpna Van Edom)
zuid de kleine laak (zuijt de clijne laeck)
west het huis van Ghijsbrechts Janssens (west huijs van Ghijsbrecht Janssens)
noord S’ Heerenstraat (noort s’Heeren straet)
Belast op 9 stuivers en 1 oord jaarlijks cijns en bovendien op 1 lopen koren cijns jaarlijks aan
de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 560 gulden
Pondgeld: 45 gulden 3 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
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08.01.1782
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1782-1783
Aktenummer 1
Datum akte: 8 januari 1782
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Henricus Verbiest, inwoner van Westerlo, als voogd van de minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen Jean Joseph Bonhijver, daar moeder van was Carolina
Cebeau
Huurders: de heer M. Naveau, meester Chirurgijn te Westerlo in huwelijk met juffrouw
Maria Isabella Van den Borght en Guilliam Coomans, apotheker en inwoner van Westerlo
verklaart zicht borg te stellen voor de voornoemde huurders tot verzekering van de jaarlijkse
huursom als het onderhouden deze conditie
Aard huur: een huizing, kamers en zolderingen, logie (verblijf) en hof, appendenties en
dependentiën, gestaan en gelegen binnen de plaatse van Westerlo, zo en gelijk de wezen
ouders het hebben bewoond en gebruikende
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Stiers erfgenamen
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west Guilliam Janssens
noord de straat (de straet)
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 jaar, ingang nemende op 15 maart 1782, te
betalen elke 15 maart de som van 65 gulden, de eerste jaar van huur en betaling vallen en
verschijnen op 15 maart 1783, enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorzeiden 3
jarige termijn
Voorwaarden huur: de huurders zullen zonder korting, de laak tegen de gehuurde hof
liggende te kuizen, ook de goten van het dak zodat het water kan afgaan, onderhouden de
vensters aan de huizing, behoudens degene langs de straatzijde die buiten hagel of windslag
zouden worden gebroken door verhuurders en huurder ieder voor de helft moeten gemaakt en
herstelt worden en ingeval de pomp in de huizing liggende rakende de emmers dezelfde enige
reparatie tussen de voorschreven termijn voor te vallen zal op de kosten van de huurders zijn,
de hagen van de hof behoorlijk snoeien ook zonder korting enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 782.
07.11.1791
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck residerende te Westerlo
Aktenummer 17
Datum akte: 29 oktober en 7 november 1791
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Sieur H. Verbist in kwaliteit als momboor testamentair van Euginia Bonhiver
Wettelijke in eed gesteld, en dezelfde door de wethouders van alhier tot het naar beschreven
autorisatie blijkens marginale apostille op zijn rekest op 14 januari 1798 ondertekend C.
Coomans alsmede als volmachtigde en procuratie hebbende van juffrouwen Maria Theresia
en Isabella Bonhiver, door dezelfde verleden op datum 29 september laatstleden onder hun
signaturen, beide bejaarde, inwoonsters van Brussel, allen kinderen en erfgenamen wijlen Jan
Joseph Bonhiver en Carrolina Cabau, in leven inwoners alhier tot Westerlo, de gemelde
Maria Theresia Bonhiver in huwelijk met Dieu Donné Joseph Fassiaux
Koper: Godefridus Verellen
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Aard koop: een huis, stal en gebouwen, hof en erve, gestaan en gelegen alhier in de Dorp
Van Westerlo (in den dorpe van Westerloo), groot in erve ? roeden
Aanpalende eigenaar:
oost Guilliam Stiers erfgenamen (oost Guill. Stiers erfgen.)
zuid de kleine laak (zuyd de clyn laecke)
west Guiliam Janssens erfgenamen (west Guill. Janssens erfgn)
noord de straat (noord de straete)
Nota: belast met een rente van 1200 gulden courant Brabants geld ten behoeve van het Groot
Collegio of St. Spiritus binnen Leuven tegen 3 gulden percent en zo 36 gulden jaarlijks,
vallende jaarlijks op 4 april
Belast van 1 lopen koren cijns jaarlijks aan de Heilige Geest tafel alhier en 9 ½ stuivers cijns
aan zijn Excellentie de heer Markies alhier
De kopers zullen moeten gedogen de huur van het deel van het gemelde huizing en aan Guill.
Verhoustraeten tot 15 maart eerstkomende, het resterende gedeelde van de huizing bij dito
Verhoustraeten niet in huur
Verkoopprijs-koopprijs: 700 gulden 97 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6583.

18.11.1791
Notaris François Van Hove, residerende te Herentals
Aktenummer 19
Datum akte: 18 november 1791
Aard akte: geldlening van 1000 gulden, waarvoor de geldlener bekent te gelden en betalen in
handen van de voornoemde Juffrouw geldschietster of haar actie hebbende binnen de meer
gezegde stad Herentals, een jaarlijkse en erfelijke rente van 50 gulden courant geld en zo ten
advenant van 3 gulden 10 stuivers percent, waarvan het eerste jaar intrek vallen en
verschijnen zal op 18 november 1792 enzovoort van jaar tot jaar tot volle en effectieve
aflossing van de voorgemelde kapitale som die een maal zal vermogen te geschieden met
gelijk som van 1000 gulden met de achterliggende en lopende jaar intresten enz.
Geldschietster: Juffrouw Maria Adriana Heijns in kwaliteit als moeder en directrice van het
begijnhof binnen Herentals
Geldleners: heer Godefridus Verellen weduwnaar wijlen juffrouw Joanna Francisca
Bouwen
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Hypotheek: een huizing met de hof en verdere gebouwen, gestaan en gelegen binnen de Dorp
en Heerlijkheid Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost N. Stiers
zuid de rivier (de riviere)
west … en
noord S’ Heerenstraat (s’heeren straete)
Welke gemelde huizing e.a. de geldlener (rentgelder) is competerende bij publieke verkoping
van de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen … Bouliver, tot de som van 2000 gulden
courant geld daarin begrepen de hogen en verder bij erfbrief gepasseerd voor de heren
wethouders van Westerlo op datum 9 november 1791 enz.
De heer Joannes Franciscus Verellen, pastoor tot ..ijs verklaart te stellen voor borg voor de
kapitale som met intresten enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Herentals nummer 5908.
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Baksveld, Bist, Breederij, Goorken,
Holland, Huypensberg, Overwijs, Spikdorenveld en Verloren kost
Eigenaar: Godfriedus Verellen bij koop
Periode: 1779 tot 1794
Volgende eigenaar: Godefriedus Verellen erfgenamen 1794
Periode 1794 tot 1796
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: de kinderen van Godefroi Verellen
Beroep van de eigenaar: niet vermeld
Woonplaats van de eigenaar: Herentals
Huisnummer 31
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer
Aard perceel: huis (288), hof (289)
Grootte perceel: 14 ½ verges
Taxatie: huis: 1-0-0 en hof 0-10-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180
Bevolking Westerlo 1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 31
Eigenaars: Henrij Verellen, 64 jaar, rentenier, geboren te Oosterlo, wonende al 17 jaar in
Westerlo
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Inwonende: Elisa Weckhuijsen, 23 jaar, dienstmeid, geboren te Herselt, wonende al 8 jaar in
Westerlo
Huurders: Martinus Norbertus Coomans, 31 jaar, apotheker, geboren te Westerlo en
Maria Theresia Verellen, 23 jaar, zijn vrouw, geboren te Vorst, wonende al 17 jaar in
Westerlo
Theresia Valgaeren, 18 jaar dienstmeid, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 39

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen in het Zuid westen van het
dorp
Oudste vermelde grondeigenaar: Joannes
Verlinden voorlopig
Oprichting huis: Na 1607
Oudste vermelde huiseigenaar: Matthijs
Van Dommelen en Elisabeth Jansen
Nummer 39
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was de
heer Markies van Westerlo, zeker huis en hof, groot 20 roeden en 7 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Jan Marinus Smets, zeker huis en hof
tevoren Merten Van Dommelen, palende oost Sieur Mattheij, zuid de laak, west Guilliam
Van Berouwsel, noord de Straat, groot 17 ½ roeden.
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Eigenaars en bewoners
03.10.1607
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 3 oktober 1607 (iij octobris 1607)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Maeijken tFijts nagelaten weduwe wijlen Joos Verlijnden, geassisteerd met
Anthonius Peeters haar kinderen met recht geleverde voogd en volgens het verkozen gedaan
bij Huijbrecht Verlijnden wijlen de voorschreven kinderen voogd als hij leefden, op 20 juni
1606 hier volgens de conditie dezelfde daar afgeleverd, mede ook uit kracht van testament bij
wijlen Joos Verlijnden van de voorzeiden Marie man gemaakte voor heer Johannes Wetis?
en getuigen op datum 5 maart 1590
Kopers: Matthijs Van Dommelen en zijn huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen in de Plaatse alhier
Aanpalende eigenaars:
oost Huijbrechts Van Tongerlo erve eertijds toebehorende Willem Menens
zuid de klein laak (suyt de cleijn laecke)
west Bastiaen Vervorst
noord de plaatse (ter plaetse noort)
Op de kopers last een cijns van 1 lopen koren aan de Heilige Geest alhier en 2 stuiver aan de
kerk alhier beiden jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 83 gulden 10 stuivers
Pondgeld: 6 gulden 5 stuivers 1 blank
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
24.01.1618
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 24 januari 1618
Aard akte: verkoping bij erfmangeling (ruiling van loten of delen uit een erfscheiding)
Verkopers: Matthijs Van Dommelen met Elisabeth Thijsjans zijn wettige huisvrouw
Kopers: Merten Van Dommelen de voorzeiden Matthijs zoon die hij verwekt had met
Lijnken Van Herck en Maeijken Jewaens de voorzeiden Merten wettige huisvrouw
Aard koop: een huis en hof gestaan in de plaatse alhier
Aanpalende eigenaars:
oost Huijbrecht Van Tongerloo erve
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Jan Claes erve
noord de plaatse (de plaetse)
Op de kopers last van 2 tot 3 oude grooten aan de kerk alhier en 1 lopen koren aan de Heilige
Geest alhier cijns jaarlijks
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
23.12.1664
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 23 december 1664
Aard akte: geldlenig van 150 gulden, waarvan de geldleners beloven te betalen een erfelijke
rente jaarlijks van 7 gulden 10 stuivers, vervallende jaarlijks elke 23 december en de eerste op
23 december 1665, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden
met 150 gulden en de verlopen intrest
Geldschieter: Adriaen Wijnants
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Geldleners: Merten Van Dommelen met zijn zoon Jan Van Dommelen
Hypotheek: op de voorzeiden scheiding uit de part in huis en hof gestaan en gelegen alhier
aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Gregoir Matthé
zuid de laak (de laeke)
west Cornelis Segers
noord de plaatse
Aangestorven van de dood van zijn dochter Catlijn Van Dommelen is gestorven na het
overlijden van haar moeder
In de marge geschreven deze rente is getransporteerd ten behoeve van het Convent van
Tongerlo op 27 augustus 1669 en deze rente is afgelegd op dezelfde datum
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Antwerpen nummer 1744.
27.08.1669
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 27 augustus 1669
Aard akte: verkoping van een rente ten kapitaal van 150 gulden, een erfelijke rente van 7
gulden 10 stuivers jaarlijks, vervallende jaarlijks elke 23 december 1669, enzovoort van jaar
tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden met 150 gulden, tot laste van Guilliam
Van Passel, hij had het huis gekocht
Hypotheek van Guilliam Van Passel: een huis en hof gestaan alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Gregoir Matthé (oost derffgen. Gregoir Matthei)
zuid de klein laak (suijt de cleijn laecke)
west Jan Stappaert
noord de plaatse (noort de plaetse)
Verkoper rente: Adriaen Wijnants Van Rosan
Kopers: rente: de Eerwaardige heer M. De Lois voor het Godshuis en het conventuelen van
Tongerlo
In de marge, op 29 maart 1775 toonden Francis Stiers en Jean Joseph Bonhivers zeker
kwitantie verleden door de heer W. Okers, provisor van Tongerlo staande op het originele
rekwest waaruit bleek dat de kopers de hypotheek hebben afgelegd
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Antwerpen nummer 1744.
06.08.1683
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 6 augustus 1683
Aard akte: verkoping
Verkopers: Francis Verstappen als last en procuratie hebbende van Theresia en Jan
Baptista Van Passel en dezelfde procuratie gepasseerd voor notaris J. F. Vanden Brande op
30 juli 1683 ons schepenen getoond, hem sterk makende voor zijn zuster Anna Margarita
Van Passel
Kopers: Jan Marinus Smets en Catlijn Buekens
Aard koop: een huis gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Gregoir Matthei (oost d’erffgen. Gregoir Matthei)
zuid de klein laak (suijt de clijn laeck)
west Jan Stappen
noord s’ Heerenstraat (s’heeren strate)
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Op de kopers last een rente ten kapitaal van 150 gulden aan de Heer van Tongerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 287 gulden
Pondgeld: 22 gulden 6 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Antwerpen nummer 744.
03.02.1698
Aard akte: compareren voor schepenen naar genoemd: Peeter Mertens (1ste), Andries
Diercx (2de), Joris Saelen (3de), Jan Marinus Smets (4de), Jan Roovers (5de), Jan Ridders
(6de), Francis Hermans (7de) en Hendrick Van Aelten (8ste) alle verklaren comparanten in
voldoening de plakkaard geëmaneerd op het distilleren van de levende wateren of
brandewijnen op datum 19 december 1697, hebben verklaard onder eed te weten het naar
volgende
Aard distillatie: de derde comparant verklaart dat hij heeft 1 fornuis (fournaeijs) of ketel in
zijn woning opgericht gestaan in de Polderstraat (Polderstraete) groot omtrent 5 vierden deel
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 750
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Jan Marinus Smets
Eerdere eigenaar: Merten Van Dommelen
Latere eigenaar: Guilliam Stiers voor 7 roeden, Joseph Bonhijver voor 10 ½ roeden
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Matthei
zuid de laak (de laecke)
west Guilliam Van Berauwsel
noord de straet (de straet)
Grootte perceel: 17 ½ roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-4
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Ook Oud
Gemeente Archief Westerlo nummer 813.
05.02.1715
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 5 februari 1715
Aard akte: verkoping
Verkopers: de erfgenamen Jordaen Smets, Guilleam Smets, Maria Smets geassisteerd met
de voorzeiden Jordaen Smets haar gekozen voogd, Catharina Smets geassisteerd met Jan
Coomans haar man en voogd, dezelfde Jan Coomans met Hendrick Bourbon als wettige
voogden van de wezen van wijlen Barbara Smets daar vader af was Peeter Van Inhoudt,
alle kinderen en erfgenamen van Jan Marinus Smet en Catelijn Buekens, met autorisatie
van de wethouders van Westerlo op datum 5 februari 1715, ondertekend L. Van Wesel
Koper: zijne Excellentie de Heer Markies van Westerlo,
Aard koop: een huis, stal, hof e.a. zo en gelijk hetzelfde alhier gestaan en gelegen is in de
Polderstraat binnen de Markizaat van Westerlo
Aanpalende eigenaar:
oost Joachim Matthe
zuid de kleine laak (de clijn laeck)
west de voorschreven heer Markies (den voors. Heere Marquis)
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noord de voorzeiden Polderstraat (de voors. Polderstraet)
Op last koper van 150 gulden kapitaal wisselgeld aan het Convent van Tongerlo, als blijkt
bij akte van cessie alhier geregistreerd op 24 augustus 1669 en nog 100 gulden aan de Abdij
van Averbode, die de erfgenamen aldaar schuldig zijn, zijnde obligatie bij wijlen Jan
Marinus Smets verleden
Verkoopprijs-koopprijs: 345 gulden
Pondgeld voor de helft: 13 gulden 10 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer
14.06.1744
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 14 juni 1744
Aard akte: verkoping gepasseerd voor notaris G. L. Coomans op 14 juni 1744
Verkopers: de heer Bosquet, licentiaat in de rechtenraad en intendant generaal van zijne de
heer Markies alhier [Markies de Merode van Westerlo] als speciaal van zijne Excellentie
gelast
Kopers: Henricus Verachtert en Dimpna Van Edom gehuisden en inwoners alhier
Aard koop: een huizing, stal en hof gestaan en gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Stiers (oist Guill. Stiers)
noord de straat (noort de straet)
west zijne Excellentie huizing en gang daaraan bijhorende (west sijne Excellentie huisinghe
ende den ganck daer aen annecx)
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
Nota: het huis e.a. was volgens conditie te koop gepresenteerd voor wethouders van Westerlo
Te weten dat de hof zal afgemeten worden van de eerste stijl van het gemaakt of secreet
(afscheiding) 6 voeten oostwaarts en zo recht op de eerste hoek van het droog haagje en van
de tweede hoek van het haagje op de eerste stijl van de huizing zo nochtans dat de kopers hun
huizing langs de voorgang zo dikwijls het nodige zullen mogen repareren
Verkoopprijs-koopprijs: 450 gulden, inbegrepen een rente van 100 gulden staande ten
intrest van 5 gulden die zijne Excellentie geldende is aan de abdij van Tongerlo die zij aan
de koopsom zullen moeten noemen
Pondgeld: geen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
15.06.1759
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1767
Datum akte: 15 juni 1759
Aard akte: publieke verkoping gepasseerd en gesloten voor de wethouders van Westerlo met
uitgaan van de brandende kaars op heden
Verkopers: Henrick Verachtert Henrickssone daar moeder van was Digna Van Edom,
item Peeter Stevens en Adriaen Van Edom in kwaliteit als wettige voogden van de wees
wijlen Adriaen Stevens daar moeder van was Dimpna Van Edom voorzeiden, uit kracht van
consent en autorisatie van wethouders van Westerlo aan hun op heden vergunt bij marginale
apostille op hun rekwest op datum deze ondertekent L. Van Wesel
Kopers: Guilliam Stiers en Jean Joseph Bonhijver ieder voor de helft
Aard koop: een verbrande stede zo en gelijk hetzelfde gelegen is alhier in de plaatse van
Westerlo, met stenen staande op en omtrent de voor beschreven erve
Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Stiers
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zuid de klein laak (de clijn laeck)
west Jean Joseph Bonhijver
noord de plaatse (noort de plaetse)
Op de kopers last van 150 guldens kapitaal wisselgeld daarop geaffecteerd ten behoeve de
Abdij of Convent van Tongerlo volgens constitutie alhier geregistreerd van datum 27
augustus 1669
In de marge: De rente ten kapitaal 150 guldens wisselgeld is door Franciscus Stiers en Jean
Joseph Bonhijver op 16 oktober 1771 afgelegd aan de heer Ockers provider van de Abdij
van Tongerlo volgens cassatie gemarkeerd aan de goedenis van 27 augustus 1689.
Verkoopprijs-koopprijs: 105 gulden
Pondgeld: 8 gulden 9 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Franciscus Stiers
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 30
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 285, 286 en 287
Aard perceel: huis (285), hof (286) en huis (287 doorgeschrapt)
Grootte perceel: 22 verges
Taxatie: huis: 1-10-0 en hof 0-15-0
Volgende eigenaar: de erfgenamen van Jan Tubbacx
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180
Bevolking Westerlo 1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 30
Huurders: Maria Catharina Van Schoubroeck, 55 jaar, winkelierster, geboren te Westerlo
Maria Francisca Coomans, 29 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Maria Philippina Coomans, 22 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Martinus Franciscus Coomans, 17 jaar, haar zoon geboren te Westerlo
Isabella Coomans, 13 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Inwonende: Anna Catharina Gebruers, dienstmeid, 6 jaar, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 40

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen in het zuid westen van het
dorp van Westerlo
Oudste vermelde grondeigenaar:
Willem Menens voorlopig
Oprichting huis: Na 1607
Oudste vermelde huiseigenaar:
Huijbrecht Van Tongerloo x Anna Cluijsen
Nummer 40
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Ferdinand Mattheijs, huis en hof, groot 20 roeden.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Ferdinand Matthe tevoren Huijbrecht
Van Tongerloo, zeker huis en hof, palende oost Jan Tiborts, zuid de laak, west Jan Marin
Smets, noord de markt groot 21 ½ roeden, latere eigenaar Guilliam Stiers.
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Geschiedenis en eigenaars
30.05.1607
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1636
Datum akte: 15, 23 februari 1605 en 30 mei 1607 (xxx maeij 1607)
Verkopers: de Heilige Geest van deze dorp [Westerlo]
Koper: Matthijs Van Dommelen
Aard akte: publieke verkoping (vercoopen ter hoochsen ende schoonsten)
Aard koop: een hofstad gelegen in de plaatse alhier ter straat noordwaarts
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Matthijs Verlijnden (oist derfgenaemen Matthijs Verlijnden)
zuid de klein laak (suijt de cleijn laecke)
west de erfgenamen Joos Verlijnden (west derfgenamen Joos Verlijnden)
[noord de straat]
De hofstede was voorheen in bezit van wijlen Willem Mennens
Verkoopprijs-koopprijs: 28 gulden
Pondgeld: 42 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
30.05.1607
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1636
Datum akte: 30 mei 1607
Aard akte: verkoping
Verkopers: Matthijs Van Dommelen
Kopers: Huijbrecht Van Tongerloo en Anna Cluijsen zijn wettigen huisvrouw
Aard koop: de hofstad bij de voorzeiden Matthijs hiervan gekocht voor hetgeen de
voorzeiden Matthijs schuldig was te betalen, waar hetzelfde betaald was of niet en nog 50
gulden voor de m… [zie de vorige koop]
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Huijbrecht van Tongerloo modo Martin Van Dommelen
Cijns: 1 lopen koren jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan De Ridder
zuid de klein laak (de cleijn lake)
west Mathijs Van Dommelen
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
07.08.1653
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 7 augustus 1653
Aard akte: ruiling van onroerende goederen
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Ruilers 1: Sebastiaen Peeters met Sijcken Tijpoets zijn huisvrouw
Ruilers 2: Octo Bertelmeus met Catlijn Tijpoets zijn huisvrouw
Aard ruil: het part en deel van ruilers 2 aan ruilers 1 in zeker huis, hof en bakoven (huijs, hoff
en backboer) gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jan De Ridder
zuid de laak (de laecke)
west Merten Van Dommelen
noord de voornoemde plaatse
De percelen zijn bij de ruilers achtergelaten en gemaakt bij Huijbrecht Van Tongerloo, de
1ste ruilers zullen betalen aan de 2de ruilers de som van 190 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739
08.01.1654
Schepenakten Westerlo losse akten 1523-1659
Datum akte: 8 januari 1654
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Sebastiaen Peeters getrouwd met Lucia Tijpoets, Anna Tijpoets
geassisteerd met de secretaris Vermeeren tot deze haar voogd en Adriaen Wijnants in de
naam van Olivier Tijpoets
Huurder: Adriaen Vincx
Aard huur: huis, hof met bakoven gestaan aan de plaatse, daar dezelfde Adriaen Vincx
tegenwoordig is wonende
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 1 jaar, ingaande op 15 maart 1654 (halff meirt
ierstcomende) en expirerende op 15 maart 1655, en dat voor de som van 31 gulden, mits de
huurder zal betalen alle lasten
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 739.
10.07.1654
Schepenakten Westerlo losse akten 1523-1659
Datum akte: 10 juli 1654
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Sebastiaen Peeters voor de helft, Olivier Tijpoets en Anna Tijpoets voor de
ander helft
Kopers: Gregoir Matthe en Magriet Oijen zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, of met bakoven, zo dezelfde gestaan en gelegen is alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter en Nelleke De Ridder
zuid de laak (de lacke)
west Merten Van Dommelen
noord de voornoemde plaatse
De kopers zullen het huis aanvaarden het huis en hof op 15 maart 1655, dan zullen de kopers
trekken de huur van Sint-Jansmis laatstleden tot 15 maart toekomende
Verkoopprijs-koopprijs: 788 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 739

342

07.06.1695
Schepenakten Westerlo scabinale akten
Datum akte: 7 juni 1695
Aard akte: Scheiding en deling van de erfgenamen van wijlen Sieur Gregorius Matthei en
Juffrouw Margarita Oijen, het huis bevallen aan Ferdinandus Matthei rakende de erfelijke
goederen
Deelhebbers: Ferdinandus Matthe voor de 1e kavel, Franciscus Matthe voor de 2de kavel,
Jochimus Matthe voor de 4e kavel en Joannes Hermans en meester Guilliam Van
Berausel deze uit de wet als voogden van de wezen wijlen dokter Gregorius Hermans en
Maria Matthe voor de 3e kavel
Aard deling kavel 1: zeker huis en hof gelegen alhier in de Polderstraat binnen Westerlo
(seecker huijs en hoff gelegen alhier inde Polderstraet binnen Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Tibourts (oist Jan Tibourts)
zuid de kleine laak (suijdt de cleijn laecke)
west Jan Marinus Smets (west Jan Marinus Smets)
noord s’ Heeren straat (noordt s’ Heeren straete)
Geschat op 1200 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.

Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Ferdinand Matthe
Eerdere eigenaar: Huijbreght Van Tongerloo
Latere eigenaar: Guilliam Stiers
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Tiborts
zuid de laak (de laecke)
west Jan Marinus Smets
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 21 ½ roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-0 3/4de
Cijns oude zetting: -0-4 ½
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
05.12.1724
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 5 december 1724
Aard akte: scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Sr
Joachim Matthei en juffrouw Catharina Rosa gehuisden als zij leefden
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Erfgenamen: 1° Maria Matthe geassisteerd met Guilliam Stiers haar man voor de 1ste
kavel, 2° Jan Matthe geassisteerd met zijn voogd Ferdinand Matthe voor de 2de kavel, 3°
Franciscus Matthe voor de 3de kavel, 4° Gregoir Matthe geassisteerd met de voorzeiden
Ferdinand Matthe ook als voogd, voor de 4de kavel, 5° Catharina Matthe insgelijks
geassisteerd met haar voogd Ferdinand Matthe, voor de 5de kavel, dezelfde 6° Ferdinand
Matthe voor zichzelf, voor de 6de kavel en 7° juffrouw Margareta Matthe geassisteerd met
de heer dokter Fr. Lepage haar man, voor de 7de kavel
Aard deling: de 3de kavel, bestaande in een huis en hof, zo en gelijk hetzelfde is gestaan en
gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Franciscus Lorentops
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
west zijne Excellentie (sijne Excelle)
noord de straat (de straet)
Geschatte waarde huis etc.: 1400 gulden
Maria Matthe en haar man Guilliam Stiers hebben hun 1ste kavel verwisseld op de 3de kavel,
constaterende in huis en hof met de erven daarin vermeld, die was bevallen aan Franciscus
Matthe, mits dat Guilliam Stiers volgens akkoord aan de voorschreven Franciscus Matthe,
moet toegeven één pistool met advies van zijn voorschreven huisvrouw Maria Matthe
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.

1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Goorken, Baksveld, Huypensberg,
Spikdoren, Holland, Overwijs en Breederij
Eigenaar: de erfgenamen van Guilliam Stiers
Periode: 1779 tot 1791
Volgende eigenaar: Franciscus Stiers
Periode: 1792 tot 1795
Aard perceel: 2 huizen
Taxatie: 0-3-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
1796
Volkstelling Westerlo
Frans Stiers, oud 66 jaar, gareelmaker, geboren te Westerlo en Francisca Stiers, oud 70 jaar,
zijn zuster, aldaar geboren
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Franciscus Stiers
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 30
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 285, 286 en 287
Aard perceel: huis (285), hof (286) en huis (287 doorgeschrapt)
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Grootte perceel: 22 verges
Taxatie: huis: 1-10-0 en hof 0-15-0
Volgende eigenaar: de erfgenamen van Jan Tubbacx
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180
Bevolking Westerlo 1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 30
Huurders: Maria Catharina Van Schoubroeck, 55 jaar, winkelierster, geboren te Westerlo
Maria Francisca Coomans, 29 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Maria Philippina Coomans, 22 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Martinus Franciscus Coomans, 17 jaar, haar zoon geboren te Westerlo
Isabella Coomans, 13 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Inwonende: Anna Catharina Gebruers, dienstmeid, 6 jaar, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 41

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen in het zuid westen van het
dorp van Westerlo
Oprichting huis: Na 1606

Nummer 41
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Adriaen Nuijts, zeker erve, groot 15 roeden en 1 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Adriaen Nuijts voor de helft tevoren
Peeter De Ridder, zeker huis en hof, palende oost Jan Petermans erfgenamen, zuid de laak,
west Sieur J. Matthe, noord de markt groot voor de helft van 30 roeden.
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Geschiedenis en eigenaars
1594-1595
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de kerk van Westerlo. Dit register is vernieuwende en alle restanten in te
manen is geschiet anno 1594 door Jan Truijens, zodat zijne rekeningen anno 1594 en 1595 is
een kost begrip van deze manual. Dit is geschied onder Petrus Hamans Balenus Richard du
Fraisne, drossaard, Absolon Vinx, secretaris. Als wanneer alle restanten van de rekeningen
zijn in gemaand om zo de troebels van de beeldstormen (troubels der beldtstormen) anno
1561, als blijkt uit de rekening van dat jaar, het kasteel ingenomen, alle rekeningen zijn
gesloten gebleven. In de marge: Fr. A. Aerst pastoor anno 1752
Datum akte: juni 1595
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Mathys Verlynden alias Haes erfgenamen
Latere eigenaars: Jan De Ridder daarna de kinderen Jan Daelen en Peeter Daelen
Cijns: 1 oude grooten jaarlijks
Hypotheek: huis en hof gelegen tot Westerlo aan de plaatse (de plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan De Greve
zuid de klein laak (de cleijn lacke)
west Willem Momens?
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224.
04.07.1606
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 4 juli 1606 (iiij julij 1606)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Verlijnden en Peeter Helssen Thomassone voogden van de nagelaten
wezen wijlen Mathijs Verlijnden daar moeder af was Marieken Celen
Koper: Jannen Ridders
Aard koop: een hofstad met alle materialen daarop zijnde dezelfde wezen aangegaan gelegen
alhier tot Westerlo aan de plaatse noordwaarts
Aanpalende eigenaars:
oost Jan De Greve
zuid de klein laak
west Matthijs Van Dommelen
Verkoopprijs-koopprijs: 254 gulden
Pondgeld: 19 gulden 6 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan De Ridder
Aard perceel: een huis en hof met zijn toebehoren gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Jan De Greve
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
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west Huijbrecht Van Tongerloo
noord de straat (de straete)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de parochiekerk van Westerlo
Eigenaar: Mathijs Verlijnden alias Haes erfgenamen, nu Jan De Ridder
Cijns: 1 oude grooten jaarlijks
Hypotheek: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan De Greve
zuid de kleine laak (de cleijne lake)
west Huijbrecht Van Tongerlo
noord niet vermeld (Polderstraat)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224
14.07.1665
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1637-1694
Datum akte: 17 juli 1665
Aard akte: scheiding en deling van de erfgenamen Jan De Ridder daar moeder af was Anna
Vander Veken
Deelhebbers: 1ste kavel bevallen aan Peeter en Jan Daelen en de 2de kavel bevallen aan
Peeter De Ridder
Aard deling 1ste kavel: het huis, zonder de kamer met helft van hof tegen mekaar te delen, met
de gang lopende naast het huis van Gregoor Matthei
Aard deling 2de kavel: de kamer van het huis met de stal en hof te delen als voren met nog de
afgang tot op de stijl tot aan de winkel en de plaatse achter de kamer zal ook blijven aan deze
kavel, zo voor de afgang komende, de kelder word voor ieder de helft gedeeld, item word tot
deze kavel gezet 100 gulden kapitaal staande tot laste van Jan Mertens gegoed op de pand
gelegen tot Damseinde, item de zolder op het huis zal ook worden gebruikt ieder de helft.
Item zal deze kavel hebben haar ingang en uitgang zo voor met kar door de poort tussen de
voorzeiden kamer aan het huis van Elisabeth Gijbels, deze kavel heeft Peeter De Ridder
gekozen
Nota: Peeter De Ridder en Jan De Ridder zijn zoon, Peeter Van Schoubroeck getrouwd
met dezelfde zijn dochter en hen sterk makende voor de mede-erfgenamen, Peeter Daelen en
Hendrick Van Immersel als voogden van dezelfde Peeter Daelen kinderen, de voornoemde
Peeter De Ridder en Adriaen Vanden Brande als voogden van de kinderen wijlen Jan
Daelen daar moeder af is Nelleken De Ridder met Matthijs Daelen hun zoon alle
erfgenamen Jan De Ridder en Anna Vande Veken
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 749.
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22.02.1667
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 22 februari 1667 (xxij februarij 1667)
Aard akte: geldlening van 103 gulden volgens procuratie gepasseerd voor notaris Adriaen
Thijs op 22 februari 1666, waarvan de geldlener belooft te betalen een erfelijke rente van 6
gulden jaarlijks, vallende jaarlijks op 22 februari en de eerste op 22 februari 1667 enzovoort
van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden met 103 gulden en de
verschenen renten
Geldschieter: Monsieur Peeter Pauwels Therij, rentmeester
Geldlener: Peeter Daelen
Hypotheek: zijn part en deel in huis en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Gijbens
zuid de laak (de laecke)
west de erfgenamen Gregrois Mathé (d’erffgen. Gregoir Matthé)
noord de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
12.10.1682
Schepenakten Westerlo, losse akten 1682-1792
Datum akte: 22 september en 10 oktober 1682
Aard akte: publieke verkoping met uitgaan van de brandende kaars
Verkopers: Peeter Dalen en de erfgenamen Jan Dalen als last hebbende van haar zuster
Elisabeth Dalen
Meestbiedende koper: François Vanden Put
Aard koop: een huis en hof gestaan in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de klein laak (de clijn laeck)
west S’ Heerenstraat (S’Heeren strate)
zuid Margrita Oijen
noord de erfgenamen Elisabeth Gijsen
Verkoopprijs-koopprijs: 297 gulden met op de koper last een rente van 100 gulden
Pondgeld: 23 gulden 3 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 742.
09.03.1694
Datum akte: 9 maart 1694 (9 meirt 1694)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Maria Tiebourts, naar voorgaande opdracht in handen van stadhouder Wijnants
en Henrick Verbiest schepen uit kracht van testament alhier ons getoond en gepasseerd voor
notaris A. Hendrickx
Koper: Jan Tiebourts
Aard koop: een half huis, stal en hof gestaan en gelegen alhier in de plaatse (halve huijs en
stal en hoff gestaen en gelegen alhier inde plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Nuijts
zuid de klein laak (suydt de kleijn laecke)
west Margarita Oijen
noord s’ Heerenstraat (noort sheeren straete)
Behoudens op de koper last van een rente van 106 gulden kapitaal
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Verkoopprijs-koopprijs: 244 gulden
Pondgeld: 19 gulden 13 3/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud gemeente Archief Westerlo nummer 745.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Jan Tiborts
Eerdere eigenaar: Peeter De Ridder
Latere eigenaar: J. F. Nauwelaerts
Aard perceel: voor de helft in een huis en hof
Aanpalende eigenaars in geheel met Adriaen Nuijts:
oost de erfgenamen van Jan Peetermans
zuid de laak (de laecke)
west Sr Joachim Matthe
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 75 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-0 7/8ste , aan 3 stuivers de sille
Cijns oude zetting: -0-3
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit het register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: Jan Tiborts wegens Huijbrecht Tiborts erfgenamen tevoren Matthijs Verlinden
alias Haes erfgenamen
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Merten Peeters
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Sr Joachim Matthe
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerlo)
Cijns: 1 oude grooten
Adriaen Nuijts de helft bij zijn koop is uitgezet en te lasten gelegd op 19 december 1690 in
de goedenis
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 26
10.12.1709
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 10 december 1709
Aard akte: verkoping
Verkopers: Amand Tiborts, Adriaen Mondelaers, Jan Peetermans en Adriaen Wijnants,
Jan Tiborts voor het vruchtgebruik, alle erfgenamen wijlen Elisabeth Boickmans
Kopers: Jan Vande Bruel en Catarina Wuijts zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing met hof daaraan gelegen, gestaan en gelegen alhier in de plaatse van
Westerlo, groot omtrent 18 roeden (huijsinghe metten hof daer aen gelegen, gestaen en
gelegen alhier inde plaedtsse van Westerloo, groot ontrent 18 roije)
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Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Nuijts (oist Adriaen Nuijts)
zuid de klein laak (suijdt de clijn laecke)
west Sieur Joachim Matthe (west Sr Joachim Matthe)
noord de heerbaan (noordt de herbaene)
Verkoopprijs-koopprijs: 510 gulden
Pondgeld 41 gulden 2 3/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.

Opmerkingen: Joannes Vanden Bruel is begraven op 3 maart 1710 te Westerlo met een mis
van drie heren, hij was magister van beroep
Na het overlijden van haar man Joannes Vanden Bruel, hertrouwde Catharina Wuyts te
Westerlo p 26 oktober 1913 met Jan Baptist Vermeerbergen
Bron: Parochie Registers Westerlo huwelijken en begrafenissen
24.06.1715
Kerk Westerlo, manuale boek
Aard akte: geldcijnzen, korencijnzen en renten aan de Kerk en Heilige Geest van Westerlo,
door Franciscus Bourbon, kerkmeester van Westerlo van Sint Jansmisse 1715 tot Sint
Jansmisse 1716
Eigenaar: Joannes Vanden Bruel
Aard: huis en hof gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars: oost Adriaen Nuijts en west Sr J. Matthei
Cijns -0-1 3/4de
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 60.
25.01.1724
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 25 januari 1724
Aard akte: verkoping
Verkopers: Catharina Wuijts geassisteerd met Joannes Baptista Vermeerberghen haar
tegenwoordige man, dewelke met decreet en autorisatie geïnsereerd in zeker afsnede tussen
haar en haar voogden, met name Ferdinandus Van de Bruel en Sebastiaen Wuijts van haar
voorkinderen gemaakt daar vader af was Mr Jan Van de Bruel van datum 10 oktober 1713
Kopers: Franciscus Lorentops en Dimpna Posselius, zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing en hof gestaan en gelegen binnen deze markizaat van Westerlo,
tussen de huizing van de erfgenamen Matthe en de woning en hof van Adriaen Nuijts
Aanpalende eigenaars:
(oost Adriaen Nuijts)
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
noord S ‘Heeren straet (S’ Heere straet)
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(west de erfgenamen Matthe)
Op de kopers last van 2 blanken cijns jaarlijks aan de Kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 500 gulden
Pondgeld: 38 gulden 18 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
25.01.1724
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 25 januari 1724 (25 januarij 1724)
Aard akte: geldlening van 200 gulden zijn de restanten van de kooppenningen die bij de
geldleners schuldig blijven over het afgekocht huis en hof gestaan en gelegen naast de huizing
van de erfgenamen Ferdinand Matthe, welke kapitale som de geldleners beloven te gelden
tegen de penning 20, en zo 10 gulden jaarlijks, de voorzeiden intrest koers en ingang nemende
op datum deze, te continueren tot de aflossing en kwijting toe die zal moeten en mogen
geschieden met de verschenen intresten
Geldschieters: Jan Baptista Vermeerbergen en Catharina Wuijts
Geldleners: Franciscus Lorentops en Dimpna Posselius, gehuisden
Hypotheek: huizing en hof gestaan en gelegen aanpalende eigenaars als in de voorzeiden
goedenis uitgedrukt
Aanpalende eigenaars als in goedenis:
(oost Adriaen Nuijts)
(zuid de kleine laak)
(noord S ‘Heeren straet)
(west de erfgenamen Matthe)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6516.
02.09.1729
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 62
Datum akte: 2 september 1729
Aard akte: geldlening van 50 gulden, de geldleners beloven jaarlijks te zullen betalen voor
intrest 2 gulden 10 stuivers, beginnende de intrest koers te nemen op datum deze, zodat het
eerste jaar verschijnen zal op 2 september 1730 en continueren jaarlijks tot de aflossing toe
die altijd zal geschieden met gelijk som van 50 gulden en de verschenen intrest
Geldschietster: Marie Convents
Geldleners: Francis Lorentops en Dimpna Poscelius, gehuisden te Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo bij de
Polderstraat (in de plaetse alhier bij de Polderstraet)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6521
14.05.1739
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 15 mei 1739
Aard akte: geldlening van 125 gulden, die Francis Lorentops als kerkmeester van de kerk
van Westerlo begonnen op Sint Jan 1735 tot Sint Jan 1736 uit een meerder som achterstallig
gebleven is, de geldleners beloven te betalen een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 gulden,
koers en ingang nemende op datum deze, zodat het eerste jaar vallen en verschijnen zal op 14
mei 1740, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden met 125
gulden en de verschenen intresten
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Geldschieter: de Eerwaarde heer pastoor Siardus Van den Nieuweneijnde voor en in de
naam van de parochiale kerk van Westerlo
Geldleners: Francis Lorentops en Dimpna Posselius zijn huisvrouw
Hypotheek: een huis, winkel daar de comparanten geldleners inwonende met of daaraan
gelegen (gestaan en gelegen binnen Westerlo)
Aanpalende eigenaars:
oost de wees van Adriaen Nuijts (de weese van Ad. Nuijts)
zuid de kleine laak (de clijne lake)
west Guilliam Stiers
noord S’ Heeren straat (s’Heerens straete)
Nota: op de geldleners last van een cijns op omtrent 2 blanckens jaarlijks aan de kerk van
Westerlo en op een kapitale rente van 200 gulden ten behoeve van Joannes Baptista
Vermeerberghen en Catharina Wuijts
Op 3 december 1748 heeft Franciscus Lorentops afbetaald de som van 125 gulden aan de
Frater Amandus Aerts, pastoor van Westerlo, F. M. Schellens en Fr. Mattheij als provisors
van de kerk van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746
22.07.1778
Notaris Joannes Josephus Van Roij, residerende te Tongerlo
Aktenummer 23
Datum akte: 22 juli 1778
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Joannes Franciscus Lorentops, ingezeten van Westerlo
Kopers: Joannes Franciscus Nauwelaerts, ingezeten van Itegem
Aard koop: een huis met grond en alle het toebehoren, gestaan en gelegen binnen de
Heerlijkheid Westerlo met de hof daar achteraan gelegen zo en gelijk hetzelfde aldaar in zijn
grootte is bestaande
Aanpalende eigenaars:
oost Martinus Van den Berge
zuid de kleine laak (zuijt de clijne laecke)
west de erfgenamen van Guilliam Stiers (west d’erfgen. Guilliam Stiers)
noord S’ Heeren straat (noort s’heeren straete)
Verkoopsvoorwaarden: de verkoper reserveert het bakhuis met allen hetgeen daaraan kleeft,
gestaan en gelegen tegen de laak in de hof, dat hij verkoper zal moeten van de grond hebben
geamoveerd met het steenwerk waarop hetzelfde is gebouwd, voor Pasen van het jaar 1779,
item allen hetgeen nagelvast wordt bevonden in de voorschreven huis hem verkoper
toebehoord en blijft ten behoeve van de koper en de koper zal moeten gedogen de huur van de
huizing erve of hof ten deel in huur gebruikt bij Peeter Nagels voor de som van 18 gulden
jaarlijks, die daaraan nog huur heeft tot 15 maart 1779, de koper zal van de voorschreven huur
profiteren van Bamis 1778 (1 oktober) tot 15 maart 1779 de som van 9 gulden
Op de kopers last van de gerechtigde heren cijns bestaande in 10 stuivers min 9 mijten
jaarlijks aan zijn excellentie de heer Markies van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1000 gulden en 14 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6378
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02.05.1788
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 29
Datum akte: 2 mei 1788 (2 maij 1788)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Franciscus Nauwelaerts, inwoner van deze markizaat, weduwnaar van Maria
Van Gehuchten, gebruikende de macht aan hem bij testament gelaten en gemaakt met wijlen
zijn voornoemde huisvrouw, gepasseerd voor notaris .. Picard, binnen Mechelen op 2 april
1753
Kopers: Peeter Van Passel in huwelijk met Theresia Peeters, inwoners van Westerlo
Aard koop: een huizing met grond en alle toebehoren en hetgeen daarin nagelvast, gestaan en
gelegen binnen de plaatse van Westerlo met de hof daar achteraan gelegen, zo en gelijk het
aldaar in zijn grootte is existerende (bestaande), zonder de juist maat te doen volgen
Aanpalende eigenaars:
oost Martinus Hermans in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de erfgenamen Guilliam Stiers
noord S’ Heeren straat (s’heeren straet)
Nota: de verkoper heeft het huis en aanhorigheden gekocht van Joannes Franciscus
Lorentops bij conditie gepasseerd voor notaris J. J. Van Roij op 22 juli 1778 en daarin
gegoed op 19 augustus 1778 als blijkt bij goedenisbrief
Verkoopprijs-koopprijs: 1000 gulden, de koper heeft voldaan de som van 400 gulden, de
resterende som van 600 gulden blijft geaffecteerd op de voornoemde huizing en hof, de
kopers beloven te betalen een voortaan rente van 21 gulden jaarlijks en zo een erfelijke intrest
van 3 gulden 10 stuivers percent, koers en ingang nemende op 15 maart 1789, zodat het eerste
jaar van betaling vallen en verschijnen op 15 maart 1790 enzovoort van jaar tot jaar tot volle
en effectieve aflossing toe, die zal moeten geschieden in 3 verschillende afbetalingen telkens
met 200 gulden en voort zullen de kopers het voornoemde huis hetzelfde bij verkoper
bewoont en gebruikt tot 15 maart 1789, in consideratie van dezelfde verkoper aan hem
verkoper zal moeten betalen een som van 12 gulden te voldoen op dezelfde 15de maart
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer
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1796
Volkstelling Westerlo
Peeter Van Passel, oud 44 jaar, bakker, geboren te Westerlo, Theresia Peeters, oude 54 jaar,
zijn vrouw, wonende in Westerlo vanaf 1787 en Norbert Peeters, oud 22 jaar, knecht,
wonende in Westerlo vanaf 1794
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Peeter Van Passel later zijn erfgenamen
Beroep van de eigenaar: handelaar
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 29
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 283 en 284
Aard perceel: huis (283) en hof (284)
Grootte perceel: 12 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-7-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 17
Eigenaars: Francis Boels, 23 jaar, dagloner, geboren te Westerlo en Maria Van Houd, 26
jaar, zijn vrouw, geboren te Noorderwijk, wonende al 5 jaar in Westerlo
Maria Catharina Wuijts, 53 jaar, particulierster, geboren te Westerlo
Peeter Verachtert, 54 jaar, dagloner, geboren te Geel, wonende al 7 jaar in Westerlo en
Joanna Helsen, 52 jaar, zijn vrouw, geboren te Olen wonende al 7 jaar in Westerlo
Peeter Verachtert, 16 jaar, hun zoon, geboren te Noorderwijk, wonende al 7 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 42

‘ Den Roose ‘
Benaming: Den Roose 1754
Aard: Huis, stal, stokerij, grond en hof.
Situering: gelegen in het westen van het dorp
aan de noordzijde de Polderstraat.
Oprichting huis: na 1606.

Nummer 42
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Catharina Wuijts, zeker erve, groot 15 roeden en 1 voet.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Jan Tiborts voor de ander helft tevoren
Peeter De Ridder huis en hof palende als vermeld in nr. 42.
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Eigenaars en bewoners
04.07.1606
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 4 juli 1606 (iiij juli 1606)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Verlijnden en Peeter Helssen Thomassone voogden van de achtergelaten
wezen wijlen Mathijs Verlijnden daar moeder af was Marieken Celen met inductie van de
wethouders van de stad van Diest alsook met consent van de schepenen van Westerlo
Koper: Jannen Ridders
Aard koop: een hofstad met alle materialen daarop zijnde, dezelfde wezen aangegaan,
gelegen alhier tot Westerlo tot de plaatse noordwaarts (Westerloo tot de plaetse noortwaert)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan De Greve erve (oost Jan de Greve erve)
zuid de klein laak (suijt die cleijn laecke)
west Matthijs van Dommelen erve (west Matthijs Van Domelen erve)
Verkoopprijs-koopprijs: 254 gulden
Pondgeld: 18 gulden 6 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Jan De Ridder
Aard perceel: een huis en hof met zijn toebehoren gelegen tot Westerlo in de plaatse
Grootte perceel: omtrent 10 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Jan De Greve
zuid de kleine laak (de cleijn laeck)
west Huijbrecht Van Tongerlo
noord de straat (de straete)
Cijns: 3 oude grooten 1 cap.
Vorige boek: folio 106
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896, folio
100 verso, post 2 (oude inventarisnummer).
14.06.1665
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1637-1694
Datum akte: 14 juni 1665
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Jan De Ridder daar moeder af
was Anna Vander Veken
Aard deling: 1ste kavel het huis, zonder de kamer met helft van hof tegen mekaar te delen,
met de gang lopende naast het huis van Gregoor Matthei, deze kavel komt toe Peeter
Daelen en Jan Daelen
2de kavel wordt gesteld de kamer van het huis met de stal, hof te delen als voren met nog de
afgang tot op de stijl tot aan de winkel en de plaatse achter de kamer zal ook blijven aan deze
kavel, zo voor de afgang komende, de kelder word voor ieder de helft gedeeld, item word tot
deze kavel gezet 100 gulden kapitaal staande tot laste van Jan Mertens gegoed op de pand
gelegen tot Damseinde, item de zolder op het huis zal ook worden gebruikt ieder de helft.
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Item zal deze kavel hebben haar ingang en uitgang zo voor met kar door de poort tussen de
voorzeiden kamer aan het huis van Elisabeth Gijbels, deze kavel heeft Peeter De Ridder
gekozen.
Peeter De Ridder en Jan De Ridder zijn zoon, Peeter Van Schoubroeck getrouwd met
dezelfde zijn dochter en hen sterk makende voor de medeerfgenamen, Peeter Daelen en
Hendrick Van Immersel als voogd van dezelfde Peeter Daelen kinderen, de voornoemde
Peeter De Ridder en Adriaen Vanden Brande als voogden van de kinderen wijlen Jan
Daelen daar moeder af is Nelleken De Ridder met Matthijs Daelen hun zoon, alle
erfgenamen Jan De Ridder en Anna Vande Veken
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 749.
12.07.1667
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1637-1694
Datum akte: 12 juli 1667
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen Peeter De Ridder en Dimpna Geerts,
te weten, Jan, Anneken, Catlijn, Maijken en Magdeleen De Ridder
Aard deling: voor de 1ste kavel, 2de kavel en 3de kavel is gesteld de helft van het huis te weten
de kamer zo en gelijk hetzelfde gescheiden en gedeeld is tegen de erfgenamen Peeter en Jan
Daelen, en is de 1ste kavel bevallen aan Peeter Van Schoubroeck getrouwd hebbende
Anneken De Ridder, de 2de kavel aan Maijken de Ridder en de 3de aan Magdaleen De
Ridder
Voor de 4de kavel is gesteld de helft van een perceel hooiwas in het gemeijn broeck aan
Cornelis Claesen getrouwd hebbende Cathelijn De Ridder
Voor de vijfde kavel wordt gesteld een perceel eussel [weide] gelegen in de kwarekken (inde
quarecken) aan Jan De Ridder
De rente staande op de goederen Jan Mertens blijft onverdeeld mits dezelfde panden zijn
ingezet enzovoort dezelfde betaald wordt zal dezelfde bij de gelijke erfgenamen ontvangen
worden enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 749.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Jan De Ridder
Volgende eigenaars: Jan De Ridder voor de helft nu Adriaen Nuijts en Peeter Daelen en
consoorten voor de ander helft
Aard perceel: een huis en hof met zijn toebehoren gelegen tot Westerlo in de plaatse
Grootte perceel: omtrent 50 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Jan De Greve
zuid de kleine laak (de cleijn laeck)
west Huijbrecht Van Tongerlo
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 1 ½ oud: grooten ½ oud grooten 1 out groot 1 capp.
Vorige boek: folio 100
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681, folio
14 verso, post 2 (oude inventarisnummer)
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19.12.1690
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 19 december 1690
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan De Ridder als procuratie hebbende van Madeleen De Ridder zijn zuster,
Maijken De Ridder geassisteerd met Jan De Brier haar man, Guilliam Van Schauwbroeck
en Jan Verheijen als voogden van de wezen van wijlen Peeter Van Schauwbroeck daar
moeder af was Anneken De Ridder
Koper: Adriaen Nuijts
Aard koop: een kamer met hof daaraan gelegen zo hetzelfde uit het huis van hun ouders bij
scheiding en deling hun is bevallen
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Geeraerts
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de wederhelft (de weder hellicht)
noord de plaatse (de plaetse)
Op de koper last van jaarlijks 2 stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 312 gulden
Pondgeld half los: 24 gulden 5 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Adriaen Nuijts
Eerdere eigenaar: Peeter De Ridder
Latere eigenaar: M. Vanden Berg bij successie
Aard perceel: voor de helft in een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Jan Peetermans
zuid de laak (de laecke)
west Sr Joachim Matthe
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: voor de helft 30 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-4, mits geen ander goed met het nering geld
Cijns oude zetting: -0-3
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1711-1762
Eigenaar: Jan Tieborts
Vorige eigenaar: Peeter Daelen
Volgende eigenaars: Jan Vanden Bruel voor de helft nu Francis Lorentops en Adriaen
Neuts voor de helft
Aard perceel: de helft van een huis waarvan Adriaen Nuijts de andere helft heeft gelegen tot
Westerlo aan de plaatse
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1711:
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oost de voorschreven Adriaen Nuijts
zuid de kleine laak (de clijn laeck)
west de erfgenamen Gregoir Matthe
noord de straat (de straet)
Cijns: 1 ½ oud: groote ½ oud grooten 1 out groot 1 capp. (0=19=2=9)
Vorige boek: folio 14 verso
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761, folio 31
recto, post 2 (oude inventarisnummer)
24.11.1730
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 65
Datum akte: 24 november 1730
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners beloven daarvan intrest te betalen
jaarlijks 5 gulden, koers nemende op datum deze, zodat het eerste jaar verschijnen, zal op 24
november 1731, te continueren van jaar tot jaar tot de aflossing toe die altijd zal mogen
geschieden met gelijk som van 100 gulden en de verschenen intrest
Geldschieter: Ferdinandus Matthei
Geldleners: Cornelis Verborght in kwaliteit als voogd over het weeskind van wijlen
Petronella Verborght daar vader van leeft Adriaen Nuijts, ingezeten van Westerlo, met
autorisatie en decreet tot het naar beschreven verleent bij de wethouders van Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof gestaan en gelegen bij de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost François Peeters
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Francis Lorentops
noord de plaatse alhier
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6522.
04.09.1734
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 34
Datum akte: 4 september 1734
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Adriaen Peeters als voogd van de enige wees achtergelaten bij wijlen
Adriaen Nuijts daar moeder af was Petronella Verborght
Huurder: Gisbertus Janssens, jongeman en wever van zijn stiel
Aard huur: zeker haar huis, hof en een stal gelijk hetzelfde Adriaen Nuijts in zijn leven in
eigendom heeft gehad bestaat in een keuken, zolder, stal en hof alhier aan de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaar:
oost Frans Peeters (oist Frans Peeters)
zuid de klein laak (suijdt de clijn laecke)
west Francis Lorentops (west Francis Lorentops)
noord Heeren straat (noort Heeren straet)
Huurtermijn en prijs: waarvan de huur op heden datum deze is ingaande en komt te
expireren te half maart 1734 makende alzo omtrent 1 ½ jaar, gelovende te betalen van de
voorschreven tijd van 1 ½ jaar de som van 36 gulden in drie partijen waarvan de eerste
verschijnen zal nu te Allerheiligen van deze tegenwoordige jaar 1732 en de tweede te Bamis
1733 en de derde te half maart 1734 volgens bespreking ieder partij met 12 gulden zijnde
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onder spreken van hetgeen tegenwoordig bevonden wordt in de hof onverkocht is blijvende
tot huurders profijt, moeten de verhuurder betalen de dorpslasten uitgenomen dat staat tot
laste van de huurder te weten de import, koe geld en nering voor hetwelk onderhouden en
volbrengen het deze enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 767.

20.07.1745
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer 3
Datum akte: 20 juli 1745
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Jan Milis als man en momboor van Anna Nuijts
Huurder: Peeter Vleugels
Aard huur: een huizing gestaan en gelegen alhier binnen Westerlo alwaar de voorschreven
huurder actueel is wonende
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van 4 achtereen volgende jaren en te beginnen
met half maart eerstkomende van het jaar 1746 in de verstande nochtans dat ingeval de eerste
comparant zoude willen of moeten profiteren de voorschreven huizing en dat de voorschreven
huur zal komen casseren met half maart van het jaar 1747 mits hernieuwende van deze
termijn 28 gulden en ingeval van een profiteren zal de tweede comparant van de volgende
jaren geschieden te betalen alle jaren de som van 30 gulden elke half maart enz. op de
huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6474.
04.03.1754
Notaris P. F. Tieboors, residerende te Westerlo
Aktenummer 6
Datum akte: 4 maart 1754 (vierden meert 1754)
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners zullen gelden en betalen voor intrest 4
gulden, koers en ingang nemende de rente op datum heden en waarvan het eerste jaar intrest
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zal komen te verschijnen op 4 maart 1755 enzovoort van jaar tot jaar tot de effectieve
aflossing toe met de verschenen intresten
Geldschieters: Martinus Peeters en Catharina Van Steenbroeck, gehuisden
Geldleners: Jan Milants en Anna Nuijts, gehuisden
Hypotheek: een huis en erve gestaan omtrent de herberg het Cleijn Antwerpen tot Westerlo,
genaamd de Roose met het stookhuis hetgeen staat om te maken
Aanpalende eigenaars: niet vermeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6272
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Gelendel, Heultje en Hulshout
Westerlo en Zoerle
Aard akte: cijnsboek 1763-1793
Eigenaar: Jan Milis in de naam van zijn vrouw en Francis Lorentops
Vorige eigenaars: Jan Van den Bruel en Adriaen Nuijts en tevoren Jan Tieports
Aard perceel: ieder voor de helft van een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Grootte perceel: niet vermeld
Aanpalende eigenaars 1763:
oost niet vermeld
zuid de kleine laak (de clijn laeck)
west Guilliam Stiers
noord de plaatse of de straat naar de Polderstraat (de plaetse ofte de straet naer de
Polderstraet)
Cijns: 1 ½ oud: groot: ½ oud groot 1 out groot 1 capp. (0=19=2=9)
Vorige boek: folio 31, post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762, folio 216
verso, post 2 (oude inventarisnummer)
07.03.1772
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 17
Datum akte: 7 maart 1772
Aard akte: geldlening van 50 gulden, de geldleners beloven te jaarlijks betalen een voortaan
erfelijke rente van 1 gulden 15 stuivers en zo tegen 3 gulden 10 stuivers percent, koers en
ingang genomen hebbende op 28 van de gepasseerde maand februari, zodat het eerste jaar van
intrest vallen en verschijnen op 28 februari 1773, enzovoort van jaar tot jaar tot volle en
effectieve aflossing toe die zal moeten geschieden met gelijke kapitale som van 50 gulden en
de verschenen intresten
Geldschieters: Peeter Van den Bergh, bejaarde jongeman, de geldleners zwager en broer
Geldleners: Anna Nuijts en haar man Martinus Van den Bergh
Hypotheek: een huizing, stalling, stookhuis en hof (huijsinghe, stallinghe, stoockhuijs en
hoff) daaraan gelegen en gestaan binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost P. J. Meijntiens
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen Guilliam Lorentops
noord (de straet)
Op de last van 50 gulden ten behoeve van Merten Wuijts in de naam van zijn vrouw
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6433
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21.08.1784
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 22
Datum akte: 21 en 23 augustus en 9 september 1784
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Joannes Philippus Van den Bergh wegens zijn zuster Anna Maria Van den
Berg geassisteerd met haar man Martinus Hermans, ieder voor de juiste helft
Kopers: Anna Maria Van den Bergh en haar man Martinus Hermans, medeverkopers
Aard koop: een huizing, stal, stokerij, grond en erve, alhier gelegen binnen deze dorp van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost P.J. Meynkens erfgenamen (oost P.J. Meynkens erfgen)
zuid de klein laak (zuijd de clijn laecke)
west Joannes Nauwelaers
noord de straat (noord de strate)
Verkoopprijs-koopprijs: 505 gulden en 45 hogen (ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten profijt
van de koper en 1 gulden ten profijt van de verkoper)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6576.
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1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Martinus Hermans
Beroep van de eigenaar: kleermaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 28
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 281 en 281
Aard perceel: huis (281) en hof (282)
Grootte perceel: 12 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-15-0
Volgende eigenaar: Carolus De Wit
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 28
Eigenaars: Charles Dewit, 50 jaar, verver, geboren te Leuven, wonende al 12 jaar in
Westerlo en Maria Helena Schots, 45 jaar, zijn vrouw, geboren te Leuven, wonende al 12
jaar in Westerlo
Frans Dewit, 14 jaar, hun zoon, geboren te Leuven, wonende al 12 jaar in Westerlo
Inwonende: Maria Anna Parijs, 73 jaar, particulierster, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 43

‘ Antwerpen ‘
Benaming:
Antwerpen 1572 1612 1623
Het Cleijn Antwerpen 1693
Clijn Antwerpen 1699
t’Klijn Antwerpen 1723
Petit Anvers 1812
L’Ancre 20e eeuw
Den Anker 20e eeuw 1940 2013
Aard: huisje. Huis, keuken, kamers, kelder,
stalling, brouwerij en hof
Situering: Gelegen in het zuidwesten
Oudste vermelde grondeigenaar: ?
Oprichting huis: Voor 1572
Oudste vermelde huiseigenaar:
Hendrik Van Petershem
Nummer 43
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Martin Peeters, zeker Huis en hof, groot 85 roeden en 20 voeten.
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Jan Peetermans erfgenamen tevoren
Balten Schellens erfgenamen, zeker huis en hof, palende oost Elisabeth Oijen en de
Casteelsche straet, zuid de laak, west Adriaen Nuijts, noord de markt, groot 50 roeden.
Dit huis was in de 16de eeuw rond 1572 een herberg. Hier was er sprake van een ‘herberge’
binnen Westerlo, daar Antwerpen uithangend. Als oudst gekende bezitter was Hendrik Van
Petershem schepen van Westerlo van 1574 tot 1576.
We bemerken op de kaart van 1716 aan de oostzijde van het huis, de straat gaande naar het
kasteel van graaf De Merode, ook genoemd kasteelsestraat, in de 17de en 18de eeuw was het
uithangbord genaamd het Cleijn Antwerpen, hier was een herberg brouwerij uitgebaat er
werd bier gebrouwen.
Met opeenvolgende eigenaars tot in 19de eeuw rond 1812 in de Franse Republiek, in het Frans
geschreven door notaris Raedts uit Tongerlo die een akte opmaakte waarin vermeld stond
Petit Anvers. 25 jaar later stond op de voorgevel van het café Den Anker en bloemwinkel
Hanssen het jaartal 1837 en de letters JDHM gesmeed in ijzer. Hiermede verwijst het naar de
eigenaars Jan Guilliam De Hertoghe en Maria Josephina Meynckens dat op heden nog te
bezichtigen is aan de rechterbovenzijde.
In de bevolkingsregister van Westerlo vanaf 1877 kwam er verandering in het uithangbord
Cleijn Antwerpen de benaming is veranderd in den Anker het is mogelijk dat deze naam
eerder genoemd is.
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Hier baatte men een hotel uit, rond de jaren 1900 is het zelfs tweetalig ook in het Frans
geschreven de uithangbord De L’Ancre. Hier hebben verschillende hoteleigenaars het hotel
uitgebaat.
Op 12 november 1940 in de tweede wereldoorlog schreef het gemeentebestuur naar de
Gouverneur van de provincie Antwerpen om een vergoeding betreffende het hotel Den Anker
voor de eigenaar De Schepper. De Duitsers eisten de slaapkamers in het hotel op, later was
het een jeugdherberg nu is het nog steeds café den Anker en de kledingwinkel Hanssen?.
Hieronder de opeenvolgende eigenaars.
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710, folio 127 recto
Eigenaar: Jan De Greve
Vorige eigenaars: Magriet Vande Bruel en eerdere eigenaar Hendrick Van Petershem
Aard perceel: huis en hof, geheten Antwerpen gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de straat gaande uit het dorp naar het kasteel (de straete gaende vuijten dorpe naer het
casteel)
zuid de kleine laak of mijnheer mosterdijk (zuijt de cleijn laecke of mijns heeren mosterdijck)
west Jan De Ridder
noord de plaats (noort de plaets)
Cijns: 3 oude grooten
Vorige Register: folio 123
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)

09.01.1613
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1598-1638
Datum akte: 9 januari 1613
Aard akte: geldlening van 50 gulden
Aard akte: geldlening van 150 gulden, de geldleners beloven te betalen een jaarlijks en
erfelijke rente van 9 gulden 7 ½ stuivers
Geldschieters: Cornelis Verberck en Cattelijne Nobels zijn wettige huisvrouw
Geldleners: Jan De Greve en Elisabeth Vander Muelen zijn wettige huisvrouw
Hypotheek: een halve huis en hof gestaan tot Westerlo alhier in de Rinck eertijds geheten
Antwerpen
Aanpalende eigenaars:
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oost de straat gaande naar het kasteel en Jan Segers erve (de strate gaende naer het casteel en
Jan segers erve)
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Jan De Ridder erve
noord ’s Heerenstraat (Scheeren strate en de plaetse)
Nota: 8 gulden erfelijke aan de Heilige Geest van Tongerlo jaarlijks
De rente van 150 gulden en verschenen intrest is afgelost door Damian Treffiers op 9 maart
1630
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
23.12.1614
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1598-1638
Datum akte: 23 december 1614
Aard akte: geldlening van 50 gulden, de geldlener belooft te betalen een erfelijke rente van 3
gulden 2 ½ stuivers jaarlijks, vervallende jaarlijks op Kerstmis 1615 enzovoort af te lossen
met de voorschreven 50 gulden en verschenen intrest
Geldschieter: Cornelius Van Becke
Geldlener: Jan De Greve
Hypotheek: huis en hof gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de straat gaande naar het kasteel (oost de strate gaende naer het casteel)
zuid de klein laak (suyt de clijne laecke)
west Jans De Ridder
noord de straat (noort de strate)
Nota: op de last van 8 gulden erfelijke aan de Heilige Geest van Tongerlo
Op 9 april 1630 heeft Damian Treffiers deze schuld van 50 gulden met de verschenen intrest
vereffend
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
07.03.1623
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1598-1638
Datum akte: 7 maart 1623 (vij meert 1623)
Aard akte: geldlening van 50 gulden, waarvan de geldleners betalen een jaarlijkse erfelijke
rente van 3 gulden 2 ½ stuivers, verschijnen jaarlijks op de eerste dag van maart, en waaraf de
eerste vervaldag zijn zal op 1 maart 1624 enzovoort tot de aflossing toe
Geldschieters: Hendrick Bertels en Maria Van Loeij
Geldleners: Jan De Greve met Elisabeth Vander Muelen zijn wettige huisvrouw
Hypotheek: zijn part van een huis gestaan alhier in de plaatse geheten … Antwerpen
(sijn paert van huise gestaen alhier inde plaetse geheeten .. Antwerpen)
Aanpalende eigenaars:
oost Jannen Treffiers
zuid de klein laak (suijt de cleyne laecke)
west Jan De Ridder
noord de plaatse (noort de plaetse)
Op de last van 8 gulden erfelijke aan de Heilige Geest van Tongerlo
Deze kapitale rente van 50 gulden met de verschenen intrest is vereffent op 24 april 1664 door
Anthoni De Greve
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
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Opmerkingen: op 25 februari 1631 wordt het huis is gesplitst in 2 delen, ieder huis voor de
helft, later wordt het weer één geheel
25.02.1631
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1598-1638
Datum akte: 25 februari 1631 (xxv februarij 1631)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Elisabeth Vermuelen weduwe wijlen Jans De Greve geassisteerd met
Anthonius De Greve haar zoon, in plaats van voogd heeft volgens het testament gemaakt en
gelaten bij de voornoemde haar man op 27 augustus 1624
Kopers: Damian Treffiers en Maeijken Van Lueffel zijn vrouw
Aard koop: een deel van zijn huis alhier gestaan in de Rinck, zo hij koper daar tegenwoordig
is gebruikende of in gebruik heeft
Aanpalende eigenaars:
oost de straat leidende naar .?. en Jochem Oijen (oost de strate leijende naert .?. en Jochem
Oijen)
zuid de klein laak (de cleyn laecke)
west de verkopers erve (west de vcoopers erve)
noord de plaatse (noort de plaetse)
Verkoopprijs-koopprijs: ?
Pondgeld: geen is vrij goed
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
25.02.1631
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1598-1638
Datum akte: 25 februari 1631 (xxv februarij 1631)
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners beloven te betalen een erfelijke rente
van 6 gulden 5 stuivers jaarlijks, af te lossen ter goeder van een kapitale som van 100 gulden,
verschijnen elke 1 september, de eerste verschijndag zal zijn op 1 september 1631
Geldschieter: Henrick Bertels en Maeijken Van Roeij zijn vrouw
Geldleners: Cornelia Vermuelen met Anthonis De Greve haar zoon in plaats van voogd
Hypotheek: een huis en hof alhier in de plaatse [een part in een huis]
Aanpalende eigenaars:
oost Damian Treffiers
zuid de klein laak (suiijt de cleijn laecke)
west de erfgenamen Jans De Ridder erve (west derfgen. Jans De Ridder erve)
noord de plaatse (noort de plaetse)
Nota: op de last van 7? gulden 17 stuivers erfelijk aan de Heilige Geest van Tongerlo
Deze rente van 6 gulden en 5 stuivers met de intrest is afbetaald aan Henrick Bertels op 23
juli 1637
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
22.05.1635
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1598-1638
Datum akte: 22 mei 1635
Aard akte: verkoping
Verkopers: Anthonis De Greve Janss (zoon van Jan) bekent uit kracht van vruchtgebruik
(tochte) bij zijn moeder Elisabeth Vermuelen op hem gepasseerd voor Jan Van Dorst
notaris binnen de stad van Sluis op 15 maart 1635, ook van de eigendom die zijn moeder uit
kracht van testament haar gelaten bij haar overleden man Jan De Greve
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Kopers: Balthazar Schellens en Elisabeth Ghijsens zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een part van een huis beginnende aan de dubbel schouw staande oostwaarts, met
de hof daaraan gelegen
Aanpalende eigenaars:
oost Damian Treffiers erfgenamen
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen Jans De Ridder
noord ’s Herenstraat (Scheeren strate)
Opmerkingen: Jan Helssen en Dionijs Verachtert erfgenamen en vrienden Jan De Ridder
en hebben verklaart dat de gang tussen de voorzeiden gekochte huis en Jan De Ridder
toekomt hen beiden om hetzelfde gelijkelijk altijd tezamen gebruikt te mogen worden
Verkoopprijs-koopprijs: ix c L £
Pondgeld half los: 73 £ xix ½ bras
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671 tot 1710, folio 13 verso
Eigenaar: Jan De Greve
Vorige eigenaars: Magriet Vande Bruel nog eerder van Hendrick Van Petershem
Volgende eigenaars: de erfgenamen Damian Treffiers voor de helft en Lisbet Gijsels bij
vruchtgebruik voor de andere helft nu voor het geheel
Aard perceel: huis en hof, geheten Antwerpen gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de straat gaande uit (of buiten) dorp naar het kasteel (de straete gaende vuijten dorpe
naer het casteel)
zuid de kleine laak of mijn heer mosterdijk (zuit de cleijn laecke of mijns heeren mosterdijck)
west Jan De Ridder
noord de plaats (noort de plaets)
Cijns: 3 oude grooten
Vorige register: folio 127
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer)
28.01.1693
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 28 januari 1693
Verkoping: Johan Baptista Geeraerts
Kopers: Jan Peetermans en Catharina Van Tongerloo zijn huisvrouw
Aard koop: één kamer, brouwerij en de helft van de hof, zo en gelijk verkoper zijn vader
daartoe is gekomen met bespreking dat alzo dezelfde kamer met het huizing tezamen is
verkocht en men bevindt dat over de voorzeiden huizing zoude voortgaan enige fidei commis
hetgeen door de comparanten in korten tijd zal worden afgedaan, hij Peetermans dan
gehouden zal de gehele koop in prompt volgens conditie te voldoen, toch van gebrek zal hij
eerste comparant (koper) altijd volstaan mits restituerende de penningen daarvan genoten tot
500 gulden
Verkoopprijs-koopprijs: 500 gulden
Pondgeld: 37 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
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08.10.1698
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 8 oktober 1698 (8 octobris 1698)
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sieur Johan Baptista Geeraerts
Kopers: Jan Peetermans en Catarina Van Tongerloo zijn huisvrouw, mede hun respectieve
erfgenamen, Mertten Peeters en echtgenote Catarina, Nicolaes en Jan Baptista
Peetermans
Aard koop: een huis, keuken, kelderkamer, schuur, stalling en de helft van de hof, in welke
wederhelft van hof met nog een kamer, brouwerij etc. gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
genoemd Cleijn Antwerpen, groot in het geheel 50 roeden, de voorzeiden Jan Peetermans
en Catharina Van Tongerloo zijn gegoed op 28 januari 1693
Aanpalende eigenaars:
oost de straat naar het kasteel (oist die straete naert t’ casteel)
zuid de kleine laak (suijt die cleijne laecke)
west Adriaen Nuijts
noord s’ Heerenstraat (noort sheerstraete)
Op de kopers last van een rente ten kapitaal van 800 gulden wisselgeld, die op deze huizing
blijven staan ten behoeve van de verkopers en zo jaarlijks 40 gulden tegen 5 percent
gerekend, waarvan de eerste vervaldag zal komen te verschijnen op 15 maart (halff meert) van
de toekomende jaar 1699, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen
geschieden in 4 egale betalingen te weten 200 gulden af te leggen met de intrest enz.
De koper stelt hiervoor nog een perceel genaamd den Driesch gelegen alhier aan de pastorij
Verkoopprijs-koopprijs: de koop met kamer gegoed op 28 januari 1693 is samen 1500
gulden
Pondgeld: voor een derde part 40 gulden 6 1/7 stuivers van de 500 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
08.10.1698
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 8 oktober 1698 (8 octobris 1698)
Aard akte: verkoping van een rente kapitaal van 800 gulden wisselgeld, tegen 40 gulden
jaarlijks
Verkoper: Sieur Jan Baptista Geeraerts
Koper: Juffrouw Elisabeth Van Thienen weduwe van de heer Jan Heckaert, koopvrouw tot
Antwerpen
Geldleners: Marten Peeters en zijn vrouw, Catharina, Nicolaes en Jan Baptista
Peetermans op de 8ste deze maand oktober voor schepenen voornoemd hebben verleden in
profijt van hem comparant per rest van koopsom enz. [zie hypotheek als de boven gemelde
akte]
Nota: Deze rente is betaalt op 1 juni 1785 door Anna Peeters weduwe Petrus Meynckens is
bij de kinderen van Jan Peetermans erkent in het voordeel van J. B. Geeraerts.
Adriaen Folders bij goedenis van 29 augustus 1748 ten voordele van Ludovicus Van
Cauwengem en zijn zuster Josina Van Cauwegom en uiteindelijk door Adriaen Peeters
Adriaenzoon en Elisabeth Verstappen bij koop van het huis genaamd het Clijnen
Antwerpen, bekent de rente ten laste genomen op 7 juli 1750 en is de gemelde rente alhier
afbetaald
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
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22.07.1699
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 22 juli 1699
Aard akte: scheiding en deling van de erfgoederen van wijlen Joannes Peetermans en
Catarina Van Tongerloo, gehuisden als toen zij leefden tussen hun kinderen
Deelhebbers: Maria Peetermans geassisteerd met haar man Martinus Peeters, voor de 1ste
kavel, Adriaen Kenis voogd van Catarina Peetermans voor de 4de kavel, Nicolaes voor de
3de kavel en Joannes Baptist Peetermans voor de 2de kavel
Aard deling: de 1ste kavel is gesteld een huis, hof met de brouwerij genaamd Clijn
Antwerpen gestaan en gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de Kasteel straat (de casteelsche straet) en de hof van Elisabeth Oijen
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west Adriaen Nuijts
noord s ’Heeren straat (s heeren straet)
Op de last van 800 gulden kapitaal aan juffrouw Elisabeth Van Thienen weduwe de Heer
Jan Hecbaert tot Antwerpen en 100 gulden aan Dijonijs Curincx, het huis is getaxeerd op
1600 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: de erfgenamen van Jan Peetermans
Eerdere eigenaar: Balthasar Schellens
Latere eigenaar: J. J. Meijntiens
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Oijen en de kasteel straat (de Casteelsche straet)
zuid de laak (de laecke)
west Adriaen Nuijts
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 50 roeden
Cijns nieuwe zetting: aan 3 stuivers de sille
Cijns oude zetting: -0-6
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo nummer 813.
27.06.1723
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1695-1743
Datum akte: 27 juli 1723
Aard akte: scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Martinus
Peeters en Maria Peetermans, gehuisden als zij leefden
Deelhebbers: 1° Peeter Peeters als oudste zoon voor de 1ste kavel, 2° Dorothea Peeters
geassisteerd met haar voogden, 3° Franciscus Peeters voor de 3de kavel, 4° Elisabeth
Peeters voor de 4de kavel en 5° Catharina Peeters geassisteerd met haar voogden voor de 5de
kavel
Aard deling: 1ste kavel, bestaande in huis, schuur, brouwerij, hof, gestaan en gelegen aan de
plaatse van Westerlo, groot 1 sille, genaamd t’ Klijn Antwerpen
Aanpalende eigenaars:
oost de Kasteel straat (oost de Kasteelsche straete)
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zuid de klein laak (zuijdt de klijn laeck)
west Adriaen Nuijts
noord de plaatse van Westerlo (noordt de plaetse van Westerloo)
Nota: met hierin nog een perceel hooiwas, op de last dat deze kavel moet geven aan de 5 de
kavel 100 gulden en op de last van 800 gulden wisselgeld aan de weduwe Juffrouw Goris
Deze kavel is getaxeerd boven de last van de renten op 1000 gulden dus de export in het
geheel 5000 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 750.

25.05.1729
Notaris Guilielmus Henricx notaris residerende te Westerlo
Aktenummer 37
Datum akte: 25 mei 1729
Aard akte: getuigenis of attestatie (verklaring) voor Adriaen Peeters, herbergier te Westerlo
Attestanten: Philips François Halloint, dienende schepen van Westerlo, oud omtrent 60 jaar
en Joannes Baptista Vermeerbergs, koopman van lakens en gewezen borgemeester van
Westerlo, oud omtrent 45 jaar
Verklaring: dat zij op verzoek van de voorzeiden requirant hebben geweest in de brouwerij
van t Cleijn Antwerpen, herberg zo genaamd binnen de plaatse van Westerlo, omtrent 1 uur
na de middag van de 2de april 1729, en dat zij daar hebben zien tezamen op dezelfde tijd het
goed bier hetgeen daar had gebrouwen de voorzeiden Adriaen Peeters met Amandus
Tiborts, verder verklaren zij attestanten door de brouwers van de voorzeiden gebrouwd te
hebben zien vullen en 8 tonnen en anderhalf vierendeel ton, zonder meer goed bier in de
voorzeiden brouwerij gezien of bevonden te hebben, redenen van wetenschap zij attestanten,
gevende daar zij ter oorzaak gelijk de requirant hun verhaalde, de visiteur (controleur) Goris
hem had gecalengiert en naar ernst verzoek aan hem gedaan en het gebrouwd (bier) niet en
wilde zien tonnen en zij hetgeen voorschreven hebben gezien en daar present geweest zijn
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6521.
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06.12.1729
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1695-1743
Datum akte: 6 december 1729
Aard akte: erfenis via testament van Peeter Peeters
Erfgenaam: Adriaen Tubbex en Jan Peeters als wettige voogden van Francis Peeters
Martenssone, dezelfde Francis Peeters bij dood van zijn broer Peeter Peeters uit kracht van
testamentair dispositie heeft verkregen
Aard erfenis: een huizing en hof geheten Clijn Antwerpen gestaan en gelegen in de plaatse
van Westerlo (huisingh ende hoff geheeten Cijn Antwerpen gestaen ende gelegen inde
plaedtsse van Westerloo)
Op de last van een kapitale rente van 800 gulden wisselgeld ten behoeve van juffrouw Goris
tot Antwerpen, daarop geaffecteerd de intrest van 4 gulden wisselgeld percent nu enige .?. zo
in hetzelfde van voorzeiden Peeter Peeters als daarna is ten achterstaande, zodat de
voorzeiden huizing word … daarvoor te worden .?. tot groten .?. en onkosten van de
voorzeiden François Peeters, om dewelke te voorkomen zo hebben vertoners, gedaan en
gevonden tot koeling van dezelfde verschenen intresten te pand gesteld een perceel hooiwas
gelegen tot Oosterlo onder Geel, dewelke ten deel bevallen met zijn zusters aan dito François
Peeters
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
04.01.1740
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 4 januari 1740
Aard akte: taxatie van de onroerende goederen
Uitvoerders taxatie: Ferdinand Mattehij en Henrick Bourbon schepenen van het
markizaat Westerlo
Aanvragers taxatie: Franciscus Peeters en Catharina Verbiest, gehuisden
Aard taxatie: getaxeerd de som van 2200 gulden op een huis, hof, stal, schuur en brouwerij,
zo en gelijk zij comparanten dit bewonen, met hof daaraan, gekocht van de erfgenamen N.
Evaerts, omtrent 1 sille gestaan en gelegen alhier aan de plaatse naast de kasteel straat
(Casteelsche strate), een goede nering (zaak)
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden straat en Henrick Bourbon
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west Adriaen Nuijts erfgenamen
noord de plaatse (de plaetse)
Als het voorzeiden huis met alle dependentiën aanstonds kwam af te branden zo verklaren wij
schepenen voornoemd de grond en hof met overige materialen alsnog wel waarde te wezen
1000 gulden courant geld enz. en bovendien met 800 gulden wisselgeld ten behoeve van de
weduwe Juffrouw Gorris tot Antwerpen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750
29.08.1748
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 29 augustus 1748
Aard akte: openbare verkoping met uitgaan van de brandende kaars
Verkopers: Henricus Peetermans en heer F. M. Schellens beiden als beëdigde voogden van
de wezen achtergelaten bij wijlen Franciscus Peeters en Catharina Verbiest, gehuisden
waren, gebruikende het decreet en autorisatie van de ons oppervoogden op 6 juli laatstleden
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Kopers: Adriaen Folders, als hoogste bieder en Anna Verbiest zijn huisvrouw
Aard koop: een huis met kamers, stal, schuur, brouwerij en hof, (stal, schuer, brauwereij en
hof) appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen binnen de plaatse van Westerlo,
genaamd het Clijn Antwerpen
Aanpalende eigenaars:
oost de straat gaande naar het kasteel en Peeter Ulens
zuid de kleine laak (de klijne laecke)
west Jan Milis in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
noord de straat (de straet)
Op de kopers last van een rente kapitaal van 800 gulden wisselgeld ten profijt van Jonker
Ludovicus Ignatius Van Cauwegom en zijn zuster vrouw Josina Van Cauwegom
Verkoopprijs-koopprijs: 1082 gulden met de rente
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
07.07.1750
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 7 juli 1750
Aard akte: verkoping
Verkopers: Adriaen Folders en Anna Verbiest, zijn huisvrouw
Kopers: Adriaen Peeters Adriaenssone en Elisabeth Verstappen, zijn huisvrouw
Aard koop: een huis met kamers, stal, schuur, brouwerij en hof, appendenties en
dependentiën, gestaan en gelegen binnen de plaatse van Westerlo, genaamd het Clijn
Antwerpen
Aanpalende eigenaars:
oost de straat gaande naar het kasteel en Peeter Ulens (de straet gaende naer het Casteel ende
Peeter Ulens)
zuid de kleine laak (de clijne laeck)
west Jan Milis in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
noord de straat (de straete)
Nota: de verkopers hebben het huis etc. gekocht bij goedenis van 29 augustus 1748 van de
voogden van de wezen wijlen Franciscus Peeters en Catharina Verbiest. Op de kopers last
een rente ten kapitaal van 800 gulden ten behoeve van Jonker Lud. Jg. Van Couwegom en
zijn zuster vrouw Josina Van Couwegom, de rente alhier vermeld geregistreerd in de
goedenis op datum 8 oktober 1698 en 1 juni 1785
Verkoopprijs-koopprijs: 1041 gulden 13 stuivers 2 oorden met de rente
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
15.04.1793
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 8
Datum akte: 15 april 1793
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen van Petrus Jacobus Mijnckens en Anna
Peeters in hun leven wettige gehuisden en inwoners van Westerlo
Deelhebbers: 1° Jacobus Philippus Meynckens in huwelijk met Theresia Laeremans,
inwoners van Testelt voor kavel B, 2° Anna Theresia Meynckens bejaarde dochter,
inwoonster van Westerlo, voor kavel A, 3° Joannes Baptista Rens en Paulus Nicolaes
Mijnckens bieden in kwaliteit als wettige voogden over Petrus Norbertus Meijnckens voor
kavel C
Aard deling: kavel A, een huis genaamd het Clijn Antwerpen met schuur, stalling, brouwerij,
stokerij, hof en erve daaraan, gestaan en gelegen is binnen de plaatse van Westerlo
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Inbegrepen de brouwkuip, koelbak, brouwketel, de kuip genaamd de Vloete, nog één
genaamd de Begiercuijpe in de stokerij, het fornuis, halen, slangen en vat, de beslag vaten,
alle de goten daartoe relatief, item de bierwagen en de bierboom, twee treffers en de wip daar
het bier mee word in de kelder gedaan en gelaten, de bierstelling in de kelder, ook alle rekken
die in het voorschreven huis zijn, item twee brouwakers en een stookaker, mitsgaders ook de
schelfhouten en de mutsaards daarop liggende, item de kribben en repen in de paardenstal en
rij stal
Aanpalende eigenaars:
oost de Kasteel straat (de Casteelsche straet) en de weduwe Jan Baptist Vermeijen met haar
hof
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west Martinus Hermans in de naam van zijn vrouw (nomino uxoris)
noord de straat of plaatse van Westerlo (de straet of plaetse van Westerloo)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 787.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Carolus Van Gansen
Beroep van de eigenaar: brouwer
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 26
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 279 en 280
Aard perceel: huis, brouwerij (279) en hof (280)
Grootte perceel: 51 verges
Taxatie: huis en brouwerij 2-5-0 hof en 1-12-2
Volgende eigenaar: Peeter Meijntjen, landbouwer te Testelt in 1815
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Hedendaagse archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 26
Huurders: Michel Joseph Barth, 81 jaar, regissem, geboren te Aux la Chapel, wonende al
40 jaar in Westerlo
Marg. Barth, 75 jaar, particulierster, geboren te Aux la Chapel, wonende al 20 jaar in
Westerlo
Sib. Marg. Barth, 24 jaar, particulierster, geboren te Merode, wonende al 8 jaar in Westerlo
Huurders: Henrick Michiel Josephus Vaessens, 41 jaar, Erivains, geboren te Maastricht,
wonende al 13 jaar te Westerlo en Maria Anna Verbist, 38 jaar, zijn vrouw, geboren te
Westerlo
Catharina Van Loij, 17 jaar, dienstmeid, geboren te Itegem, wonende al 5 jaar in Westerlo
Huurders: Jan Baptist Verellen, 61 jaar, boswachter, geboren te Westerlo en Maria
Elisabeth Van Aelten, 55 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Maria Catharina Verellen, 22 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Huurders: Maria Catharina Jockmans, 45 jaar, vrouw, geboren te Westerlo
Theodore Baur, 15 jaar, haar zoon, geboren te Brussel, wonende al 14 jaar in Westerlo
Huurders: Frans Heylen, 46 jaar, landbouwer, geboren te Herenthout, wonende al 4 jaar in
Westerlo en Theresia Gijsels, 38 jaar zijn vrouw, geboren te Hallaar, wonende al 4 jaar in
Westerlo
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Jan Baptist Heylen, 14 jaar, zoon, geboren te Hallaar (Halder), wonende al 4 jaar in Westerlo
Peeter Franciscus Van Morckhoven, 25 jaar, domestiek, geboren te Zoerle-Parwijs,
wonende al 4 jaar in de gemeente Westerlo
Huurders: Joanna Maria Vranckx, 63 jaar, dagloonster, geboren te Heist-op-den-Berg,
wonende al 35 jaar in Westerlo
Jean Baptist Teniers, 33 jaar, schoenmaker, geboren te Westerlo
Joseph Teniers, 36 jaar, griffier, geboren te Westerlo
Charles Teniers, 31 jaar, schoenmaker, geboren te Westerlo
Huurders: Jan Baptist Peeters, 68 jaar, dagloner, geboren te Herselt, wonende al 40 jaar in
Westerlo en Joanna Maria Vandebrande, 69 jaar, zijn vrouw, geboren te Zoerle-Parwijs,
wonende al 6 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huizen ten zuiden van de markt
Huizen nummer 44 tot 62
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Nummer 44

‘ Den Ketel ‘
‘ Den Grooten Ketel ’
Benaming:
Den Ketel 1593 1607 1643 1697 1794
Den Grooten Ketel 1745 1760
De Ketel 1894
Aard: een groot huis aan de westzijde, bestaande
in een huis, brouwerij, schuur en hof van het
gehele huis en aan oostzijde het huis genaamd
den cleijnen ketel, achteraan stond voor 1716
een klein huisje met varkenskooien
Situering: gelegen aan de zuidzijde van de
plaatse of markt van Westerlo aanpalende oost en
zuid het drossaard huis west de straat naar het
kasteel of de Cleijnen Ketel en noord de markt

Nummer 44
Hierboven en rechts op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door
landmeter Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar
van perceel nummer 44 was Hendrick Bourbon van het huis en erve dat 9 roeden en 72
voeten groot was met de hof van 19 roeden en 16 voeten
groot die gelegen is achteraan aan de overkant van de
Kasteelstraat
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Geschiedenis en eigenaars
20.02.1593
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 februari 1593
Aard akte: verkoping
Verkopers: Henrick Oijen als broer en voogd van Peeter Oijen Willemsse [Willems zoon]
Kopers: Jannen Ridders en Anna Vander Veecken zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen tot Westerlo in rinck geheten den halffen keetel gelijk
Willem Oijen dezelfde had gekocht met zijn huisvrouw Clara Janssens, de wees Peeter
moeder tegen Willmet Floris en zo voornoemde Jan Ridders op de voorschreven hofstad
vanwege zijn huisvrouw moeder Petronella Verstoct dezelfde had uitgezet was heffende
jaarlijks 4 gulden
Aanpalende eigenaars:
oost de andere helft van den ketel
zuid de straat naar het kasteel (de straete naer het casteel)
west de straat de straat naar het kasteel (de straete naer het casteel)
noord s ’Heeren straat en de plaatse (scheeren straete en de plaetse)
Jan Ridders over dezelfde hofstad vanwege zijn huisvrouw moeder Petronelle Verstoct die
dezelfde had uitgezet was heffende jaarlijks 4 gulden jaarlijks enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 10 gulden boven de rente
Pondgeld: 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
1598-18de eeuw
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen, erfpachten van de Kerk, Heilige Geestafel en
Gasthuis
Aard akte: korenrente te Westerlo
Beschrijving akte: één vierteel roggen vervalt op lichtmis op de Ketel tot last van Jan
Segers, is betaald tot 1647 en omtrent 1705 hebben zij naar wil betalen een ½ vierteel onder
Blockhoven, het huis alzo gekocht en wederom verkocht had
Van de halve vierteel werd mentie gemaakt in schepenregister anno 1681 tot laste van
Joachim Bourbon en Anna Peeters, gepand op de grote en kleine huizing daarachteraan
gelegen met de hof en straat gaande naar het kasteel
Aanpalende eigenaars:
oost en zuid Guilliam Boogaerts
zuid de kleine laak (de cleijne lake)
west de straat gaande naar het kasteel (west de strate gaende naer het casteel)
noord Elisabeth Oijen (noort Eliz Oijen)
Van deze ½ vierteel woord ook mentie gemaakt in de scheiding en deling in het jaar 1649
folio 48 waarin een kavel bevalt aan Goris Segers genaamd den Ketel, belast met een ½
vierteel koren aan het Benefictie van Onze-Lieve-Vrouw
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224.
03.10.1607
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 3 oktober 1607
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan De Ridder en Anna Vander Vecken zijn huisvrouw
Kopers: Mr Jan Segers en Maria Baken zijn wettige huisvrouw
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Aard koop: een huis en hofstad gelegen alhier in de plaatse genaamd den ketel
Aanpalende eigenaars:
oost de andere hofstad ook genoemd den ketel met hetgeen voorschreven een huizing geweest
hebbende
zuid dezelfde hofstad
west het straatje gaande naar het kasteel (de selve hoffstadt, het straetken gaende naer het
casteel)
noord de plaatse
De hofstad gelegen west aan het wederdeel van hetzelfde hofstadt noord
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
oost aan het voorzeiden straatje
Op de kopers last aan de kerk van Westerlo ten behoeven van Onze Lieve Vrouw Altaar een
½ vierteel koren met nog ½ vierteel op het ander deel als wezende de gehele ketel
Verkoopprijs-koopprijs: 100 gulden
Pondgeld: 10 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Segers, bij koop
Aard perceel: een huis en hof geheten den ketel gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Lambrecht Clenen nu Richaert Du Fraisne
zuid niet vermeld (de kleine laak)
west het straatje gaande naar het slot (het straetken gaen naer het slot)
noord de plaatse (de plaetse)
aard perceel: een deel van een hof
Aanpalende eigenaars: oost het straatje voorzeiden, zuid de kleine laak, west Hendrick Oijen
Cijns: II oud grooten
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
11.02.1643
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1637-1694
Datum akte: 11 februari 1643
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Mr Jan Segers en Maijken
Baken zijn tweede huisvrouw was
Deelhebbers: Goris Segers en consoorten namelijk Jaspar De Beckers man van Josijn
Segers en Maria Segers met Mr Jan De Loeckers haar man voor de 1ste kavel en Peeter
Peeters en consoorten namelijk Jan Peeters, de voornoemde Peeter Peeters en Jan Callaerts
als voogden van de onmondige kinderen wijlen Peeter Bellens daar moeder af was Lisken
Breugelmans en voor Jenneken Peeters hun zuster voor de 2de kavel.
Aard deling: de 1ste kavel wordt gesteld een huis genaamd de ketel met de brouwerij en
varkenskooi
Aanpalende eigenaars:
oost de tweede kavel
west de straat van het kasteel (de strate vant casteel)
noord de plaatse alhier (de plaetse alhier)
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Op de last te dragen van 9 muijtens 1 bl cijns met ½ vierteel koren aan Onze-Lieve-Vrouw
altaar
Aard deling 2de kavel: het klein huis met het hofje daarachteraan gelegen met beide de
varkenskooien eijnden aenden dijck
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Frederick Van Blockhoven
noord de plaats (de plaetse)
west de straat naar het kasteel en de eerste kavel
Op de last van 5 stuivers cijns en ½ viertelen koren jaarlijks aan Onze-Lieve-Vrouw altaar
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 749.
25.11.1675
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 25 november 1675
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jonker Maximiliaen Van Blockhoven, drossaard van het land en Markizaat
Westerlo etc. als voogd van de achtergelaten kinderen wijlen Jonker Joris Van Blockhoven
en Juffrouw Cecilia Craijmaeckers met decreet en autorisatie van de heer wethouders van
Westerlo op datum voorschreven ondertekend Henrick Vermeeren, secretaris
Kopers: Amant Pellen en Maria Wuijts zijn huisvrouw
Aard koop: een groot huis met het klein huisje (groot huijs met de cleijn huijsinghe)
daarachter gelegen, de schuur en hof in de straat gaande naar het kasteel
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Peeter Peeters en Guilliam Bogaerts
zuid de erfgenamen Peeter Peeters en Guilliam Bogaerts
west de voornoemde straat (naar het kasteel)
noord de markt (de merdt)
Aanpalende eigenaars van de schuur en hof:
oost de voornoemde straat (naar het kasteel)
zuid de kleine laak (de cleijne laeck)
west Elisabeth Oijen
noord Elisabeth Oijen
Op de kopers last van ½ vierteel koren jaarlijks aan Onze Lieve Vrouw Altaar (onse l’e
vrouwe autaer) van Westerlo en 400 gulden kapitale penningen die uit de kooppenningen
hierop blijven staan aan de voornoemde wezen, waarvan de kopers jaarlijks schuldig en
gehouden te betalen de intrest tot 23 gulden, vallende jaarlijks elke datum deze en de eerste op
25 november 1676 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die altijd zal mogen
geschieden met de voorschreven 400 gulden en de verschenen intresten
Verkoopprijs-koopprijs: 902 gulden
Pondgeld: 70 gulden 4 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
08.07.1681
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 juli 1681
Aard akte: verkoping
Verkopers: de voogden van de wezen wijlen Maeijken Wuijts op de … en daar vader af
leeft Amant Pellens alhier present, dezelfde noch iemand anders de sterfhuis en heeft willen
aanvaarden dan gelaten tot profijt van de crediteuren
Kopers: Joachim Bourbon en Anna Peeters zijn huisvrouw
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Aard koop: een groot huis en klein huisje daarachteraan gelegen met de hof aan de straat
gaande naar het kasteel
Aanpalende eigenaars de huizen:
oost Mr Guilliam Bogaerts
zuid Mr Guilliam Bogaerts
west de straat gaande naar het kasteel (de strate gaende naert casteel)
noord de markt (de merdt)
Aanpalende eigenaars van de hof:
oost de straat gaande naar het kasteel (de strate gaende naerhet casteele)
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west Elisabeth Oijen
noord Elisabeth Oijen
Op de kopers last ½ vierteel koren aan de Benefictie van Onze Lieve Vrouw
Verkoopprijs-koopprijs: 546 gulden met de rente van 700 gulden
Pondgeld: 42 gulden 9 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
31.11.1693
Volkstelling Westerlo 1693
Joris Saelen en zijn vrouw Anna Peeters, Peeter Van Inthaut, Elisabeth, Hendrick en
Franciscus Bourbon haar kinderen, Anna Van Inthaut en Catlijn Renders haar meiden
03.02.1698
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aard akte: compareren voor schepenen naar genoemd: Peeter Mertens (1ste), Andries
Diercx (2de), Joris Saelen (3de), Jan Marinus Smets (4de), Jan Roovers (5de), Jan Ridders
(6de), Francis Hermans (7de) en Hendrick Van Aelten (8ste) alle verklaren comparanten in
voldoening de plakkaard geëmaneerd op het distilleren van de levende wateren of
brandewijnen op datum 19 december 1697, hebben verklaart onder eed te weten het naar
volgende
Aard distillatie: de derde comparant dat hij (Joris Saelen) is heeft 1 ketel of fornuis
(fourneijs) opgericht in zijn achterkamer groot omtrent zes vierde deel woonachtig binnen de
voorzeiden Markizaat in den Ketel
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 750.
17.10.1719
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 17 oktober 1719
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Hendrick Bourbon
Huurders: Alexander Meulemans en Cornelia Thijs
Borgstellers: Egidius Meulemans en Catharina Moleberghs, gehuisden stellen voor borg
voor de huur
Aard huur: zijn huis, stal en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo,
genaamd den Ketel, welk huis in huring heeft Sieur Leemans
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 toekomende jaren, in te gaan op 15 maart
1720, met 3 jaar te scheiden met de tevredenheid van de verhuurder en huurders, mits elkaar
op te zeggen te Bamis tevoren en dat voor 50 gulden jaarlijks
Huurvoorwaarden: de verhuurder reserveerd de zolder aan zichzelf naast de Kasteel straat
(de Casteelsche straet) en de kleine kelder in de voorzeiden huizing, mits dat de verhuurders
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in plaats van dat genieten de voorste kelder en de zolder boven de kamer daar de verhuurder
tegenwoordig is wonende
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 760.
16.11.1745
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 16 november 1745
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Francus Bourbon beëdigde en Peeter t’ Seyen geassumeerde uit de wet van
Tongerlo beiden voogden over de wezen achtergelaten bij wijlen Jan Eskens daar moeder af
is Elisabeth Bourbon, mede alhier present gebruikende het decreet en autorisatie van de heer
schout en schepenen van de Heerlijkheid Tongerlo op datum 7 oktober 1745, ondertekend S.
Mertens secretaris
Kopers: Peeter Ulens, inwoner van de stad Diest en Maria Elisabeth Verbiest zijn
huisvrouw
Aard koop: een huis met kamers, stalling en schuur genaamd den Grooten ketel zo en gelijk
hetzelfde met alle appendenties en dependentiën gestaan is aan de plaatse van Westerlo en de
hof daarachter gelegen
Aanpalende eigenaars van het huis:
oost Franciscus Bourbon
zuid Franciscus Bourbon
west de kasteel straat (de casteelsche straete)
noord de markt (de merkte)
Aanpalende eigenaars van de hof:
oost de voornoemde straat
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de erfgenamen Franciscus Peeters
noord de erfgenamen Franciscus Peeters
De vader van de Elisabeth Bourbon de voornoemde goederen bij scheiding en deling heeft
gecompeteerd en op de kopers last van 400 gulden kapitaal wisselgeld ten behoeve van … en
½ vierteel koren ten behoeven van het Benefictie van Onze Lieve Vrouw altaar van
Westerlo, op de voorschreven huis zal koper ieder lopen aan de kooppenningen mogen
aftrekken 25 gulden.
Verkoopprijs-koopprijs: 837 gulden alle hogen inbegrepen boven de voorschreven lasten en
zo Guilliam Verachtert als voogd van de wezen achtergelaten bij wijlen Henrick
Verachtert daar moeder af was … en juffrouw Maria Verachtert, begijntje op het begijnhof
van Diest in de voorschreven huizing enig recht pretenderende zo hebben kopers hun
kooppenningen tot 787 gulden ter griffie gedeponeerd
Pondgeld: 64 gulden 9 3/4de stuivers
Bron: Rijkarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747
12.07.1760
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 12 juli 1760
Aard akte: verkoping
Verkopers: de heer P. H. Halloint, secretaris van de Heerlijkheid Herselt uit kracht van
constitutie in zeker akte van verkoping verleden door Sr Peeter Ulens, zo voor hem als
procuratie hebbende en gelast van zijn dochter A. M. Ulens en haar man P. S. M. De Roij,
ingevolge de procuratie ondertekend binnen Brussel op 16 april 1760 in passeren van de akte
origineel gezien met Anna Theresia Ulens geassisteerd van haar man Sr Henrick Boogaerts,
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degene zijn huisvrouw naar beschreven was autoriserende dezelfde akte van verkoping
gepasseerd binnen de stad Diest op 24 mei laatstleden
Kopers: Jan Baptist Vermeijen en Theresia De Winter gehuisden binnen Westerlo
Aard koop: een huizing met stal, appendenties en dependentiën zo en gelijk hetzelfde
gelegen is binnen Westerlo genaamd den Grooten ketel en de hof daarachteraan gelegen
Aanpalende eigenaars van het huis:
oost Franciscus Bourbon erfgenamen
zuid de kasteel straat (de casteelsche straet)
west de kasteel straat (de casteelsche straet)
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars van de hof:
oost de kasteel straat (de casteelsche straet)
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west P. J. Meijntiens
noord P.J. Meijntiens
Op de kopers last een rente ten kapitale van 400 gulden wisselgeld daarop geaffecteerd ten
behoeve van het Gasthuis van Geel of zo wie en item op de last van ½ vierteel koeren aan het
benefictie van Onze Lieve Vrouw tot Westerlo daar op heffende is
Verkoopprijs-koopprijs: 770 gulden wisselgeld alle hogen inbegrepen boven de rente en
jaarlijkse last
Pondgeld: 62 gulden 2 1/8ste stuivers wisselgeld
Bron: Rijkarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 747.
24.12.1794
Notaris Adrianus Norbertus Van Dingenen, residerende te Herselt
Aktenummer
Datum akte: 24 december 1794
Aard akte: verkoping
Verkoopster: Theresia De Winter weduwe van Joannes Baptista Vermijen, inwoonster
van Westerlo
Koper: Peeter Van Roosbroek Peeterszone, jongeman en dienstbode van de voornoemde
Theresia De Winter
Aard koop: een huizing, kamers, kelders, achterplaats, stallen, schuur en verdere gebouwen
in de erve genaamd den Ketel, gestaan en gelegen tot Westerlo in de omring van de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Frans Bervoets en de heer Mangelschots erfgenamen
zuid de voorschreven Berrevoets
west de straat leidende van het dorp naar het kasteel (de straet leijdende vant dorp naert
Casteel)
noord het dorp of plaatse
Inbegrepen in de koop 20 roeden hof omtrent de huizing en op de koper last van een rente ten
kapitaal van 600 gulden ten behoeve van de erfgenamen van de heer Ludovicus Van Wezel,
gewezen secretaris binnen Westerlo, tegen 4 gulden percent jaarlijks, item een rente ten
kapitaal van 400 gulden ten behoeven van het Gasthuis tot Geel, tegen 4 gulden percent
jaarlijks, item een legaat van ½ vierteel koren jaarlijks aan het Beneficie van Onze Lieve
Vrouw tot Westerlo en eindelijk een grondcijns tot .. jaarlijks
De verkoopster en wijlen haar voorschreven man hebben het huis e.a. gekocht van Petrus
Ullens en haar competerende bij testament door haar met wijlen haar man gemeld gemaakt en
gepasseerd voor notaris Halliont tot Westerlo enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 400 gulden
385

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Herselt nummer 6360.
13.06.1795
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 24
Datum akte: 13 juni 1795
Aard akte: geldlening van 400 gulden, waarvan de geldleners zullen gelden en betalen 16
gulden en dat van 4 gulden percent, de eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 17
maart 1796 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing die zal geschieden met gelijke kapitale
som van 400 gulden wisselgeld en de verschenen intresten
Geldschieters: het gasthuis binnen Geel, deze geldlening is gepasseerd voor het officie en
schepenen van Westerlo op datum 25 november 1675 uit de koop van de huizing en hof
genaamd de Ketel gestaan binnen Westerlo, is blijven staan ten faveur van de wees van wijlen
Jonker Joris Van Blockhoven en juffrouw Cecilia Van Craijwinckel op 25 april 1676 door
Maximilianus Van Blockhoven als voogd van de wezen voornoemd getransporteerd te
hebben ten behoeven van de wezen wijlen Sr Ludovicus Raijmaekers bij goedenis
gepasseerd voor wethouders van Westerlo op 25 april voorschreven en bij de Eerwaarde
mater en conventuelen van het Gasthuis binnen Geel op 22 december 1703 in koop verkregen
van de Heer Nicolaes De Raedmaeker Cornelsse in dienst van Zijne Katholieken Majesteit
bij akte gepasseerd voor de notaris Ambrosius Egidij en getuigen binnen Westerlo, voor
zoveel de geldleners de huizing en hof in koop heeft verkregen van Theresia Dewinter
weduwe wijlen Jan Baptist Vermeijen bij akte gepasseerd voor de notaris Adrianus
Norbertus Van Dingenen op 24 december 1794 ten laste moeten dragen de voorschreven
rente
Geldleners: Peeter Van Roosbroeck, in huwelijk met Anna Elisabeth Vanden Bergh,
inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huizing, hof, appendenties en dependentiën gelegen binnen Westerlo
genaamd den Ketel
Op de geldleners last een rente van 600 gulden ten behoeven van de erfgenamen wijlen de
Heer Ludovicus Van Wesel, gepasseerd voor de wethouders van Westerlo op 19 januari
laatstleden als blijkt bij de goedenisbrief
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6456.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Peeter Van Roosbroeck, herbergier, 40 jaar, ingekomen in Westerlo in het jaar 1779 en zijn
vrouw Anna Elisabeth Van Den Berg, 32 jaar, ingekomen in Westerlo in op 12 Nivôse An 3
of 1 januari 1795
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Peeter Van Roosbroeck
Beroep van de eigenaar: herbergier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 25
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 277 en 278
Aard perceel: huis (277) en hof (278)
Grootte perceel: 51 verges
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Taxatie: huis 0-15-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 25
Eigenaars: Elisabeth Vandenberg, 52 jaar, herbergierser, geboren te Tessenderlo, wonende
al 19 jaar in Westerlo
Joseph Van Roosbroeck, 19 jaar, helper landbouwer, geboren te Westerlo
Maria Catharina Van Roosbroeck, 58 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Guilliam Van Roosbroeck, 34 jaar, domistiek, geboren te Tongerlo, wonende al 1 jaar in
Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 45

‘ Den Clijnen Ketel ’
Benaming:
De Cleijne Ketel 1721
Den Clijnen Ketel 1760, 1762
Aard: huis, bakhuis en hof in het jaar 1716, het
huis aan de oostzijde van het gehele huis en aan
de westzijde het huis genaamd den grooten ketel,
achteraan was er een klein huisje die was
afgebroken einde 17e eeuw.
Situering: gelegen op de plaatse of markt van
Westerlo waarvan palende oost en zuid de
Casteelsche straet, noord de plaatse of markt
west den grooten ketel.

Nummer 45
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar van het
perceel was Franciscus Bourbon van een hof in de vorm van een driehoek groot 6 roeden en
75 voeten, en het huis aan de oostzijde was ook zijn
eigendom
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Geschiedenis en eigenaars
11.02.1643
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 februari 1643
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Mr Jan Segers en Maijken
Baken zijn tweede huisvrouw was
Deelhebbers: Goris Segers en consoorten namelijk Jaspar De Beckers man van Josijn
Segers en Maria Segers met Mr Jan De Loeckers haar man voor de 1ste kavel en Peeter
Peeters en consoorten namelijk Jan Peeters, de voornoemde Peeter Peeters en Jan
Callaerts als voogden van de onmondige kinderen wijlen Peeter Bellens daar moeder af was
Lisken Breugelmans en voor Jenneken Peeters hun zuster voor de 2de kavel.
Aard deling: de 2de kavel wordt gesteld een klein huisje met hofje daarachter gelegen met
beiden de varkenskooien aan de dijk van het kasteel (de verckenkoij einden aenden dijck)
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Frederick Van Blockhoven
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de straat naar het kasteel (de strate naert casteel)
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 749.
25.09.1674
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 25 september 1674
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners zijn schuldig een erfelijke rente van 6
gulden, vallende jaarlijks op 9 september en de eerste op 9 september 1661 enzovoort van jaar
tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden met 100 gulden en de verlopen rente
Geldschieter: de Eerwaarde Heer Bussers, pastoor in Tongerlo
Geldleners: Balthazar Peeters en Adriaen Van Thielen met decreet en autorisatie van de
wethouders van Westerlo
Hypotheek: een huis en aangelegen gestaan alhier aan de markt
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Lenaert Wellens
zuid Sr Lenaert Wellens
west de erfgenamen Jonker Joris Van Blockhoven en de straat gaande naar het kasteel
noord de markt (de merdt)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
03.04.1675
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 3 april 1675
Aard akte: verkoping
Verkoper: Adriaen Van Thielen
Kopers: Mr Guilliam Bogaert en Maria Peeters zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, bakoven, stalling en hof (backboere, stallinghe en hoff) daaraan gelegen
zo hetzelfde gestaan en gelegen is alhier aan de markt (aende merdt)
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Lenaert Wellens
zuid Sr Lenaert Wellens en de straat gaande van de markt naar het kasteel
west de voornoemde straat en de erfgenamen Jonker Joris Van Blockhoven
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noord de markt of plaatse van Westerlo (de merdt of plaetse van Westerloo)
Nota: op de kopers last 100 gulden aan de Heilige Geest van Tongerlo en 50 gulden aan de
Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 840 gulden boven de rente van 150 gulden
Pondgeld half los: 45 gulden 6 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadasterboek
Eigenaar: Peeter Van Inthoudt
Eerdere eigenaar: Mr Jan Segers erfgenamen
Latere eigenaar: Frans Berrevoets bij koop
Aard perceel: klein huis
Aanpalende eigenaars:
oost de heer drossaard De Rest
zuid de Kasteel straat (de casteelsche straete)
west de Kasteel straat (de casteelsche straete)
noord niet vermeld
Oppervlakte: 21 ½ roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-4- mits geen ander goed en nering
Cijns oud zetting: -0-3 ½
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 813-815.
20.12.1712
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 december 1675
Aard akte: publieke verkoping
Verkoper: Hendrick Bourbon en Jan Marinus Smets als wettige voogden van de kinderen
achtergelaten bij wijlen Barbara Smets, daar vader af is Peeter Van Inthoudt, met decreet
en autorisatie van de wethouders alhier op datum 11 oktober 1712, ondertekend L. Van Wesel
Kopers: Francis Bourbon en Dijmpna Cruijsberghs, gehuisden
Aard koop: een huizing met appendenties en dependentiën, zo en gelijk is gestaan en gelegen
aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de heer drossaard
west de heer drossaard ook west Hendrick Bourbon en de kasteel straat
zuid ook de kasteel straat (de casteelsche straet)
noord de markt of s ’Heeren straat (de merckt of s heeren straet)
Nota: op de kopers last van 150 gulden wisselgeld ten behoeve van doctor Henricx of zin
actie hebbende
Verkoopprijs-koopprijs: 769 gulden
Pondgeld: 61 gulden 19 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
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26.03.1721
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Datum akte: 26 maart 1721
Aard akte: geldlening van 150 gulden, de geldleners betalen een rente van 7 gulden 10
stuivers jaarlijks, dewelke intrest koers en ingang genomen heeft op 20 december 1720, zodat
het eerste vervaldag daarvan wezen zal op 20 december 1721, die zal continueren tot de
aflossing toe, dewelke altijd zal mogen geschieden met een som van 150 gulden wisselgeld en
de verschenen intresten
Geldschieter: Mr Philip Francios Halloint, als aalmoezenier van de Armen van Westerlo
etc.
Geldleners: Franciscus Bourbon en Dimpna Cruijsberghs, gehuisden
Borg voor de lening: Henrick Bourbon, broer van de geldlener
Hypotheek: een huizing gestaan en alhier aan de markt, geheten de Cleijnen Ketel
Aanpalende eigenaars: niet vermeld
Nota: de geldleners hebben het huis gekocht van de erfgenamen Peeter Van Inthoudt en
Barbara Smets die daarop was heffende de heer dokter Hen.hoven, dewelke dezelfde rente
heeft overgeven aan Sr Ambrosius Egidij, gewezen aalmoezenier van het markizaat Westerlo
en daarna gecedeerd aan de Armen van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6515
.
22.04.1721
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 april 1721
Aard akte: verkoping en lening
Verkopers: Hendrick Bourbon wettige voogd van de achtergelaten wezen wijlen Mr
Sijmon Duvivier en Elisabeth Bourbon, gehuisden als zij leefden, item Matthias
Berghmans als wettige voogd van de achtergelaten wees wijlen de voornoemde Mr Sijmon
Duvivier, daar moeder af leeft Jenno Wuijts, mede alhier present, welke met decreet en
autorisatie van de wethouders van Westerlo
Kopers: Francios Bourbon en Dijmpna Cruijsberghs, gehuisden
Aard koop: zeker huis genaamd de Paerskeersse, gestaan aan de markt van Westerlo
Op de kopers last een rente van 1000 gulden kapitaal wisselgeld aan wijlen heer Philippus
Steens, schout van de stad Diest, blijkens de goedenisboek alhier voor schepenen
geregistreerd op 9 oktober 1697, voor welke rente alsnu aan comparant Sijmon de
Raedenmaecker in de naam van zijn vrouw, voor welke rente het voorschreven huis is en
blijft geaffecteerd en nog onderpand stelt het kindsgedeelte wijlen de voornoemde Elisabeth
Bourbon, zijnde een weide alsnu verkocht aan Joannes Baptista Verbiest met obligatie van
de zelfde weide te ontlasten, zo zijn de tweede comparanten te weten de voornoemde
Francios Bourbon en Dijmpna Cruijsberghs zijn huisvrouw hebben tot ontlasting van
dezelfde weide tot onderpand gesteld voor de voorschreven rente
Hypotheek: een huis genaamd den clijnen ketel, met appendenties en dependentiën gestaan
alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost juffrouw De Rest
zuid de kasteel straat (de casteelsche straet)
west het huis genaamd den grooten ketel
noord de voorzeiden plaatse (voorz: plaetsse)
Verkoopprijs-koopprijs: 390 gulden met de rente van 1000 gulden wisselgeld
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Nota: de rente is gecasseerd op 10 december 1729 en afgelegd door Peeter Peeters koper van
de paerskeerse
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
23.04.1721
Notaris Guillielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 23 april 1721
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Franciscus Bourbon en Dimpna Cruijsberghs gehuisden
Huurders: Mattheus Berghmans en Dilis Thielemans als voogden van het achtergelaten
weeskind van wijlen Mr Sijmon Duvivier en Joanna Wuijts, nog in leven
Aard huur: een huizing gestaan en gelegen alhier binnen Westerlo aan de markt genaamd de
cleijne ketel met de kamers, zoldering, kelder, bakhuis en andere appendenties en
dependentiën, zo de comparante verhuurders hetzelfde voor datum deze tot hiertoe hebben
bezeten en gebruik en nog de hof bij de verhuurders in huur van Juffrouw de weduwe De Rest
aan de huurders gesigneerd
Huurtermijn en prijs: de verhuurster zal het huis etc. aanvaarden morgen of overmorgen om
uit voorschreven huis te expireren haar … van herberg en ander om eerlijk te … haar kost en
onderhoud voor haar voorkind, de voorschreven huur expireert op 15 maart 1722, voor welke
tijd de huurders beloven voor huurpenningen te geven 32 gulden, te betalen in 4 verschillende
afbetalingen te weten te Sint Jansmis eerstkomende 8 gulden, te Bamis 8 gulden, te Kerstmis
daarna zo veel gulden en op 15 maart de laatste prijs van 8 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6514
18.06.1760
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 18 juni 1760
Aard akte: vernieuwing rente van 7 gulden en 10 stuivers jaarlijks als Franciscus Bourbon
en Dimpna Cruijsberghs gehuisden en ouders van de comparanten waren op 26 maart 1721,
koers en ingang genomen heeft op 20 december 1720, en zodat de eerste vervaldag daarvan is
geweest op 20 december 1721, die is gecontinueerd tot aflossing toe dewelke altijd zal mogen
geschieden met een som van 150 gulden wisselgeld met de verschenen intresten
Geldschieter: Philippe Francios Halloint, aalmoezenier van de Armen van Westerlo, kent
en belijdt aan de voorschreven armen en aan M. N. Van Schoubroeck als actuele
aalmoezenier
Geldleners: Jan Baptist Bourbon voor zichzelf, als uit kracht van procuratie in zeker akte
van transport gepasseerd voor notaris P. H. Halloint binnen Westerlo op datum 11 januari
laatstleden op hem en alle toonders verleden door Philip Bourbon dezelfde sterk makende
voor zijn zuster Joanna Bourbon meerderjarige dochter, item Anna Elisabeth Bourbon zo
voor haar eigen als gelaste van haar broer Henrick Bourbon ingevolge akte gepasseerd voor
notaris De Backer binnen Geel op 7de deze maand, mitsgaders als gelaste van Anthoni
Joseph Milanges en Maria Catharina Bourbon gehuisden, alle dezelfde sterk makend voor
hun uit land (vijtlandighen) broer Peeter Bourbon, alle kinderen wijlen Frans Bourbon en
Dympna Cruysberghs, gehuisden waren
Hypotheek: een huis, bakhuis en hofje daaraan, gestaan en gelegen binnen Westerlo genaamd
den clijnen ketel
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen de heer Peeter De Rest
zuid dezelfde en de kasteel straat (Casteelsche straete)
west de erfgenamen Peeter Ulens of den grooten ketel
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noord de markt van Westerlo (de merckt van Westerloo)
Pondgeld: 11 gulden 5 stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
07.09.1762
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 september 1762
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Anna Elisabeth Bourbon laatst weduwe van Jan Van Der Geden, haar zelf
zijnde geassisteerd met een voogd haar ex officio verleent, zo voor haar zelf als actie
hebbende van haar broer Henrick Bourbon, ingezeten van de Vrijheid van Geel in huwelijk
met Anna Soels, volgens akte daar van gepasseerd voor de notaris G. H. Staes en zeker
getuigen binnen Leuven op 3 maart 1761, dezelfde als gemachtigde van haar zuster Maria
Catharina Bourbon en Joannes Melangez haar man, mitsgaders van Joanna Bourbon
insgelijks haar zuster in huwelijk met Jan Baptist Duboullen, ingevolge hun procuratie uit
Brussel en Ronse, gedateerd op 20 juli en 4 augustus 1762, item Jan Baptist Bourbon
mitsgaders Maria Isabella Verlinden in huwelijk met Philippus Ludovicus Bourbon,
dezelfde comparante alsnog sterk makende voor hun absenten broer Petrus Bourbon, welke
comparanten als kinderen en erfgenamen van wijlen Franciscus Bourbon en Dimpna
Cruijsberghs in hun leven gehuisden
Kopers: Joannes Nauwelaers en Maria Vangehuchten zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing, bakhuis, appendenties en dependentiën, gelijk hetzelfde gestaan en
gelegen is aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van de heer drossaard Mangelschots bij koop van de erfgenamen Peeter
De Rest
zuid de erfgenamen van de heer drossaard Mangelschots bij koop van de erfgenamen Peeter
De Rest en ook de kasteel straat (de Casteelsche straete)
west Jan Baptist Vermeijen en ook de Kasteel straat
noord de markt of S ’Heeren straat (de merckt of S’Heeren straet)
De voornoemde Franciscus Bourbon en zijn vrouw kochten het huis e.a. van de erfgenamen
Barbara Smedts en Peeter Van Inthoudt, volgens goedenis van 20 december 1712, en op
de kopers last van een rente ten kapitaal van 150 gulden wisselgeld aan de Aalmoezenier
schap van Westerlo, volgens goedenis op datum 18 juni 1760, vallende de intrest tot 7
gulden en 10 stuivers altijd op 20 december
Verkoopprijs-koopprijs: 420 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 33 gulden 17 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
08.06.1774
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 juni 1774
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Fransus Nauwelaerts en Carolus Coomans uit kracht van constitutie
verleden door Maria Van Gehuchten, de eerste comparant huisvrouw, geïnsereerd in zeker
conditie van publieke verkoping gepasseerd voor de notaris P.P. Elaerts op 2 mei laatstleden
Kopers: Franciscus Bervoets en Anna Dimpna Haseldoencx zijn huisvrouw, inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huizing, bakhuis, appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen is aan de
plaatse van Westerlo
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Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van de heer Mangelschots
zuid de erfgenamen van de heer Mangelschots en ook de Kasteel straat (Casteelsche straete)
west Jan Baptist Vermeijen en ook de Kasteel straat
noord de markt of S ‘Heeren straat (de merckt of S’Heeren straete)
De verkopers hadden het huis e.a. verkregen bij koop van de gelijke kinderen en erfgenamen
wijlen Franciscus Bourbon en Dimpna Cruysberghs, ingevolge akte van goedenis
gepasseerd voor wethouders van Westerlo op 7 september 1762, en op de kopers last een
rente ten kapitaal van 150 gulden wisselgeld ten behoeve van het Aalmoezeniers schap van
Westerlo, volgens realisatie daarvan op datum 18 juni 1760 tot 7 gulden en 10 stuivers
jaarlijks vallen elke 20 december
Verkoopprijs-koopprijs: 1245 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 100 gulden 7 5/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748
11.06.1774
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 31
Datum akte: 11 juni 1774
Aard akte: geldlening van 1000 gulden, de geldleners beloven te gelden en betalen een
erfelijke rente van 35 gulden jaarlijks en zo tegen 3 gulden en 10 stuivers percent in munt en
evaluatie, koers en ingang nemende de rente op datum heden, en het eerste jaar van betaling
vallen en verschijnen op 11 juni 1775 enzovoort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve
aflossing toe die zal moeten en mogen geschieden in 2 verschillende afbetalingen, ieder
afbetaling met de juiste helft en met 500 gulden straks met de verschenen intresten
Geldschieters (renteheffers): heer Ludovicus Van Wesel, secretaris van het markizaat
Westerlo
Geldleners (rentgelders): Franciscus Bervoets en Anna Dimpna Haseldoncx, gehuisden en
inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huizing, bakhuis, appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen in de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van de heer drosaard Mangelschots
zuid de erfgenamen van de heer drosaard Mangelschots ook de kasteel straat (de Casteelsche
straet)
west Jan Baptist Vermeijen en de voornoemde straat
noord de markt of S’ Heeren straat (de merckt of S’Heeren straet)
De geldleners hadden het huis e.a. verkregen bij koop van Franciscus Nauwelaerts en Maria
Van Gehuchten, ingevolge akte van goedenis daarvan gepasseerd voor de wethouders van
Westerlo op 8 juni 1774 en ook op hun last van een rente ten kapitaal van 150 gulden
wisselgeld ten behoeven van het Aalmoezeniers schap van Westerlo, daarop geaffecteerd
volgens realisatie van 18 juni 1760 en verder verbindende de geldleenster haar kindsgedeelte
in de goederen gelegen zo in Watereinde jurisdictie van Herselt, Tongerlo en elders, op haar
reeds verstorven uit hoofd en dood van haar vader Cornelis Haseldoncx daar weduwe van is
Maria Elisabeth Maijbosch, alhier mede comparerende, geassisteerd met haar zoon
Norbertus Haseldoncx, bejaarde jongeman, verklaart bij deze af te stappen te renunciëren
aan het vruchtgebruik, dezelfde Norbertus Haseldoncx stelt voor borg voor de gemelde som
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6435.
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1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: Frans Berrevoets
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 1 stuiver 2 oorden
Aard akte: lijst van nering of zaak onder de Markizaat tot 20ste penningen
Handelaar: Frans Berrevoets
Periode: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781
Cijns: 4 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
20.11.1787
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 55
Datum akte: 20 november 1787
Aard akte: hernieuwing van een geldlening van 1000 gulden, van een obligatie gepasseerd
voor mij notaris op 11 juni 1774, de geldleners betalen een erfelijke rente van 35 gulden
jaarlijks tegen dus tegen 3 gulden 10 stuivers percent, vallen en verschijnen elke jaar met de
11de van de maand juni
Geldschieter: Ludovicus Van Wesel, secretaris van het markizaat Westerlo
Geldleners: Franciscus Bervoets en Anna Dimpna Haseldoncx, wettige gehuisden en
inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huis, bakhuis, appendenties en dependentiën met grond van erve, gestaan en
gelegen binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van de heer Drossaard Mangelschots
zuid de erfgenamen van de heer Drossaard Mangelschots
zuid de Kasteel straat (de Casteelsche straete)
west Jan Baptist Vermeyen en de voorzeiden straat
noord de markt of S’Heerenstraat (de merckt of s’ Heerenstraet)
Het huis e.a. is bij de geldleners gekocht in verleden van Jan Franciscus Nauwelaers en
Maria Van Gehuchten bij goedenis op 8 juni 1774, op de last van een rente ten kapitaal van
150 gulden wisselgeld ten behoeve van het Aalmoezeniers schap van Westerlo, mitsgaders
de vrouw geldleenster haar kindsgedeelte in de goeder op haar verstorven en gesuccedereerd
bij dood van haar vader Cornelis Haseldoncx alsnog betoucht word door haar moeder Maria
Elisabeth Maijbosch, dewelke comparant verklaard af te stappen van de touchte, hebbende
tot meerdere securiteit Norbertus Haseldoncx broer van de geldleenster zich boven gesteld
als borg enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6448.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Francis Bervoets
Beroep van de eigenaar: bakker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 24
395

Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 276
Aard perceel: huis (276)
Grootte perceel: ? verges [papier afgescheurd]
Taxatie: huis 0-15-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 25
Huurders: Francis Bervoets, 32 jaar, ardoisien, geboren te Westerlo en Theresia Huijbergs,
40 jaar, zijn vrouw, geboren te Beringen, wonende al 14 jaar in Westerlo
Francis Bervoets, 77 jaar, dagloner, geboren te Pulerbos, wonende al 40 jaar in Westerlo
Dimphna Bervoets, 40 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Eulalie Bervoets, 15 jaar, dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huisnummer 46

‘ Het Drossaardhuis ’
Benaming: geen, dit huis is veeleer bewoond door
drossaards van het markizaat Westerlo vandaar de
benaming Drossaardhuis
Aard: huis, schuur, stal en hof
Situering: gelegen aan de plaatse of markt van
Westerlo, palende oost het volgende huis, west
meestal verwijzende naar het Kasteel straat, zuid
de kleine laak
Figuren: Jonker Fredrick Van Blockhoven,
Drossaart van het markizaat Westerlo
Jacques De Rest, Drossaard van het markizaat
Westerlo
Gregorius Hermans, dokter in de medicijnen

Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo
Perceel nummer 46
Eigenaar van het perceel: Jacques De Rest, Drossaard van het markizaat Westerlo
Aard eigendom: een huis en hof
Oppervlakte: 171 roeden en 41 voeten
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Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Eigenaar: Lenardt Van Halle
Cijns: 2 oude grooten jaarlijks
Hypotheek: huis en hof gelegen tot Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost aan Jan Vervorst
zuid de plaatse
west Marie Visschers
noord aan Lambrecht Vande Veken
Volgende eigenaar: Richart du Fraisne
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
13.03.1597
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 13 maart 1597
Aard akte: geldlening, de geldleenster bekent jaarlijks schuldig te zijn in plaats van 12
gulden volgens constitutie brief voor meier en schepenen van Herselt op datum 20 januari
1586 verleden bij Jannen Nijs, waarvan Niclaes Van Halle dezelfde pand had verkregen,
welke pand is behouden jaarlijks en erfelijke rente van 6 gulden 10 stuivers, waaraf de rente
verschijnen zal in het jaar 1598 enzovoort van jaar tot jaar enz.
Geldschieter: het convent van het Godshuis van Tongerlo
Geldleners: juffrouw Petronella Van Meldert weduwe van Niclaes Van Halle geassisteerd
met Richard Du Fraisne, drossaard van het land van Westerlo, getrouwd met juffrouw
Isabella Van Halle tezamen en alle van wegens mede erfgenamen van dezelfde Niclaes Van
Halle
Hypotheek: een hofstad met de huis en schuur daarop staande gelegen alhier tot Westerlo in
de Sinck
Aanpalende eigenaars:
oost Diericx Van Halle erve
zuid de klein laak of het gemeen riet (de cleijn laecke of het gemeijn riet)
west de straat gaande naar het kasteel (de strate gaende naer het casteel)
noord de plaatse (de plaetse)
De Eerwaarde heer FF. Matthei doet blijken de originele kwitantie van de Eerwaarde heer
Hieronimus Smets, dispenser, waarbij blijkt dat de kapitaal en intrest is afgelost en dienende
voor cassatie, gedaan op 20 mei 1692
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
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1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Richalt Du Fracijn [Fraisne] bij erfenis daar tevoren op stond juffrouw
Petronella Van Meldert
Aard perceel: een huis en hof, gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot met erve daaraan 1 ½
sille
Aanpalende eigenaars 1609:
oost zijn zelf komende van Dierck Van Hall
zuid het riet
west Jan Sergers en de straat lopende naar het kasteel
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
12.08.1614
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 12 augustus 1614
Aard akte: verkoping
Verkopers: Absolon Vincx uit kracht van procuratie gepasseerd voor Jan Nicolai, notaris
residerende te Antwerpen bij Leonart Van Halle Diericxsse [Diericxs zoon] ook openbare
notaris wonende bij de Nieuweborsse binnen Antwerpen, gepasseerd op 5 juni 1614
Kopers: Sr Richard Du Fraisne, drossaard van het land van Westerlo
Aard koop: een ledige erve daar een huis op placht op te staan gelegen alhier tot Westerlo in
de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Franchoos Sebastiaens
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de erfgenamen Niclaes Van Halle
noord de plaatse (de plaetse)
De verkoper had het part en deel verkregen van cijnzen en gronden van erven bij wijlen
Lenaert van Halle en Anna Baten zijn grootvader en grootmoeder (grootvadere en
grootmoedere)
Verkoopprijs-koopprijs: 200 gulden
Pondgeld: 15 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
14.09.1629
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 14 september 1629
Aard akte: verkoping
Verkopers: Mr Ghijsbert Gisberti, secretaris van de Heerlijkheid Itegem, volkomen gelast
en procuratie hebbende van Juffrouw Johanna Du Fraisne geassisteerd met Jonker
Bernard? Fourlaux, Verador zen Contador van zijne Koninklijk Majesteit Armada,
residerende in de haven van Oostende haar schoonbroer, dezelfde procuratie gepasseerd voor
Haerlingen, notaris binnen de stad van Mechelen residerende op 19 mei 1628
Kopers koop 1 en 2: Jonker Fredrick Van Blockhoven, drossaard van het land van Westerlo
en juffrouw Anna de Las Cuevas zijn wettige huisvrouw
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Aard koop 1: een huis, hof en boomgaard zo dezelfde met zijn toebehoren gestaan is alhier in
de in de cingel van de plaatse (inde cingele van de plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost een hofstad die de voornoemde drossaard bij calegiering gedaan tegen Jan Schelenberchs
had verkregen
zuid de kleine laak en de vrunte geheten het riet (de cleijn laecke ende vroonte geheeten het
riet)
west Mr Jan Segers erve en de straat leidende naar het kasteel
noord de plaatse
Op de kopers last van 6 gulden 10 stuivers jaarlijks aan het Convent van Tongerlo met ook 1
molenvat koren aan Jannen Van Ghierle
Aard koop 2: een hofstad bij hem met calegiering verkregen zo dezelfde gelegen bij het
voorschreven huis en hof gekomen van Dierick Van Halle in de grootte zo gelegen
Aanpalende eigenaars:
oost aan Franchoos Bastiaens huis en hof
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west het voornoemde huis en hof
noord de plaatse (de plaetse)
Verkoopprijs-koopprijs: 428 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
12.11.1669
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 12 november 1669
Aard akte: geldlening van 300 gulden, de geldlener is schuldig een erfelijke rente van 18
gulden 15 stuivers vervallen jaarlijks elke 14de januari laatstleden en de eerste op 14 januari
1670 enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden met 300 gulden
kapitaal met de verschenen intresten
Geldschieter: Monsieur Petrus Paulus Therij, rentmeester van markizaat van Westerlo
Geldlener: Jan Bongaerts als last en procuratie hebbende van Sr Lenaert Wellens,
gepasseerd dezelfde procuratie voor de notaris Adriaen Thijs op 25 april 1669 ons schepenen
getoond, heeft in dezelfde kwaliteit bekent schuldig te wezen
Hypotheek: een huis te Westerlo in de plaatse gelegen
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Adriaen Wijnants van Rosan
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de weg naar het kasteel (den wech naert t’casteel)
noord de markt of S ‘Heeren straat (de merckt of theeren straete)
Met nog als pand een perceel hooiwas gelegen aan de langebrugge
Pondgeld: 22 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
28.02.1679
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 28 februari 1679
Aard akte: verkoping
Verkopers: Mr Cornelis Caers als last en procuratie hebbende van Sr Lenaert Wellens,
ingevolge conditie met zijn huisvrouw juffrouw Anna Maria Van Blockhoven aangegaan,
gepasseerd dezelfde voor de notaris Henrick De Winter op 25 januari 1679
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kopers: Mr Hermanus Wijnants van Rosan en juffrouw Catharina Lambrechts zijn
huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur, stalling, hof en aangelegen, gestaan en gelegen te Westerlo aan
de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Adriaen Wijnants van Rosan
zuid de klein laak of Nete (de cleijn laecke of nethe)
west de straat gaande naar het kasteel (de straete gaende naert casteele) en Guilliam Bogaerts
noord de markt (de merdt)
Op de verkopers last van 100 gulden kapitaal aan het Convent van Tongerlo en 400 en 55
gulden aan de erfgenamen Sr Lowies Raeijmaeckers
Verkoopprijs-koopprijs: 2213 gulden
Pondgeld half los: 172 gulden 4 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
11.09.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 september 1685
Aard akte: verkoping
Verkopers: Sr Joannes Oliviers als rechtelijke voogd van de wezen wijlen Sr Hermanus
Wijnants van Rosan en juffrouw Catharina Lambrechts, gehuisden
Kopers: heer Gregorius Hermans, dokter in de medicijnen en juffrouw Maria Matthei zijn
huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur, stalling, hof en land daaraan gelegen, gestaan alhier aan de
plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Sr Adriaen Wijants of mijnheer Steens zuid de klein laak of Nete (de
cleijn laecke of nethe)
west de straat gaande naar het kasteel (de strate gaende naer het Casteele) en Joachim
Bourbon
noord de markt (de merdt)
Op de kopers last van 100 gulden aan de heer dispenser van Tongerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1520 gulden
Pondgeld half los: 118 gulden 10 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
06.11.1691
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 6 november 1691
Aard akte: verkoping
Verkopers: de Eerwaard heer Franciscus Matthé en Eatoir en Joannes Hermans als
rechtelijke voogden van de wezen wijlen de heer dokter Gregorius Hermans en juffrouw
Maria Matthé, met decreet van de wethouders van Westerlo op 20 oktober 1691
Kopers: heer Jacques De Rest, drossaard van Westerlo en juffrouw Cornelia De Verginis
zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur en hof zo het gelegen alhier is, gestaan en gelegen tegenover de
markt (de meirdt)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan De Ridder
zuid de klein laak (de cleijn laeck)
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west de straat gaande naar het kasteel (de strate gaende naer het casteel) en Joachim Bourbon
erfgenamen
noord de markt (de meirdt)
Verkoopprijs-koopprijs: 2370 gulden
Pondgeld: 191 gulden 11 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
1693
Volkstelling Westerlo 1693
Jacques De Rest, drossaard van het markizaat Westerlo en zijn vrouw Cornelia De Verginis,
Jan Baptist, Isabella en Theresia De Rest hun kinderen, Maria en Helena hun meiden,
Hendrick hun knecht.
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaars: Jan De Ridder en de heer J. De Rest, drossaard
Aard perceel: een huizing en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Paridaens
zuid de laak (de laecke)
west de kasteelstraat (de Casteelsche straete)
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel in het geheel: 200 ½ roeden
Zetting nieuwe cijns: 0-7 ½, Jan De Ridder heeft hierin 40 roeden dus -0-1 ½ cijns en de
rest drossaard J. De Rest -0-5- cijns
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815.
27.10.1735
Notaris Jan Baptist Gerardi, residerende te Antwerpen
Datum akte: 27 oktober 1735
Aard akte: scheiding en deling van de achtergelaten goederen van wijlen Juffrouw Cornelia
De Verginis weduwe wijlen heer Jacques De rest, in zijn leven drossaart van markizaat
Westerlo
Deelhebbers: 1° Juffrouw Maria Isabella Ernestina De Rest weduwe van de heer Arnoldus
Crol voor kavel A, 2° Juffrouw Theresia Constantia De Rest weduwe van de heer
Philippus Augustinus Vanden Bosch, in zijn leven secretaris van Reet voor kavel D, 3° de
heer Petrus De Rest, drossaard van Waarloos, Vremde etc. voor kavel C en 4° de heer
Josephus Nicolaes De Rest, secretaris van Herselt voor kavel B
Aard deling: kavel C, een huis, stal, schuur en hoeve met zijn verdere toebehoren gestaan en
gelegen in het dorp van Westerlo, getaxeerd op 1612 gulden
Aanpalende eigenaars:
oost Mertinus Huijpens (oost Mertinus Huijpens)
zuid de klein laak (suijdt de clijn laecke)
west de kasteel straat (weest de castelsche straete)
noord de markt (noort de meert)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Antwerpen, nummer 586

402

19.08.1761
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 9
Datum akte: 19 augustus en 6 oktober 1761
Aard akte: openbare verkoping (niet doorgegaan wegen verkoping uit de hand)
Verkoopster: juffrouw Maria Joanna Agnes Van den Bosch weduwe wijlen de heer P. De
Rest, in zijn leven drossaard van Waarloos etc. en haar bejaarde kinderen volgens macht en
faculteit de dag van de goedenis
Kopers: de kinderen en erfgenamen van wijlen de heer drossaard Mangelschot
Aard koop: een stenen huis met zijn kamers, bovenkamers, keldering, stallingen, schuur, hof
en toebehoren, gestaan en gelegen alhier binnen de plaatse van Westerlo, groot samen 161
roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Merten Huijpens
zuid de kleine laak (de kleijne laeke)
west de kasteelstraat en de erfgenamen Franciscus Bourbon (de Casteelsche straet en
d’erfgenaemen van Frans Bourbon)
noord de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
Nota: de verkoper zal tot zijn last van de verkoopster af te leggen en aflossen een rente ten
kapitaal van 800 gulden wisselgeld staande ten profijt van de Urbanisten tot Mechelen op het
voorschreven huis en percelen geaffecteerd, de koper zal moeten gedogen dat het paarde
stalletje, askot en pomp van het voorzeiden huizing door de huurders zullen afgebroken en
geamoveerd worden, zo dezelfde door de heer drossaard Mangelschots daar zijn gemaakt en
de koper van het huis zal hetzelfde aanvaarden op 15 maart 1762 en daarvan trekken de huur
van Bamis tot 15 maart voorzeiden, bestaande in 60 gulden enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 3250 gulden wisselgeld (ieder hogen 2 gulden te bekeren ieder de
helft naar oude gewoonte)
De verkoopster had het verkocht op 19 augustus 1761 uit de hand aan de kinderen en
erfgenamen van de heer drossaard Mangelschots voor de som van 2500 gulden wisselgeld
zonder hogen, op de last af te leggen en de rente met de intrest breder bij conditie vermeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 775
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12.01.1762
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 12 januari 1762
Aard akte: verkoping
Verkopers: juffrouw Maria Anna Agnes Van den Bossche weduwe wijlen de heer Petrus
De Rest, in zijn leven drossaard van Vremde, Waarloos etc. geassisteerd met een vreemde
voogd haar ex office met rechte gegeven, vertonende alhier kopie authentiek een notariële
procuratie luidende als volgt: op 8 januari 1762, voor mij Egidius Morreel openbare notaris,
geadmitteerd te Kontich, compareerden de heer Jacobus Ernestus Hubertus De Rest,
drossaard van Kontich, Rumst, Vremde etc., de heer Joannes Josephus Cornelius De Rest,
juffrouwen Cornelia Cristina, Maria Joanna Josepha, Cecilia Agnes Josepha De Rest,
alle bejaard en hun zelf zijnde, mitsgaders hun broer de heer Cornelius Joannes Josephus De
Rest, insgelijks bejaard en zijn zelf zijnde, alle kinderen en erfgenamen van wijlen de heer
Petrus De Rest daar moeder af leeft Juffrouw Maria Joanna Agnes Van den Bossche,
dezelfde parten en delen verkregen bij de voornoemde verkregen Petrus De Rest en Maria
Joanna Agnes Van den Bossche te verkopen
Kopers: heer François Mangelschot, advocaat, de heer Philippus, juffrouwen Maria
Catharina, Anna Barbara en Joanna Mangelschots, alle erfgenamen van de heer Fr.
Mangelschots in zijn leven gewezen drossaard van dit markizaat daar moeder van was
juffrouw Anna Mennekens
Aard koop: een huizing met stal, schuur, hof en alle verdere toebehoren, gestaan en gelegen
in het dorp van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Martinus Huijbens
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west de kasteelstraat (de Casteelsche straet)
noord de markt (de merckt)
Het huis e.a. aan hun en hun moeder competerende bij scheiding en deling van de
achtergelaten goederen van wijlen juffrouw Cornelia De Virginis weduwe van de heer
Jacques De Rest, in zijn leven drossaard van het markizaat Westerlo, was tussen de
comparanten vader wijlen en hun gemelde moeder met consoorten op datum 27 september
1736 voor de notaris Jan Baptist Gerardi binnen de stad Antwerpen gepasseerd.
Verkoopprijs-koopprijs: 2500 gulden wisselgeld, waaraan moet korten de som van 1800
gulden wisselgeld met de intrest die de kopers hebben betaalt aan het klooster der clarissen
Urbanisten tot Mechelen, in voldoening en aflossing van een rente van gelijk kapitaal
volgens kwitantie op 4 september 1761 enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de erfgenamen van P. H. Mangelschots
Beroep van de eigenaar: niet vermeld
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 23
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 2 en 2
Aard perceel: huis (274) en hof (275)
Grootte perceel: ?. (papier afgescheurd)
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 1-10-0
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Volgende eigenaar: N. Van Baerle, rentenier te Aarschot
Latere eigenaars: de erfgenamen Fr. Van Schoubroeck te Geel in 1812 en in 1817
Dominicus Norbertus Van Schoubroeck
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 23
Huurders: Anna Theresia Grootaerts, 48 jaar, herbergierster, geboren te Heist-op-denBerg, wonende al 16 jaar in Westerlo
Sophie Wuijts, 23 jaar, naaister, geboren te Heist-op-den-Berg, wonende al 16 jaar in
Westerlo
Eulalie Wuijts, 15 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Felix Wuijts, 14 jaar, haar zoon, geboren te Westerlo
Jan Francis Grootaerts, 46 jaar, particulier, geboren te Heist-op-den-Berg, wonende al 16
jaar in Westerlo
Ursule Doremans, 16 jaar, naaister, geboren te Heist-op-den-Berg, wonende al 2 jaar in
Westerlo
Huurders: Leonard Denijs, 54 jaar, percepteur, geboren te Kortrijk, wonende als 1 jaar in
Westerlo en Bernardina Raemdonck, 52 jaar, zijn vrouw, geboren te Lokenen, wonende al 1
jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huisnummer 47

‘ Den Ossen Cop ’
‘ Het Lam ‘
Benaming:
Den Ossen Cop 1765 1774 1775
Den Ossenkop 1788
Het Lam 1853
Aard: huis, schuur en hof
Situering: gestaan zuidwaarts op de plaatse of
markt van Westerlo, west het drossaard huis,
oost volgende huis, zuid de kleine laak

Nummer 47
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo
Eigenaar van het percee: Jan De Ridder de oude
Aard perceel: een huis en hof
Oppervlakte: 38 roeden
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Geschiedenis en eigenaars
21.10.1596
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 21 oktober 1596
Aard akte: verkoping
Verkopers: Alexander Sijmons als wettige voogd van de kinderen Jans Coegemans Van
Bincom (?) daar moeder af was Elisabeth Stercx (?), met ook Peeter Ghijsbrechts als
voogd van de kinderen Jan Ghijsbrechts daar moeder af was Heilwich Bethans (?)
Kopers: Franchoers Bastiaens, vorster van Westerlo
Aard koop: een huis en hof zo hetzelfde gestaan is tot Westerlo aan de Sinck gekomen van
Anna Hermans
Aanpalende eigenaars:
oost Cornelis Tiborts erve
zuid de kleine laak of het gemeijn riet (de cleijn laecke of het gemeen riet)
west Dierck Van Hall erfgenamen
noord de plaatse (de plaetse)
Op de koper last van 7 gulden jaarlijks rente aan het convent van het Godshuis van Tongerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 283 gulden
Pondgeld: 21 gulden 4 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710, folio 45
Eigenaar: Franchois Bastiaens, vorster
Vorige eigenaars: Johanna Wuyts gekomen van Henrick Spaens
Aard perceel: een huis en hof, groot ½ sille (50 roeden) gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Nicolaes Slaets
zuid het riet
west Richalt Du Fraisne
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
1671-1711
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671 tot 1711, folio 12 recto
Eigenaar: Richard Du Fraisne bij koop
Vorige eigenaar: Dirck Van Halle
Volgende eigenaar:
- 1° Sieur Frederick Van Blockhoven, Drossaard bij koop
- 2° Jan De Ridder
Aard perceel: een hofstad gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 20 roeden
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Franchois Bastiaens, vorster
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zuid het riet
west zijn zelf huis en hof
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 3 D. Lo 6 D. paijts
Vorige boek: folio 45
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).
Hiertussen eigenaar: Adriaen Wijnants Van Rosan daarna de erfgenamen
21.10.1687
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 21 oktober 1687
Aard akte: verkoping
Verkoper: Mijnheer Steens, meier van etc.
Koper: Jan De Ridder
Aard koop: een huis en hof gestaan alhier aan de markt
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Paridaens
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen heer en Mr Gregroius Hermans
noord de plaatse alhier (de plaetse alhier)
Op de koper last van 500 gulden ten behoeve van de verkoper Steens, tegen … percent en zo
20 gulden jaarlijks, vallende op datum deze en zo de eerste jaar op 21 oktober 1688,
enzovoort tot de aflossing die zal mogen geschieden met 500 gulden en de verschenen
intresten, zal de rentgelder dezelfde vermogen te leggen met 200 gulden straks, met als pand
een stuk erve enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 1180 gulden
Pondgeld half los: 95 gulden 2 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
1693
Volkstelling Westerlo 1693
Jan De Ridder en zijn vrouw Engel Soeten
03.02.1698
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aard akte: compareren voor schepenen naar genoemd: Peeter Mertens (1ste), Andries
Diercx (2de), Joris Saelen (3de), Jan Marinus Smets (4de), Jan Roovers (5de), Jan Ridders
(6de), Francis Hermans (7de) en Hendrick Van Aelten (8ste) alle verklaren comparanten in
voldoening de plakkaard geëmaneerd op het distilleren van de levende wateren of
brandewijnen op datum 19 december 1697, hebben verklaart onder eed te weten het naar
volgende
Aard distillatie: de zesde comparant verklaart dat hij (Jan Ridders) heeft 1 ketel of fornuis
(fourneijs) in zijn woning aan de markt (de merckt) aldaar naast de huis van de heer
Drossaard, groot omtrent 5 vierde deel opgericht kamer
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
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Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Jan De Ridder en de heer J. De Rest, drossaard
Aard perceel: een huizing en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Paridaens (oist Jan Paridans)
zuid de laak (suydt de laeke)
west de kasteelstraat (west de Casteelsche straete)
noord de markt (noordt de merckt)
Grootte perceel in het geheel: 200 ½ roeden
Zetting nieuwe cijns: 0-7 ½, Jan De Ridder heeft hierin 40 roeden dus -0-1 ½ cijns en de
rest drossaard J. De Rest -0-5- cijns
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 816.

1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711 tot 1762, folio 121 verso, post 1
Eigenaar: Jan De Ridder
Vorige eigenaar: Sieur Frederick Van Blockhoven over Richard du Frain
Volgende eigenaar: Marten Huijbens bij koop
Aard perceel: huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 20 roeden
Aanpalende eigenaars 1711:
oost Jan Paridaens
zuid de laak (de laeckt)
west de heer Drossaard De Rest
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 3 D. Lo 6 D. paijts 1 tiers capp. (05-=5=1=3 ½)
Vorige boek: folio 12
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761 (oude
inventarisnummer).
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17.12.1720
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 17 december 1720
Aard akte: openbare verkoping, gepasseert voor schepenen van Westerlo
Verkopers: Mr Philipe Françios Halloint, schepen, als curator van het sterfhuis wijlen Jan
De Ridder de oude, daartoe speciaal geautoriseerd bij drossaard en schepenen van Westerlo,
met decreet en autorisatie van dezeld op datum 19 november 1720, ondertekent L. Van Wesel
Kopers: Martinus Huipens en Livina Colins zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur en hof met alle hetgeen daarvan dependeren gestaan en gelegen
aan de markt van Westerlo (aen de merckt van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Jan Paridaens
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west juffrouw de weduwe wijlen de heer J. De Rest, gewezen drossaard van Westerlo
noord de voorschreven markt (de voorse merckt)
Nota: op de kopers last van 200 gulden kapitaal wisselgeld aan de heer Steens mode de heer
Vandeaecker tot Diest daarop uitgaande blijkens, verder op het voorschreven huis alsnog
geaffecteerd tot profijt van de wezen wijlen Maria Françoise La Haije daar vader af is Jan
De Ridder den jonge, 800 gulden kapitaal met alsnog 25 gulden kapitaal, alles wisselgeld,
zodat de jaarlijkse intrest is, koers en ingang nemende op datum deze, en de eerste vervaldag
wezen zal op 17 december 1721, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen
geschieden met gelijk sommen van 800 gulden en 25 gulden, hiervoor hebben de kopers nog
als onderpand gesteld een weide gelegen in de Kwarekken onder Westerlo
Martinus Huijpens heeft vertoond een kwitantie van een rentebrief op 20 december 1720,
blijkt dat de rente uitgezet van 200 gulden wisselgeld en op 30 juni 1733 heeft Mr Philip
François Halloint als voogd van de achtergelaten wezen wijlen Jan De Ridder de jonge en
Maria Françoise La Haije, bekend ontvangen te hebben uit handen van Merten Huijpens
de som van 825 gulden kapitaal met de verlopen intresten
Verkoopprijs-koopprijs: 1427 gulden
Pondgeld: 115 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793, folio 215 verso, post 1
Eigenaar: Marten Huijpens bij koop
Vorige eigenaar: Jan Baptist Ridders
Volgende eigenaar: Peeter Peeters bij koop
Aard perceel: huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 20 roeden
Aanpalende eigenaars 1765:
oost Guilliam Verachtert
zuid de klein laak of riet (de clijn laeck of riet)
west de heer De Rest
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 3 D. Lo 6 D. paijts 1 tiers capp. (05-=5=1=3 ½)
Vorige boek: folio 121 verso post 1
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer)
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08.01.1765
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 8 januari 1765
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Josephus Huypens en Anna Catharina Huypens geassisteerd met Adrianus
Prost haar man, beiden achtergelaten kinderen van wijlen Martinus Huypens daar moeder af
leeft Livina Colens, dezelfde uit kracht van constitutie verleden door hun voorschreven
moeder dezelfde geïnsereerde in zeker akte van verkoping gepasseerd voor notaris J. B.
Verlinden op 20 december laatstleden, alhier gezien en op heden voor ons met de brandende
kaars gesloten
Kopers: Joannes Paes en Catharina Folders, gehuisden en ingezeten van Westerlo
Aard koop: een huizing, schuur, stal, bakhuis en hof, groot de maat niet geweten, gestaan en
gelegen in de plaatse van Westerlo, genaamd den Ossenkop
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Peeters (oist Jan Bap: Peeters)
zuid de klein laak (zuijt de cleijn laeke)
west de erfgenamen de heer drossaard Mangelschots (west d’erffgen van d’Heer Drossaet
Mangelschots)
noord de plaatse voorschreven (noort de plaetse voors)
Verkoopprijs-koopprijs: 1356 gulden en 6 stuivers alle hogen en drinkgeld inbegrepen,
blijvende de kooppenningen tot 900 gulden op de voorschreven huizing e.a. geaffecteerd ten
behoeve van de comparanten (kopers), mits daarvan betalen voor intrest tegen 4 gulden
percent, ingang nemende op 15 maart 1764, zodat het eerste zal vervallen op 15 maart 1765,
enzovoort te continueren tot de aflossing toe enz.
Pondgeld: 109 gulden 7 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
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21 maart 1770
Notaris Carolus Coomans, residerende Westerlo
Aktenummer 6
Datum akte: 21 maart 1770
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Joannes Paes, meestertimmerman en inwoner van Westerlo
Huurders: Alexius Ferdinandus Van den Velde en Joanna Maria Verwerft
Aard huur: zeker keuken (kokene), een kamertje straatwaarts met de winkel daarnaast in een
huizing gestaan in de plaatse alhier, mitsgaders de helft van het gebruik van de kelder daarin
gelegen, de zolder boven de voornoemde winkel en da afgang, zeker deel in de stal en hof,
gelijk die bij Anthonis Jopmans laatst is gebruikt geweest
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptista Peeters
zuid de kleine laak (de cleijne laeke)
west de heren Mangelschots
noord de plaatse (de plaetse)
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 jaren, te mogen scheiden met 3 jaar, om en mits
de som van 42 gulden jaarlijks te betalen alle half jaar in twee verschillende afbetalingen,
ingang nemende op 15 maart laatstleden, zodat het eerste half jaar vallen en verschijnen met
Bamis eerstkomende (Sint-Bavo op 1 oktober) en het volle jaar op 15 maart 1771, enzovoort
van jaar tot jaar tot de expiratie van de 3 of 6 jarige termijn.
De huurders zullen de vensters en glazen van de verhuurder woning behoorlijk te
onderhouden en in afscheiden van de huur dezelfde in staat als bij het ingaan van de huur,
hebben toelating van de verhuurder om naar de kelder te gaan door het kamertje in de gang
van de huizing en mogen de huurders de huizing niet aan andere verhuren enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6431
09.02.1771
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 9 februari 1771
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Jan Paes, inwoner van Westerlo
Verhuurster: Anna Catharina Struijven Peeters dochter
Aard huur: een huizing gestaan en gelegen aan de markt van Westerlo, bestaande in de
winkel (huisinghe gestaen ende gelegen aen de merckt van Westerloo bestaende in den
winckel) zo en gelijk dezelfde met zijnen toog en schappen is gemonteerd over de afgang of
zoldering boven de voorschreven winkel, de voorschreven kamer van het voorschreven huis
tegenover dezelfde winkel, mitsgaders de helft van de plein, stal tot gebruik van brandt of
anderszins en finaal de hof
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 1 jaar, ingang nemende de voorschreven huizing
op half maart eerstkomende 1771 en te expireren met half maart volgende 1772, voor de som
van 30 gulden, te betalen in 2 termijnen van 15 gulden in twee verschillende afbetalingen, te
weten de eerste met Bamis (1 oktober) tot 15 gulden en de resterende tot de andere 15 gulden
met 15 maart 1772 enz. op de huurconditiën
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6499.
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26.01.1775
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 januari 1775 met uitgang van de brandende kaars gepasseerd voor de
wethouders van Westerlo op 17 december 1774
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Jan Baptista Folders en Laurentinus Paes als wettige voogden van de
minderjarige kinderen wijlen Jan Paes daar moeder van is Catharina Folders, mitsgaders de
voornoemde Jan Baptista Folders als curator over de voorschreven zinneloze moeder, met
decreet en autorisatie van de wethouders van het markizaat Westerlo
Kopers: Peeter Peeters, bejaarde jongeman, bottelier in de abdij van Tongerlo
Aard koop: zeker huizing, stal, schuur, bakhuis en hof gestaan en gelegen in de plaatse alhier
genaamd den Ossencop groot de erve de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptista Peeters (oist Jan Bap: Peeters)
zuid de kleine laak (zuyt de cleijne laecke)
west de heren Mangelschots (west d’heeren Mangelschots)
noord de voorzeiden plaatse (noort de voors plaetse)
De wezen ouders dezelfde hebben verkregen bij koop van de erfgenamen Martinus Huypens
en Livina Colens gehuisden waren, met op de last van een rente ten kapitaal van 500 gulden
courant geld ten behoeve van de koper
Verkoopprijs-koopprijs: 1039 gulden alle hogen inbegrepen
Pondgeld: 83 gulden 15 3/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.

26.01.1779
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 2
Datum akte: 26 januari 1779
Aard akte: geldlening van 800 gulden, de geldleners (rentgelders) beloven jaarlijks te betalen
tegen 4 gulden percent en zo 32 gulden jaarlijks, dezelfde intrest koers en ingang nemende op
heden datum deze, zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 26 januari
1780, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe dewelke altijd zal mogen geschieden met
200 gulden met de verschenen intresten enz.
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Geldschieters (rentgelderen): de heren Franciscus en Philippus Mangelschots en de
juffrouwen Anna Barbara en Joanna Mangelschots
Geldleners: Peeter Peeters en Anna Catharina Struyven, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Hypotheek: een huizing, stal of schuur en de hof daar aangelegen binnen de plaatse van
Westerlo, groot omtrent 15 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptista Peeters in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de geldschieters erve (renteheffers erve)
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
De geldlener (rentgelder) competerende het huis en erve bij koop gedaan van de erfgenamen
van wijlen Jan Paes daar moeder af leeft Catharina Folders, blijkens de akte van goedenis
brief daarover gepasseerd voor wethouder van Westerlo op datum (..?), en nog als onder pand
een perceel hooiwas in het broek tot Zoerle Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6571.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: Peeter Peeters
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-0
Aard akte: lijst van nering of zaak onder de Markizaat tot 20ste penningen
Handelaar: Peeter Peeters, koopman
Periode: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781
Cijns: 4 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
27.01.1781
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 4
Datum akte: 27 januari 1781
Aard akte: testament van Peeter Peeters Guilliamsone en Anna Catharina Struijven,
gehuisden en inwoners van Westerlo, beiden comparanten gezond van lichaam, gaande en
staande, alle beiden hun verstand, memorie en vijf zinnen (vijffsinnen) over alles wel machtig
en gebruikende enz. willen begraven worden in de kerk van Westerlo met een solemnele mis
met diaken en sub diaken 31ste en eerlijk uitvaart enz.
Erfgenamen: de kinderen of kleinkinderen van Joannes Baptista Struijven, bakker tot Mol,
in huwelijk met Anna Maria Wauters en bij hun voor aflijvigheid aan hun wettelijke
representanten
Aard nalatenschap: een huizing, stal, schuur, hof of erve daar aangelegen, hier binnen de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Peeters in de naam van zijn vrouw (nomine uxoris)
zuid de klein laak of het riet (de cleijn laeck ofte riet)
west de erfgenamen van de heer Mangelschots
noord de plaatse of de markt van Westerlo (de plaetse ofte merckt van Westerloo)
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De erfgenamen van Joannes Baptista Struijven en Anna Maria Wauters erven het huis na
de dood van beiden testateurs en moeten tot hun last nemen na de dood van de testateurs,
jaarlijks omtrent hun sterfdag van één van hun testateurs zal gehouden zijn hier binnen
Westerlo te celebreren voor een eeuwige en altijd durende jaargetijde tot lafenis van hun
zielen van de testateurs enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6573.
11.03.1788
Notaris Joannes Josephus Van Roij, residerende te Tongerlo
Aktenummer 7
Datum akte: 11 maart 1788
Aard akte: geldlening van 1100 gulden, voortkomende uit een zaak van 3 verschillende
obligaties, de één van 700 gulden op datum 12 april 1782 en de twee ander obligaties van
ieder 200 gulden, de eerste op datum 17 mei 1784 en de andere op 2 juli 1787, de geldleners
beloven te betalen een jaarlijkse intrest van de penning 25, en zo 3 gulden 10 stuivers
jaarlijks, ingang nemende dezelfde intrest op 12 april van dit jaar, daarvan het eerste jaar
intrest vallen en verschijnen zal op 12 april 1789 tot de volle en effectieve aflossing toe van
de voorschreven kapitale som van 1100 gulden met de verschenen intresten
Geldschieter: Cornelius Sterckx, wonende binnen de abdij van Tongerlo
Geldleners: Petrus Peeters en Anna Catharina Struijven zijn huisvrouw, ingezeten van
Westerlo
Hypotheek: een huizing, stal, schuur, bakhuis en hof gestaan en gelegen in de plaatse tot
Westerlo genaamd den Ossenkop, groot de erve de grootte niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Baptist Peeters
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de heer Mangelschots
noord de voorschreven plaatse
Peeter Peeters had het huis gekocht bij Jan Baptist Folders en Laurentius Paes als
voogden van de minderjarige kinderen wijlen Jan Paes en Catharina Folders, gepasseerd
voor de stadhouder en schepenen van het markizaat Westerlo op 26 januari 1775
De geldleners stellen nog te pand een perceel broek gelegen onder Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo, nummer 6388.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Peeter Peeters, 66 jaar, winkelier, wonende te Westerlo in jaar 1776 en Anna Catharina
Struyven, 66 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Peeter Peeters
Beroep van de eigenaar: handelaar
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 22
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 272 en 273
Aard perceel: huis (272) en hof (273)
Grootte perceel: 27 verges
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Taxatie: huis 0-17-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 22
Eigenaars: Elisabeth Vandenberg, 52 jaar, herbergierser, geboren te Tessenderlo, wonende
al 19 jaar in Westerlo
Joseph Van Roosbroeck, 19 jaar, helper landbouwer, geboren te Westerlo
Maria Catharina Van Roosbroeck, 58 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Guilliam Van Roosbroeck, 34 jaar, domistiek, geboren te Tongerlo, wonende al 1 jaar in
Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 48

Benaming: geen
Aard: huis en hof
Situering: zuidwaarts aan de plaatse van
Westerlo bij de pensenpoel
Figuren: Jan Paridaens, zeeldraaier

Nummer 48
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenares was
Antoinette (Van Wijlendonck) groot de erve 40 roeden en 7 voeten groot
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Jan Paridaens zeeldraaier van beroep
een zeker huis en hof aanpalende eigenaars meester Cornelis Caers, zuid de Laak, west Jan
Deridder, noord de markt groot tezamen 40 roeden, de volgende eigenaar Guillielmus
Verachtert daarna Jan Baptista Peeters, dit perceel is 1 roede kleiner geworden
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Geschiedenis en eigenaars
29.11.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 29 november 1685
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Paridaens Lenaertssone, Guilliam Van Herbergen getrouwd met Dimpna
Paridaens met consent van Huijbrecht Paridaens
Koper: Jan Paridaens Janssone, broer en mede erfgenaam van de verkopers
Aard koop: een huizing en hof gestaan en gelegen te Westerlo aan de markt (aende merdt)
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Cornelis Caers
zuid de laak (de laecke)
west Sieur Steens
noord de markt (de merdt)
Op de koper last van 450 gulden aan het Convent van Tongerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 172 gulden 10 stuivers
Pondgeld half los: 12 gulden 18 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Brabantse Volkstelling Westerlo
Jan Paridaens en zijn vrouw Antonetta Van Uijlendonck en Jan Jacobs zijn knecht
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, cijnsboek of oud kadasterboek
Eigenaars: Jan Paridaens, zeeldraaier (seel draeijer)
Volgende eigenaars: Guilliam Verachtert en later Jan Baptist Peeters
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Cornelis Caers (oist mr Cor. Caers)
zuid de laak (suijdt de laecke)
west Jan De Ridder (west Jan de Ridder)
noord de markt (noordt de merckt)
Grootte perceel: 40 roeden
Oud zetting: -0-4
Zetting nieuwe: -0-5, mits geen ander goed tezamen met de nering geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 816.
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1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711 tot 1762, folio 24 verso, post 2
Eigenaar: Jan Paridaens bij koop
Volgende eigenaar: Giliam Verachtert bij koop
Aard perceel: huis en hof, groot ½ sille gelegen tot Westerlo op de markt
Aanpalende eigenaars 1765:
oost Mr Cornelis Caers
zuid het riet (het rieth)
west Jan De Ridder
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 2 D. Lo
Vorige boek: folio 2 verso (ontbreekt in het boek bladzijde afgescheurd)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761 (oude
inventarisnummer)
07.03.1724
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 maart 1724
Aard akte: verkoping
Verkopers: Anthonette Van Uijlendonck weduwe wijlen Jan Paridaens geassisteerd met
Henrick Bourbon haar gekozen voogd
Kopers: Guilliam Verachtert en Catharina Spaepen zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen aan de markt van Westerlo (huijs en hoff
gestaen en gelegen aen de merckt van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost Michiel Huijpens (oost Michiel Huijpens)
zuid de klein laak (zuijdt de clijne laek)
west Marten Huijpens (west Marten Huijpens)
noord de markt (noort de merckt oft plaetse van Westerloo)
Op de koperslast van een rente van 450 gulden kapitaal wisselgeld ten profijt van het
Convent van Tongerlo, daarop uitgaan blijkens de goedenis voor schepenen van Westerlo
gepasseerd van datum 29 november 1685
Verkoopprijs-koopprijs: 274 gulden wisselgeld
Pondgeld: 20 gulden 11 3/4de stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
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1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793, folio 215 verso, post 2
Eigenaar: Guilliam Verachtert bij koop
Vorige eigenaar: Jan Paridaens
Volgende eigenaar: Jan Baptista Peeters
Aard perceel: huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent ½ sille
Aanpalende eigenaars 1765:
oost de kinderen Michiel Huijpens
zuid de klein laak of riet (de clijn laeck of riet)
west Marten Huijpens
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 2 D. Lovens
Vorige boek: folio 24 verso post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer)
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: Jan Baptist Peeters
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827
Uit de parochieregisters: Jan Baptista Peeters, afkomstig van Olen gehuwd met Maria
Catharina Verachtert te Westerlo op 12 november 1743
Volkstelling Westerlo 1796
Maria Catharina Verachtert, 73 jaar, weduwe, pachteres, geboren te Westerlo
Guilliam Peeters, 42 jaar, haar zoon geboren in Westerlo
Jan Peeters 23 jaar, knecht, geboren in Westerlo. Theresia Van Leuffel, 25 jaar meid
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Jan Baptist Peeters
Beroep van de eigenaar: distilateur
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 21
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 270 en 271
Aard perceel: huis en distillatie van Jenever (270) en hof (271)
Grootte perceel: 31 verges
Taxatie: huis 1-10-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
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Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 21
Eigenaars: Guillielmus Peeters, 62 jaar, rentenier, geboren te Westerlo
Inwonende: Jan Poel, 34 jaar, kleermaker, geboren te Westerlo
Dimphna Verhoeven, 34 jaar, dienstmeid, geboren te Herselt, wonende al 4 jaar in Westerlo
Huurders: verder te zien
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 49

‘ De Weirelt ’
Benaming:
De Weirelt 1753 1763
De Wereldt 1763
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen aan de markt van Westerlo
bij de Pensenpoel aan de zuidzijde

Nummer 49
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Pierre
Tils groot de erve 36 roeden 41 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw eigenaar Mr. Cornelis Caers tevoren Franciscus
Verlinden, huis en hof, palende oost Wauter Huijbens, zuid de lacke, west Jan Paridans,
noord de markt, groot 34 roeden tegen 3 stuivers de sille taxatie nieuwe zetting 0-5, latere
eigenaars de Meier Coomans daarna Merten Wuyts bij koop dit perceel was 1 roede groter
geworden
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Geschiedenis en eigenaars
Dit perceel werd belast met jaarlijks 1 halster koren aan de Heilige Geest van Westerlo sinds
25 mei 1484 volgens een rente brief.
Nu Cornelis Tiborts op last van 1 halster koren jaarlijks.
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Jan Vande Veken nu Cornelis Tiboers
Cijns: 1 oude grootten jaarlijks
Hypotheek: huis en hof gelegen aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Anna Van Tulden
zuid de klein laak (aen cleijn lake)
west Francios Sebastiaens
noord de plaatse
Latere eigenaar: Jan Van Parijs
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Barbara Pauwels bij vruchtgebruik
Volgende eigenaars: Nicolaes Allaerts bij vruchtgebruik daarna Jan Van Parijs bij koop
Aard perceel: huis en hof, groot omtrent 20 roeden gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Jan Van Gruenninghen, rentmeester nu Willem Roossen
zuid het riet
west Franschois Bastiaens
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 5 stuivers? IX .. XIJ ….
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Jan Van Parijs erfgenamen
Cijns: 3 mudden rogge jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
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Oost Willem De Cuijp
zuid de klein laak (de cleijne lake)
west Francoijs Sebastians
noord de plaatse en pensenpoel (de plaetse en pensepoel)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
17.04.1637
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 17 april 1637
Aard akte: scheiding en deling over de achtergelaten goederen van wijlen Jan Parijs en
Maria Caers
Erfgenamen: Gommar Vincx als gekozen voogd van Stijneken Van Parijs en Jan Wils als
voogd van het minderjarige kind (onbeiaert kint) van wijlen Henrick Van Parijs voor de 1ste
en 2de kavel, .. Thijs als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Jenneken Van
Parijs en Jan Celen als gekozen voogd in plaats van Melchoir Buijens van Maijken
Vervecken in huwelijk gehad hebbende Jan Van Parijs voor de 3de en 4de kavel, Phlips Van
Gehuchten als voogd van de minderjarige kinderen van Sebastiaen Van Parijs voor de 5de
kavel
Aard deling: de 1ste en 2de kavel, bestaande in een huis en hof gestaan alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe Willem Roosen
zuid het riet
west de erfgenamen François Bastiaens
noord de plaatse (de plaetse)
Geschatte prijs: 250 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749
08.06.1637
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 8 juni 1637
Aard akte: geldlening, de geldlener betalen een erfelijke rente van 2 gulden 9 stuivers
jaarlijks, verschijnende jaarlijks elke 1 juni, waarvan de eerste verschijndag zal zijn op 1 juni
1638, staande met 39 gulden 12 stuivers
Geldschietster: Maria Geerts dochter van wijlen Peeter Geerts en Elisabeth Bijmens
Geldleners: Jans Goosen en Jan Verluijten als voogden van de minderjarige (onbejaarde)
kinderen van wijlen Balten Van Immerseel daar moeder af is Christina Van Parijs, item
Jan Michiels in deze ook present als getrouwd hebbende Maijken Van Immerseel dochter
van de voornoemde Christina Van Parijs
Hypotheek: een huis en hof gelegen alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Willem Roosen
zuid de kleine laak (de cleijne lake)
west de erfgenamen François Sebastiaens
noord de plaatse alhier (de plaetse alhier)
De rente is door de erfgenamen van wijlen Christina Van Parijs en Balten Van Immerseel
afgelost op 6 juni 1655 aan Berelmeus Van Passel als voogd van de onmondige kinderen van
wijlen Maria Geerts daar vader af is Anthoin Joos, de som van 39 gulden 12 stuivers
Pondgeld: 2 gulden 19 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749
01.06.1655
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Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 4 mei en 1 juni 1655
Aard akte: openbare verkoping met uitgaande van de brandende kaars
Verkopers: de gelijke erfgenamen van wijlen Christina Van Parijs
Koopster: Maijken Vincx
Aard koop: een huis en hof met het stalletje gestaan en gelegen alhier aan de plaatse (huijs en
hoff met het stalleken gestaen ende gelegen alhier aende plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Van Houdt
zuid de laak of het riet (de laecke off het riet)
west Jan Paridaens Laurentsse
noord de voorzeiden plaatse
Het huis e.a. is belast aan de koopster met ½ mudde koren cijns jaarlijks hetzij met
kwijtschelding of onlosbaar (kwijtbaar of onkwijtbaar) aan de Heilige Geest van Westerlo en
de koopster aanvaart het huis op 15 maart 1656
Verkoopprijs-koopprijs: 720 gulden en 33 hogen (ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten profijt
van de verkopers en 1 gulden ten profijt van de kopers)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Mr Cornelis Caers
Eerdere eigenaar: Frans Verlinden
Latere eigenaar: meier Coomans en 1 roede vergroot van de volgende, nu bij koop
Martinus Wuijts
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
Oost Wauter Huijbens
zuid de laak (de laecke)
west Jan Paridaens
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 34 roeden
Oud zetting: 3 stuivers de sille
Zetting nieuwe: -0-5
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht in rogge onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: Mr Cornelis Caers bij versterf, Maria Vincx bij koop 1 juni 1655 tevoren Frans
Verlinden over Jan Van Parijs
Latere eigenaar: de erfgenamen van Michiel Huijpens
Aard perceel: huis en hof met erve daaraan
Aanpalende eigenaars:
oost Wauter Huijbens
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Jan Paridaens
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noord de plaatse bij de pensenpoel (de plaetse bij den pensepoel)
Cijns: ½ mudden rogge
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
22.08.1717
Notaris Guilielmus Henricx residerende te Westerlo
Datum akte: 22 augustus 1717
Aard akte: geldlening van 50 gulden courant geld, de geldlener belooft intrest te betalen
tegen de penning 20 en zo 7 gulden en 10 stuivers jaarlijks, precies jaarlijks te betalen op
vervaldag op 22 augustus 1718 die zal continueren tot de kwijting toe en zal geschieden met
de gelijke som van 150 gulden met de verschenen intresten
Geldschieter: Mr Joan De Grand, tegenwoordig kap maker in de abdij van Tongerlo (cap
maecker in de abdije van Tongerloo)
Geldlener: Petrus Thiels, ingezeten binnen Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse bij de Pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Wouter Huijpens (oist d’erfgen. Wouter Huijpens)
zuid de kleine Nete (zuijt de cleijn nethe)
west de weduwe wijlen Jan Paridaens (west de wede wijlen Jan Paridaens)
noord de plaatse of pensenpoel (noort de plaetse of pensenpoel)
De geldlener heeft de huizing e.a. bekomen van Mr Cornelis Caers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6509.
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31.08.1723
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 21 augustus 1723
Aard akte: verkoping
Verkopers: Christina Verstappen, geassisteerd met Jacobs Roovers haar man, hun sterk
makende van François Verstappen Franssone, dezelfde Jacobs Roovers met meester Philip
François Halloint, schepenen uit de wet geassumeerd als voogden van de achtergelaten
kinderen wijlen Susanna Verstappen daar vader af was Christiaen Duijs, de voorzeiden
Jacobs Roovers met Martinus Douwen uit de wet als voogden van de onnozele
(onnooselen) Cornelis Verstappen Servaessone, daar moeder af was Barbara De Crom
Kopers: Michiel Huijpens en Catharina Verlinden, gehuisden
Aard koop: een huizing, stal, bakhuis, schuur met schob en de hof daaraan gelegen, zo en
gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is in de plaatse van Westerlo bij den Pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Huijpens
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de weduwe Jan Paridaens
noord de voorschreven plaatse (de vs. plaetse)
Op de kopers last van 100 gulden aan de Kerk van Westerlo, met 120 gulden aan Anna
Elisabeth Verstappen, blijkens de akte van constitutie voor schepenen van Westerlo
geregistreerd op 21 februari 1712
Verkoopprijs-koopprijs: 1021 gulden wisselgeld
Pondgeld: 82 gulden 6 1/4de stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.

08.10.1753
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 8 oktober augustus 1753
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Anna Maria Huijpens, jonge bejaarde dochter en haar broer Norbertus
Huijpens, dezelfde gebruikende het consent van hun zuster Joanna Theresia Huijpens,
volgens manual bescheet onder haar signatuur alhier in origineel getoond
Kopers: Heer Georguis Ludovicus Cooman, meier van de heerlijkheid Herselt en juffrouw
Catharina Speeken, zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing, stal, schuur, hof, appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen
binnen Westerlo in de plaatse genaamd de Weirelt
Aanpalende eigenaars:
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oost Trudo Ghijsels of de erfgenamen van Merten Huijpens
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west Guilliam Verachtert
noord de plaatse (de plaetse)
Verkoopprijs-koopprijs: 117 gulden, boven een rente van 600 gulden wisselgeld ten
behoeve van het gasthuis van Leuven, 6 lopen koren aan de Heilige Geest van Westerlo en
jaarlijks 16 of 17 stuivers cijns aan zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo
Pondgeld: 65 gulden 17 3/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793, folio 215 recto, post 3
Eigenaar: de kinderen van Michiel Huypens, bij koop
Vorige eigenaar: Peeter Thiels
Eerdere eigenaar: Mr Cornelis Caers
Volgende eigenaar: Martinus Wuijts
Aard perceel: huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse, groot omtrent 20 roeden
Aanpalende eigenaars 1763:
oost de weduwe en erfgenamen Jan Huijpens
zuid de klein laak of riet (de clijn laeck of riet)
west Guilielmus Verachtert
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 0-16-1-1
Vorige boek: folio 127 post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer)
06.12.1763
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 6 december 1763
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Juffrouw Maria Mechtildis Coomans, weduwe van Jonker Carel De Persij,
geassisteerd met een voogd haar met recht gegeven als volle last en procuratie hebbende van
de heer Joannes Cristianus Coomans, haar neef, volgens manuele akte onder signatuur
gedateerd Thorn 9 november laatstleden alhier gezien
Kopers: Martinus Wuijts en Lucia Van Hove, gehuisden en ingezeten van Westerlo
Aard koop: een huis, kamers, bakhuis, stal en hof met alle appendentie en dependentiën,
gestaan en gelegen binnen de plaatse van Westerlo van ouds genaamd de weirelt
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Jan Huijpens
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west Jan Baptist Peeters
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Op de kopers last van een s’ Heren cijns en van 600 gulden kapitaal wisselgeld ten behoeve
van het Gasthuis van Leuven
Verkoopprijs-koopprijs: 1202 gulden alle hogen daarin begrepen
Pondgeld: 153 gulden 7 ¼ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
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03.09.1773
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 52
Datum akte: 3 september 1773
Aard akte: geldlening of obligatie van 150 gulden, de geldleners geloven te gelden en betalen
een voortaan erfelijke rente van 5 gulden 5 stuivers jaarlijks, enz. tegen rate van 3 gulden 10
stuivers percent, koers en ingang genomen hebben de voorschreven rente op 1 augustus
laatstleden, zullende daarvan het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 1 augustus
1774, enzovoort van jaar tot jaar tot volle en effectieve aflossing toe, die zal moeten en
vermogen te geschieden met gelijke kapitale som van 150 gulden en de verschenen intresten
Geldschieter: Peeter Van Leuffel, bejaarde jongeman en inwoner van Westerlo
Geldleners: Sieur Martinus Wuijts, chirurgijn te Westerlo, in huwelijk met Lucia Van
Hove
Hypotheek: een huizing, stal, hof, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Franciscus Huijpens
zuid de kleine laak (de cleijne laeck)
west Jan Baptist Peeters
noord de plaatse (de plaetse)
Op 26 augustus 1776, heeft Peeter Van Leuffel ontvangen uit handen van Martinus Wuijts
een som van 150 gulden courant geld, in volle aflossing van de obligatie hiervoor staande,
met tot datum deze de verschenen intresten, dienende deze voor volle kwitantie en ontlasting
van zijn hypotheek
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6434.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: Merten Wuijts
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 2 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
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Volkstelling 1796
Frans Wuijts, 40 jaar, hovenier, geboren in Westerlo
Anna Maria Van den Bruel, 75 jaar, spinster, inwonende in Westerlo sinds 1731.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Francis Wuijts
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo, sectie 1 nummer 37
Volgende eigenaar: Carolus Coomans, burgemeester, wonende te Westerlo sectie 1,
nummer 50
Huisnummer 20
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 268 en 269
Aard perceel: huis (268) en hof (269)
Grootte perceel: 28 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 20
Eigenaars: Norbert Helsen, 35 jaar, kuiper, geboren te Westerlo en Maria Dimphna
Vandingenen, 37 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Huurders: Pierre François Deboucq, 63 jaar, deurwaarder, geboren te Brugge, wonende al
24 jaar in Westerlo en Catharina Viroux, 65 jaar, zijn vrouw, geboren te Brussel, wonende
insgelijks al 24 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 50

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Staat aan de zuidzijde van de
plaatse of markt van Westerlo tegenover de
Pensenpoel
Figuren: Richard Du Fraisne, drossaard van
het land Westerlo etc

Nummer 50
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Jan
Huypens groot de erve 37 roeden en 45 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Wauter Huijpens tevoren Joachim
Bourbon erfgenamen over Moeijcken Hueveneirs, huis en hof palende oost de advocaat
Thijs, zuid de laak, west Mr. Cornelis Caers, noord de markt groot tezamen 35 roeden, de
volgende eigenaar waren Jan Huijpens erfgenamen
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Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo
Aard akte: registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende en toebehoren
het Gasthuis van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register, manualen rekening,
kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor, drossaard, schepenen en
Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Eigenaar: Anna Van Tulden
Cijns: 2 halsteren rogge cijns jaarlijks
Hypotheek: huis en hof gelegen tot Westerlo tegen de pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost Olivier Tijpoets
zuid de klein laak (de cleijn lake)
west Cornelis Tijboers
noord de pensenpoel (of plaatse)
Latere eigenaar: Richard Du Fraisne
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
21.01.1606
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 21 januari 1606
Aard akte: verkoping
Verkopers: Aart Van Hove, kerkmeester met Anthonis Douwen, Heilige Geest mester en
Jan Van Wolputte, gasthuismeester met consent van de heer pastoor Jan Vander Eijgen
pastoor van Westerlo
Koper: Richard Du Fraisne, drossaard van het land Westerlo etc.
Aard koop: een hofstad gelegen alhier tot Westerlo in de plaatse tegenover de pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Olivier Tipoets
zuid de klein laak (de cleijn laeke) en het riet
west Barbara Pauwels erve
noord de plaatse of pensenpoel
Nota: op de kopers last aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks 5 halsteren roggen en 3 ½
oude grooten, 2 halsteren roggen, aan het Gasthuis van Westerlo 3 ½ oude grooten, en een
jaargetijde van 12 stuivers aan de kerk van Weserlo,
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Willem Roosen
Vorige eigenaar: Richalt du Fraisne gekomen van Anna Van Tulden
Aard perceel: de helft op 2 hofsteden groot omtrent 1 sille waarvan de ander helft is van
Olivier Tiports
Aanpalende eigenaars de helft van Willem Roosen 1671:
oost Olivier Tiports wederhelft
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zuid het riet
west Niclaes Slaets
noord de plaatse tegen de pensepoel (de plaetse tegens den pensepoel)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer)
12.12.1611
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1638
Aard akte: verkoping
Verkoper: Richaldt Du Fraisne, drossaard van het land van Westerlo
Kopers: Jan Van Grunings en juffrouw Anna Vander Schoot, zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen alhier tot Westerlo, eertijds toebehoord hebbende wijlen
Anna Van Tulden, de juiste maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost Olivier Tipoets erve
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west Jan Van Parijs
noord de plaatse (plaetse)
Nota: op de last van 3 ½ oude grooten aan de kerk van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
08.04.1659
Schepenakten Westerlo, losse akte
Datum akte: 20 maart en 8 april 1659
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Jan Van Houdt Jansse man van Magdaleen Debacker Peetersdochter
Kopers: Jan Diercx
Aard koop: een huis en hof zo dezelfde gelegen is binnen het markizaat van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
1° (oost) Jan Mateeus
2° (zuid) de laak (de laecke)
3° (west) Mariken Gommers
4° (noord) S ’Heeren straat (scheere straete)
Nota: het huis is verhuurt aan Jan Louerius tot 15 maart 1660
Verkoopprijs-koopprijs: 240 Pattacons en 146 hogen (ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten
profijt van de verkoper en 1 gulden ten profijt van de koper)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Willem Roosen
Vorige eigenaar: Richalt du Fraisne gekomen van Anna Van Tulden
Volgende eigenaars: Jan Jans bij koop, Jan Van Houdt Janssone bij huwelijk, daarna Jan
Diercx bij koop in 1659
Aard perceel: huis en hof, groot ½ sille, gelegen tot Westerlo in de plaatse tegenover de
pensepoel
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Olivier Tiports
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zuid het riet
west Niclaes Laets
noord de plaatse (de plaetse)
Nota: vermelde in volgende boek folio 151 verso (1609-1710)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer)
19.07.1686
Schepenaken Westerlo, scabinale akten 1637-1694
Datum akte: 19 juli 1686
Aard akte: scheiding en deling tussen de gelijke kinderen van wijlen Jenneken Peeters daar
vader af leeft Jan Diercx, met consent van dezelfde volgens akkoord tussen hem en zijn
kinderen aangegaan en gepasseerd voor mij secretaris op 10 juli laatstleden
Deelhebbers: Jan Baptista Diercx, voor de 1ste kavel, Jan Dammers getrouwd met Anna
Diercx, voor de 2de kavel, Machiel Diercx, voor de 3de kavel, Maria Diercx voor de 4de
kavel, Adrianken Diercx, voor de 5de kavel, Egidius Diercx, voor de 6de kavel en Peeter
Diercx, voor de 8ste kavel
Aard deling: de 1ste, 2de en 3de kavel, ieder voor een derde part van een huizing gestaan te
Westerlo tegenover de Pensenpoel in de plaatse, geschat in geheel voor 1200 gulden dus ieder
voor een derde is 400 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
01.06.1688
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 1 juni 1688 (1 junij 1688)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Baptist Diercx en mr. Guilliam Berousel als last en procuratie hebbende
van Jan Dammers, gepasseerd, dezelfde voor notaris Egidij Ambrosius op datum 21 april
1688 en getuigen daarin begrepen, alhier getoond en gebleken zo voor zij zelf en constituante
als geconstitueerde als momboors van de wees Machiel Diercx, uit kracht van autorisatie van
de wethouders alhier, item Jan Diercx, vader van de verkopers renunciërende aan de touchte
of eigendom die hij hier zoude mogen hebben mits akkoord met zijn kinderen aangegaan
Kopers: Joachim Bourbon en Anna Peeters zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, stalling, bakhuis en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo (seecker huijs, stallinge, backboer en hoff gestaen en gelegen alhier aende plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost de heer Adriaen Thijs
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west Cornelis Caers
noord de pensenpoel of plaatse (den pensenpoel ofte plaetse)
Nota: op de last van 3 stuivers en 9 mijten aan de kerk van Westerlo, blijft alhier
gehypothekeerd tot betaling van de koopprijs een kapitaal van 400 gulden tot behoef en profijt
van de gelijke kinderen van wijlen de heer advocaat Baltasar Vandervorst, daar moeder af
leeft Juffrouw Anna Christina Rauwvoet, tegen 5 ten honderd, koers en gang nemende elke
datum deze, zodat het eerste jaar vervaldag zal wezen op 1 juni 1680, enzovoort van jaar tot
jaar tot de aflossing toe die zal geschieden met gelijk som en de verschenen intresten, en
stellen als pand een perceel hooiwas en een huis gelegen aan de plaatse van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1105 gulden
Pondgeld: 85 gulden 19 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
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1693
Volkstelling Westerlo 1693
Joris Saelen en zijn vrouw Anna Peeters
Peeter Van Inthaut, Elisabeth, Hendrick en Franciscus Bourbon haar kinderen
Anna Van Inthaut en Catlijn Renders haar meid
18.03.1699
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 18 maart 1699 (18 meerdt 1699)
Aard akte: verkoping
Verkopers: mr. Simon Duvivier geassisteerd met zijn huisvrouw Elisabeth Borbon voor
zijn zelf, mede als rechtelijke voogd van François Borbon, Hendrick Borbon en Peeter
Van Inthoudt als gelijke erfgenamen van wijlen Anna Peeters en hebben met vorige decreet
en autorisatie van de heren wethouders van Westerlo
Kopers: Waulter Huijpens en Anna Wils zijn huisvrouw
Aard koop: een hofstede, appendenties en dependentiën vandoen, gelegen alhier in de plaatse
van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de heer advocaat Thijs
zuid de klein laak (de klein laecke)
west mr. Cornelis Caers
noord de plaatse en pensenpoel (de plaedtse en pensenpoel)
Nota: op de last van 3 stuivers 1/8ste aan de kerk van Westerlo en verder op een rente ten
kapitaal van 400 gulden wisselgeld aan de gelijke kinderen van wijlen Sieur Balthasar
Vander Voorst, daarop uitgaande ingevolge de constitutie alhier voor schepenen
geregistreerd op 1 juni 1688
Verkoopprijs-koopprijs: 110 gulden
Pondgeld: 8 stuivers 11 3/9de gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo cijnsboek
Eigenaar: Wauter Huijbens
Vorige eigenaar: Joachim Bourbon erfgenamen over tante (moeijcken) Hueveneirs
erfgenamen
Volgende eigenaar: de erfgenamen van Jan Huijpens
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de advocaat Thijs
zuid de laak (de laecke)
west Mr. Cornelis Caers
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 35 roeden
Oud zetting: -0-1Zetting nieuwe: -0-5
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815 (na te
zien)
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23.04.1718
Notaris Guillielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 2
Datum akte: 23 april 1718
Aard akte: verhuring
Verhuurster: Anna Wils weduwe wijlen Wouter Huijpens, geassisteerd met haar zoon
Martinus Huijpens
Huurder: Joannes Huijpens, zoon van de verhuurster
Aard huur: een huizing gestaan op de pensenpoel in de plaatse van Westerlo met de helft in
de hof, te weten de voorste zo en gelijk die is afgetekend
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 achtereenvolgende jaren waarvan ingang is
begonnen op 15 maart van dit jaar 1718 (halff meert van dese jaere 1718) en dat voor 40
gulden courant geld jaarlijks, te betalen elke half jaar, te weten de 1ste keer te Bamis en 2de
keer op 15 maart van elke jaar deze huur en verder op de huurcondities enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6511.

30.03.1719
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1696-1743
Datum akte: 30 maart 1719
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen en erfgenamen wijlen Anna Wils daar vader
af was Waulter Huijpens
Deelhebbers: Jan Huijpens voor de 1ste kavel, Dijmpna Huijpens geassisteerd met Adriaen
Huijpens en Peeter Hendricx haar voogden voor de 2de kavel, Marten Huijpens voor de 3de
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kavel, Andries Huijpens geassisteerd met Adriaen Huijpens en Peeter Hendricx zijn
voogden voor de 4de kavel, Maria Huijpens geassisteerd met haar man Jacobus Wuijts voor
de 5de kavel en Michiel Huijpens geassisteerd met Adriaen Huijpens en Peeter Hendricx
haar voogden voor de 6de kavel
Aard deling: de 1ste kavel wordt gesteld in een groot huis gestaan alhier op de markt aan de
Pensenpoel met de hof daaraan gelegen, groot 40 a 50 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Juffrouw Thijs
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west Peeter Tiels
noord de markt of de Pensenpoel (de merckt of pensepoel)
Nota: het huis etc. is getaxeerd op 1200 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: de erfgenamen Jan Huijpens
Periode: 1780-1781
Aard perceel: huis
Volgende eigenaar: Francicus Huijpens
Periode: 1 januari 1782 tot 1783 tot 1795
Taxatie: 2 stuiver
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
30.03.1781
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1781
Aktenummer 10
Datum akte: 29 maart 1781
Aard akte: Scheiding en deling tussen de kinderen van wijlen Joannes Huypens en
Catharina Wijnants, in hun leven wettige gehuisden en inwoners van Westerlo
Deelhebbers: Petrus Verboven, President schepenen als geassumeerde voogd voor deze akte
voor Anna Christina Huypens, innocente bejaarde dochter voor de 1ste staak voor de 3de
kavel, item Maria Elisabeth Huypens weduwe wijlen Guilliam Coseijns, geassisteerd van
Dionisius Cosijns haar meerderjarige zoon, die voor zijn broer en zusters is sterk makende
voorde 2de en voor de 3de staak voor de 2de kavel en laatste staak voor Joannes Franciscus
Huypens, bejaarde jongeman en zijn zelf, voor de 1ste kavel
Aard deling: de 1ste kavel gesteld in een huizing, stal en schuur, appendenties en
dependentiën met hof daaraan, gelegen binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de heer secretaris Halloint
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west Martinus Wuijts
noord de plaatse (de plaetse)
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Nota: in de 1ste kavel nog de helft van perceel land genaamd de corte bedden in de Zavelstraat
(Savelstraet onder Westerloo) en de andere onverdeelde helft is competerende aan Joannes
Franciscus Huijpens en zijn zuster Anna Christina Huijpens uit hoofd van wijlen hun
stiefvader Trudo Gijbels
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 781.
07.12.1785
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 69
Datum akte: 7 december 1785
Aard akte: geldlening van 700 gulden, waarvan de geldleners, beloven te betalen aan de
geldschieter in zijn woonhuis te Herselt, een voortaan erfelijke rente van 28 gulden jaarlijks
en zo een intrest a rate van 4 gulden percent, koers en ingang nemende op datum deze, zodat
de eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 1786 enzovoort van jaar tot jaar tot volle
en effectieve aflossing toe die de geldleners zal vermogen te done in 2 verschillende
afbetalingen de een met 300 gulden en de andere met 400 gulden elk keer met de verschenen
intresten
Geldschieter: Peeter Verstraeten die de penningen uitzettende voor en ten behoeve van zijn
zuster Theresia Verstraeten weduwe van Henricus Ruyseveldt, inwoonster van Vossem op
de molen aldaar
Geldleners: Franciscus Huijpens in huwelijk met Anna Catharina Boonen, inwoners van
het markizaat Westerlo
Hypotheek: een huizing, stalling en schuur met hof daaraan, gestaan en gelegen binnen de
plaatse van Westerlo, de erve groot de juiste maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de heer secretaris Halloint erfgenamen
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west Marten Wuijts
noord de plaatse (de plaetse)
Met nog 2 percelen onder Westerlo als pand de een genaamd de corte ruggen en de andere de
lange bedden beiden gelegen in de Zavelstraat, aan hem comparant geldlener competerende
bij scheiding en deling tegen zijn zusters aangegaan en gepasseerd voor de wethouders van
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Westerlo op datum … als hun uit hoofd van wijlen Catharina Wijnants hun moeder was
verstorven en gesuccedeert
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6446.
1794
Volkstelling Westerlo 1794
Frans Huypens, 70 jaar, handwerker, geboren te Westerlo en Anna Catharina Boonen,
vrouw, 49 jaar, binnen gekomen te Westerlo in het jaar 1783
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Franciscus Huijpens
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Volgende eigenaar: Michel Louwen, winkelier te Westerlo
Huisnummer 19
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 266 en 267
Aard perceel: huis (266) en hof (267)
Grootte perceel: 28 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 19
Eigenaars: Michel Lauwens, 42 jaar, kuiper, geboren te Testelt, wonende al 12 jaar in
Westerlo en Elisabeth Huijpens, 31 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Huurders: Anna Elisabeth Schrooven, 83 jaar, spinster, geboren te Tongerlo, wonende als 9
jaar in Westerlo
Arnold Hoefkens, 42 jaar, dagloner, geboren te Veerle, wonende al 20 jaar in Westerlo en
Anna Maria Vandenberg, 60 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 51

‘ Het Wit Leeuwken ‘
Benaming:
Het Wit Leeuken 1663
Het Wit Leeuwken 1672
De Witte Leeuw 1609
Den Witten Leeuw 1597 1723 1724 1735 1736
Aard: Huis, brouwerij, hof, schuur, stalling en
erve
Situering: aan de zuidzijde van de markt
Figuren: Guillielmus Henricx, notaris en
procureur

Nummer 51
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaars waren de
erfgenamen Adriaen Thijs advocaat groot de erve 61 roeden en 15 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was de advocaat Thijs tevoren Jan Matheus
zeker huis en hof palende oost heer Ambrosius Egidij, zuid de laak, west Jochim Bourbon
erfgenamen, noord de markt groot 62 roeden, volgende eigenaars de heer Herla voor de helft,
de heer Halloint voor de andere helft
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Eigenaars en bewoners
1594-1595
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de kerk van Westerlo. Dit register is vernieuwende en alle restanten in te
manen is geschiet anno 1594 door Jan Truijens, zodat zijne rekeningen anno 1594 en 1595 is
een kost begrip van deze manual. Dit is geschied onder Petrus Hamans Balenus Richard du
Fraisne, drossaard, Absolon Vincx, secretaris. Als wanneer alle restanten van de rekeningen
zijn in gemaand om zo de troebels van de beeldstormen (troubels der beldtstormen) anno
1561, als blijkt uit de rekening van dat jaar, het kasteel ingenomen, alle rekeningen zijn
gesloten gebleven. In de marge: Fr. A. Aerst pastoor anno 1752
Datum akte: juni 1595
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Nummer 12
Eigenaar: Anna Van Tulden
Cijns: 3 ½ oude grooten jaarlijk
Hypotheek: huis en hof tot Westerlo aan de plaatse tegen de Pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost aan Olivier Tiboets
zuid aan de klein laak (aende cleijn lake)
west Cornelis Tiboers
noord aan de plaatse (aende plaetse)
Latere eigenaars: Olivier Tipoets en Willem De Portier daarna Jan Diercx en Jan
Mattheus
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1597
Kerkarchief Westerlo het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende en
toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Anna Van Tulden
Cijns: 3 ½ oude grooten jaarlijk
Hypotheek: huis en hof tot Westerlo aan de plaatse tegen de Pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost aan Olivier Tiboets erve
zuid aan de klein laak (aende cleijn lake)
west aan Cornelis Tiboers erve
noord markt (mart)
Latere eigenaars: Olivier Tipoets en Willem Roosen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
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Datum akte: 1597
Eigenaars: Jacob Tipoets nu Olivier Tipoets
Cijns: 10 ½ stuivers en 7 plecken, erfelijk en jaarlijks
Hypotheek: op den Witten Leeuw, een huis en hof aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Gijsbrechts
zuid aan de klein laak (aende cleijn lake)
west Lembrecht Vander Veken Anna Van Tulden
noord aan de plaatse (aen die plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Olivier Tijpiorts
Vorige eigenaar: Jacop Tijpoirts
Aard perceel: huis en hof, groot 1 sille (100 roeden) genaamd de Witte Leeuw, gelegen tot
Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de erfgenamen Jan Verrijt alias ‘’de kinderen Jan Alen
zuid aan het riet (aen het riedt)
west Richaert Du Fraisne zijn zelf
noord de straat plaatse (de straete platse)
Cijns: 5 stuivers …
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1609-1710
Eigenaar: Olivier Tiports
Vorige eigenaar: Richalt du Fraisne gekomen van Anna Van Tulden
Aard perceel: de helft op 2 hofsteden groot omtrent 1 sille (100 roeden) waarvan Willem
Roosen de helft heeft
Aanpalende eigenaars de helft van Willem Roosen 1671:
oost zijn zelf huis en hof
zuid het riet
west Willem Roosen de wederhelft
noord de plaatse tegen over pensepoel (de plaetse tegens over de pensepoel)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer).
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de parochiekerk van Westerlo
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Nummer 12
Eigenaar: Olivier Tijpoets en Willem Roosen
Cijns: 3 ½ oud grooten jaarlijks
Hypotheek: een hofstad
Aanpalende eigenaars:
oost Olivier Tijpoets (Olivier voors)
zuid de kleine laak (de cleijne lake)
west Jan Van Parijs erfgenamen
noord de pensenpoel (pensepoel)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Olivier Tijpoets en Willem Den Portuer
Cijns: 3 ½ oud grooten jaarlijks geldcijns
Hypotheek: een hofstad
Aanpalende eigenaars:
oost Olivier Tijpoets (Olivier voors)
zuid de laak (de lake)
west Sebastiaen Francoijs
noord de plaatse (de plaetse)
Olivier Tijpoets op zijn huis en hof genaamd den Witten Leeu, cijns 1 oude grooten 10
stuivers en 7 plecken
Latere eigenaars: de advocaat Thijs bij koop
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
01.02.1641
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 1 februari 1641
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Olivier Tijpets en Sijken
Van Tongerloo
Deelhebbers: Maijken Tijpoets en haar man Jan Matheus voor de 1ste kavel, Anna
Tijpoets voor de 3de kavel, Catelijn Tijpoets en haar man Otto Bertelmans voor de 4de
kavel, Magdalena Tijpoets en haar man Jan Vander Hofstad voor de 5de kavel en 6de kavel
en Olivier Tijpoets voor de 7de kavel
Aard deling: de 1ste en 2de kavel, wordt gesteld het huis, hof, schuur en stalling met zijn
toebehoren zo hetzelfde gestaan en gelegen is alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Aert Vekemans
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Olivier Tijpoets
noord de plaatse (de plaetse)
Jan Matheus zal daarboven gehouden wezen te betalen de som van 900 gulden om de
schulden van de sterfhuis daarmede te kwijten en af te leggen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749
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27.09.1663
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 27 september 1663
Aard akte: publiek verkoping, uit kracht van vonnis
Verkopers: Adriaen Wijnants van Rosan en Elisabeth Vermeeren verklaren met hun
consoorten als crediteuren van Maria Tiepoets weduwe en erfgenaam van wijlen Jan
Mattheus bij publieke subhactatie met de officier en voor wet van Westerlo
Koper: heer advocaat Adrianus Thijs
Aard koop: een huizing, brouwerij, hof en toebehoren gestaan en gelegen hier binnen
Westerlo genaamd het With Leeuwken
Aanpalende eigenaars:
oost de heer Rentmeester Petrus Paulus Therij
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Jan Diercx
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Verkoopprijs-koopprijs: 1275 gulden boven de rente van 800 gulden
Pondgeld: 103 gulden 2 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744
(goedenisboek) en nummer 235 (processen of vonnissen)

1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Olivier Tiports
Vorige eigenaar: Jacop Tiports
Volgende eigenaars: Maria Tijpoets bij erfenis, Adriaen Thijs bij koop, nu Sieur
Ambrosius Egidij bij koop voor de helft, monsieur Therije bij koop voor de helft
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Aard perceel: huis en hof, groot 1 sille, geheten den Witten Leeuw, gelegen tot Westerlo in
de plaatse
Aanpalende eigenaars in geheel 1671:
oost de kinderen Jan Wilts alias Alen
zuid het riet
west zijn zelf
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer)
14.10.1672
Notaris Marcelli, residerende te Geel
Datum akte: 14 oktober1672
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen van Sijmon Raeijmaekers aangegaan
op 23 oktober 1661
Deelhebbers: de kinderen van Louis Raeymaekers
Aard deling: 2 renten van 250 gulden kapitaal als wijlen Jan Mattheeus en Maria Tijborts
zijn huisvrouw tot Westerlo schuldig en gelicht van wijlen Sijmon Raeijmaekers, en
daarvoor en jaarlijkse intrest bedraagt van ieder rente 15 gulden 12 ½ stuivers, dezelfde
Mattheeus en zijn huisvrouw hadden te pand gesteld voor schepenen van Westerlo respectief
op 13 maart 1646 en op 7 juli 1652, zeker huis en hof gestaan en gelegen aan plaatse van
Westerlo genaamd het Wit Leeuwken en erve daaraan gelegen in conformiteit van 2
rentebrieven daarvan zijn de pand nu in koop is bezittende de heer Licentiaat Ad. Thijs,
dewelke de kinderen en erfgenamen van de voorzeiden Sr Louis Raeijmaeckers hebben
moeten uitstaan de kosten, proces enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Geel, nummer 2206
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 17
Adrianus Thijs, advocaat gehuwd met Anna Lamberti
Maria, Catharina en Maria Anna Thijs zijn kinderen
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Advocaat Thijs
Eerdere eigenaar: Jan Matteheus
Latere eigenaar: de heer Herla voor de helft en de heer Halloint voor de helft
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Ambrosius Egidij
zuid de laak (de laecke)
west Jochim Bourbon erfgenamen
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 62 roeden
Oud zetting: -0-1 7/8
Zetting nieuwe: -0-6
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815
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1701-1703 [huis westzijde op kaart staat er geen huis]
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude
registers, begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze
Tongerlo, pastoor in Westerlo.
Geldcijns onder Westerlo
Cijnsbetaler: de advocaat Adrianus Thijs en Wouter Huijbens
Vorige cijnsbetalers: Jan Mattheus in de naam van zijn vrouw en Jan Diercx en Jenneken
Peeters erfgenamen over Olivier Tipoets en Willem Roosen
Aard cijns perceel: een huis en hof tegen de Pensenpoel
Aanpalende eigenaars:
oost de advocaat Thijs voornoemd (oist den advocaet Thijs voors.)
zuid de kleine laak (suijdt de cleijne laecke)
west Meester Cornelis Caers (Mr Cornelis Caers)
noord de plaatse en Pensenpoel (de plaetse en pensepoel noordtwaert)
Cijns jaarlijks: 3 ½ oude grooten of 6 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.

1701-1703
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo.
Geldcijns onder Westerlo
Cijnsbetaler: Adrianus Thijs
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Vorige cijnsbetaler: Olivier Tipoets
Hypotheek: zijn hofstede genaamd de Witte Leuw
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Ambrosius Egidij (oist Sr Amb. Egidij)
zuid de kleine laak (suijdt de cleijne laecke)
west zijn zelf (west sijns selffs)
noord de plaatse (noordt de plaetse)
Cijns jaarlijks: 8 ½ stuivers vorig cijns 1 oude grooten 10 stuivers en 7 plecken
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
25.05.1723
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 25 mei 1723
Aard akte: publieke verkoping gepasseerd voor notaris Theodorus Lambertus Thijs met
uitgaan van de brandende kaars op 20 april 1723, de verkopers hebben het huis etc. verkregen
van wijlen heer en meester Adriaen Thijs, advocaat van de raad van Brabant en juffrouw
Judoca Wijnants van Rosan, gehuisden, hun ouders en grootouders waren
Verkopers: Peeter Wils, notaris etc. dewelke uit kracht van procuratie verleden bij juffrouw
Anna Isabella Thijs getrouwd met Sieur Egidius Van Cutsem haar man en voogd, item
juffrouw Barbara Josepha Thijs getrouwd met Sieur Henricus Van Moons, notaris en
procureur postamenten voor de wethouders van de stad Brussel, zo in eigen naam als
erfgenaam van wijlen Ferdinand Philippe Thijs hun vader in zijn leven notaris geadmitteerd
bij de Soevereinde raad van Brabant tot Brussel residerende en als procuratie hebbende van
Sieur Theodorus Lambertus Thijs, insgelijks notaris en procureur tot Westerlo, en Maria
Anna Catharina Thijs, item van Sieur Joannes Wilhelmus Clercx, meester chirurgijn tot
Westerlo en Maria Adriana Thijs gehuisden
Kopers: Theodorus Lambertus Thijs, notaris en procureur tot Westerlo
Aard koop: een stenen huis met pannendak en halve hof in de oude registers genaamd den
Witten Leuw, gestaan en gelegen binnen het Markizaat van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Sr Ambrosuis Egidij
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
west Jan Huijpens
noord de markt (de merckt)
Met recht tot muren van de naast staande huis ten oosten competerende Sieur Egidij,
behoudens 200 gulden kapitaal volgens transactie en verkoop op datum 7 januari 1706 voor
de notaris Egidij, mede van 4 gulden jaarlijks dewelke volgens oude register boeken zouden
uitgaan op het voorschreven huis en te lossen is met de penning 16, en met 64 gulden aan de
Heilige Geest van Westerlo, dewelke zullen korten aan de kooppenningen enz. alhier
getoond en gebleken, gepasseerd binnen Brussel op 30 april 1723 ondertekend S. Guiot,
notaris
Verkoopprijs-koopprijs: 861 gulden
Pontgeld: 66 gulden 19 7/9 wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
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15.06.1723
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte:15 juni 1723
Aard akte: geldlening van 600 gulden, de geldlener belooft een erfelijke rente van 27 gulden
te betalen op zijn kost, de voorschreven rente koers en ingang nemende op 19 deze, zodat het
eerste zal op dezelfde dag toekomen enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing van de
voorschreven rente zal geschieden in gelijk wisselgeld enz.
Geldschieter: advocaat J. B. De Wilde
Geldlener: Theodorus Lambertus Thijs, notaris en procureur te Westerlo
Hypotheek: een stenen huis met pannen gedekt en hof daaraan gelegen, staande binnen deze
markizaat Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost tegen het huis en hof van Sieur Ambrosius Egidij
zuid de klein laak (de clijn laeke)
west de helft van de hof waaraan is consineren Jan Huijpens
noord de markt (de merckt)
De geldlener hadt hetzelfde huis en hof verkregen bij koop van zijn zusters en broers
kinderen, volgens goedenis zijn behoeve alhier gedaan op 5 mei laatstleden
Aan de marginale zijkant links
Op heden deze 29e oktober 1736 is gecompareerd juffrouw Susanna Regina De Wilde
dewelke als geconstitueerd bij haar vader de heer Joannes Baptista De Wilde, advocaat van de
soevereinde raad van Brabant en eerste pensionaris van de stad Brussel ingevloge procuratie
op haar verleden gepasseerd voor notaris G. De Coster en getuigen op datum 26 oktober 1736,
heeft bekent ontvangen uit handen van van Heer Herla, rentenierster van deze markizaat de
som van 600 gulden wisselgeld en de intrest diende deze voor cassatie van de voorschreven
rente alhier gedood, gecasseerd enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.

Vanaf hier wordt het huis aan de oostzijde en erve aan de westzijde apart verkocht

Erve westzijde later wordt hier een huis opgebouwd
22.07.1733
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 38
Datum akte: 22 juli 1733
Aard akte: koop en akkoord
Verkopers: de erfgenamen wijlen de heer en meester Adrianus Thijs advocaat, als hij leefde
en aan de erfgenamen wijlen heer Theodorus Lambertus Thijs, bij representatie
Kopers: Sebastianus Wuijts en Joannes Baptista Vermeerbergen samen onlangs hebben
gekocht
Aard koop: een erve wezende een hofstede, gelegen in de plaatse van Westerlo bij de
Pensenpoel (de plaetse van Westerloo bij den pensenpoel)
Aanpalende eigenaars:
oost de notaris en procureur G. Henricx en zijn kinderen
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de erfgenamen Joannes Huijpens
noord de plaatse alhier
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Nota: welke hofstede de kopers van intentie zijn algemene kosten op te bouwen een huizing,
stal ook de algemene profijten
Aard akkoord: verklaren Sebastiaen Wuijts en Theresia De Moustier gehuisden ter ener
zijde en Joannes Baptista Vermeerbergen en Catharina Wuijts insgelijks gehuisden ter
andere zijde, verklaren zo over het kopen van de voorschreven erve, als opbouwen van de
huizing en stal gekomen te zijn in minnelijke akkoord
1° Verklaren de gelijke comparanten de voorzeiden erve samen te hebben gekocht en betaalt
en ieder voor de helft voldaan de kooppenningen enz.
2° Het profijt of huurpenningen dezelfde huizing, stal en hof wezen algemeen profijt, ook
ieder voor de helft en dat zolang als Sebastiaen Wuijts en zijn voornoemde huisvrouw zullen
zijn in het leven, en dat na de dood van beiden dezelfde, de voorschreven gehele huizing, stal
en hof en aanhorigheden zullen in eigendom vallen en blijven aan en ten behoeve van Jan
Baptista Vermeerbergen en Catharina Wuijts hun dochter enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6524.
09.10.1733
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 45
Datum akte: 9 oktober 1733
Aard akte: attestatie (verklaring van getuige of getuigen)
Beschrijving akte: Jan Baptista Vermeerbergen, koopman in lakens, stoffen etc. (coopman
van laeckens, stoffen etc.) oud 52 jaar, met Catharina Wuijts zijn huisvrouw, ingezeten van
Westerlo, de voornoemde Catharina Wuijts oud 60 jaar, verklaren aan mij notaris ter
instantie en rekwisitie van Adriaen Peeters, brouw en tapper binnen Westerlo, verklaren en
attesteren zonder enige inductie dan enkel in faveur van justitie voor de gerechte waarheid in
plaats van eed enz. van de requirant die op 21ste augustus laatstleden had gebrouwen in de
brouwerij de Sterre binnen Westmeerbeek, hadden gekocht een half ton klein bier voor de
metsers en ander werklieden bezig voor de attestanten (verklaarders of getuigen) te bouwen
een nieuw huis binnen Westerlo (een nieff huijs binnen Westerloo), dat zij daarom hadden
verzocht om zo spoedig het voorschreven vat bier het zijn huis te brengen, dat zij attestanten
avonds vroeger waren slapen gegaan, zodat het gezegde half ton klein bier is naar hun huis
gebracht op 23 augustus morgens vroeg, dat hetzelfde bier mettertijd had bewaart geweest in
een kamer van de requirant zo zij verstonden door Hendrick Gorts en Guilliam Peeters de
voorzeiden requirant zoon
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6524.
24.06.1754-1755
Kerkarchief Westerlo
Aard akte: Liggerke van de manuael van Heilige Geest en gasthuis gelijk hij is geredresseerd
na de afscheiding van de Wereldlijke jurisdictie van Herselt en Parwijs, ingegaan te Sint Jan
1754 tot 1755, door Heilige Geestmeester Adriaen Gebruers tot Zoerle Westerlo
Eigenaars: Sebastiaen Wuijts erfgenamen en Jan Baptista Vermeerberghen bij koop van
de erfgenamen van de heer advocaat Adrianus Thijs
Aard perceel: een huis bij den Witten Leeuw
Het huis genaamd de Witten Leeuw behoorde aan de advocaat Adriaen Thijs is afgebrand
en de erve daarna heropbouwt
Cijns: 18 stuivers vallende bij elk Kerstmis
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 9.
24.06.1764
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Kerkarchief Westerlo
Aard akte: liggerke om de jaarlijkse manuael van de Heilige Geest van Westerlo vernieuw in
het jaar 1764
Eigenaar: Sebastiaen Wuijts nu de heer Halliont, secretaris van Hersel in de naam van zijn
vrouw
Aard perceel: een huis bij den Witten Leeuw bij koop van de erfgenamen Theodorus
Lambertus Thijs volgens conditie
Cijns: 18 stuivers jaarlijks
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 10.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: de heer Halloint over drie huizen
Periode: 1780-1795
Aard perceel: 3 huizen
Taxatie: 6 stuiver 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de erfgenamen P. H. Halloint
Beroep van de eigenaar: niet vermeld
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Volgende eigenaar: J. M. Van Schoubroeck, apotheker te Westerlo
Huisnummer 18
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 264 en 265
Aard perceel: huis (264) en hof (265)
Grootte perceel: 25 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-15-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 18
Eigenaars: Mat. Josephus Van Schoubroeck, 53 jaar, particulier, geboren te Westerlo
Inwonende: Joanna Geerts, 30 jaar, dienstmeid, geboren te Zichem, wonende al 9 jaar in
Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huis oostzijde
28.11.1724
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 28 november 1724
Aard akte: verkoping
Verkopers: gecompareerd heer Joannes Baptista en Franciscus Thijs, zo voor hun zelf als
voogden van hun minderjarige broers en zusters, alle kinderen en erfgenamen van wijlen heer
Theodorus Lambertus Thijs en Juffrouw Maria Elisabeth Henricx gehuisden als ze
leefden, met decreet en autorisatie van de Drossaard en schepenen van Westerlo hun verleent
op 7 november 1724, ondertekend Philipe Halloint, loco secretaris
Kopers: Sieur Guillielmus Henricx en juffrouw Margareta Thielemans zijn huisvrouw
Aard koop: een stenen huis en hof daar achter gelegen, zo en gelijk hetzelfde gekocht bij de
voornoemde Thijs, gestaan en gelegen te Westerlo aan de plaatse genaamd den Witten Leeuw
Aanpalende eigenaars:
oost Sieur Ambrosius Egidij (Sr Amb. Egidij)
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west de wederhelft van de hof, in divisie competerende de verkopers en erfgenamen van
wijlen de advocaat Thijs (de wederhellicht van den hoff indivisies competeren de vercoopers
en d’ erfgen wijlen den advt Thijs)
noord de markt (de merckt)
De kopers heeft recht van de muren van de naast staande huis ten oosten competerende Sieur
Egidij, behoudens 200 gulden kapitaal volgens transactie en transport op datum 7 januari
1706 voor de notaris Egidij, mede van 4 gulden jaarlijks, dewelke volgens oude registers
boeken zouden uitgaan op het voorschreven huis en te lossen is met de penning 16, en dat met
64 gulden aan de Heilige Geest van Westerlo en bovendien nog op een rente ten kapitaal van
600 gulden wisselgeld aan de heer J. B. De Wilde, pensionaris van de stad Brussel daarop
uitgaande blijkens constitutie alhier voor schepenen geregistreerd op 15 juni 1723 enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden wisselgeld
Pondgeld: 23 gulden 6 1/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.

09.03.1735
Schepenakten Westerlo, scabinale akten 1734-1735
Aktenummer 10
Datum akte: 9 maart 1735
Aard akte: openbare verhuring, met decreet en permissie van stadhouder en schepenen van
Westerlo als blijk bij marginale apostille op zeker rekwest aan hun gepresteerd op datum 8
maart 1735, ondertekend Joannes Baptista Verbist, loco schepenen
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Verhuurders: Maria Elisabeth Henricx, bejaarde dochter, geassisteerd met de Eerwaarde
heer J. B. Thijs en ook als voogd voor deze akte alleen over de minderjarige wees Anna
Catharina Henricx, beiden kinderen wijlen de notaris en procureur Guill. Henricx en
juffrouw Margarita Thielemans
Huurder: Judocus Rens, als meestbiedende huurder, en stelt voor borg Michiel Huijpens
Aard huur: een huis en hof, gestaan en gelegen alhier aan de markt binnen Westerlo (aen de
merckt binnen Westerloo) van ouds genaamd den Witten Leeuw
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Sieur Egidij
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west de erfgenamen Jan Huijpens
noord de voorschreven markt (de voors. merckt)
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 2 jaar, ingaande op 15 maart 1735, enzovoort tot
de expiratie van de voorschreven termijn, welke verhuring is geschied om en mits de som van
40 gulden jaarlijks, waarvan het eerst jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 15 maart
1736, enzovoort tot de expiratie van de voorschreven termijn en verder op huurcondities enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 768.
24.01.1736
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 24 januari 1736
Aard akte:
Verkopers: de Eerwaarde heer J. B. Thijs, priester en kapelaan van het kasteel te Westerlo,
zo voor zijn zelf als uit kracht van twee manuale procuraties op hem verleden bij de
Eerwaarde heer J. F. Thijs, pastoor in Watermaal en bij de erfgenamen wijlen de advocaat
Thijs, respectieve op datum 13 en 24 januari 1736, item juffrouw Anna Catharina De Brier
laatst weduwe van Sr Guillielmus Henricx, geassisteerd met Joannes Baptista Verbist, haar
gekozen voogd en de voornoemde Heer J. B. Thijs als voogd voor deze akte alleen van
Maria Catharina Henricx gebruikende het decreet en autorisatie bij de heer Drossaard en
schepenen van Westerlo en dezelfde heer nog van speciaal procuratie op hem verleden door
Maria Elisabeth Henricx, bejaarde dochter, residerende binnen de stad Mechelen, dezelfde
gepasseerd ter griffie van zijne Majesteit Grote raad op 23 november 1735, ondertekend De
Robiano enz.
Kopers: de heer A. Herla, rentmeester van zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo en
juffrouw Anna Evenpoel zijn huisvrouw
Aard koop: een stenen huis en hof met de erve daaraan gelegen, scheidende naast het westen
op de haag geplant tussen deze en erve van Sebastiaen Wuijts en Joannes Baptista
Vermeerberghen, en zo van de laak op dezelfde haag linie recht tot aan de markt, hetzelfde
gestaan en gelegen aan de plaatse van Westerlo, volgens oud registers genaamd den Witten
Leeuw
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen wijlen de heer Ambrosius Egidij
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west de voornoemde Sebastiaen Wuijts en Joannes Baptista Vermeerbergen
noord de markt (de merckt)
Hetzelfde huis gegarandeerd met recht op de muur van het naast staande huis competerende
ten oosten van de erfgenamen de heer Egidij, behoudens 200 gulden kapitaal wisselgeld
volgens transport op 7 januari 1706 gepasseerd voor notaris Egidij voornoemd, item alsnog
op een last van 600 gulden kapitaal wisselgeld op de voorschreven huizing en hof
geaffecteerd ten behoeve van de heer pensionaris De Wilde volgens constitutie alhier voor
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Drossaard en schepenen geregistreerd op datum 15 juni 1723, die de heer koper op zijn last is
nemende
Verkoopprijs-koopprijs: 445 gulden wisselgeld
Pondgeld: 35 gulden 7 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
24.02.1795
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Datum akte: 24 februari 1795
Aard akte: verkoping voor het betalen van de contributie, uitnoodzaak omdat er geen geleend
geld te ontvangen is
Verkoper: de heer Joannes Baptista Herla, priester seculier en inwoner van Westerlo
Koopster: Maria Catharina Hermans, dienstmeid van de heer Joannes Baptista Herla
voornoemd
Aard koop: een huizing en hof, groot de erve de grootte niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Joannes Lorentops
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west de erfgenamen van de secretaris Halloint
noord de plaatse of straat van het dorp (de plaetse offte straete van het dorp)
In de koop inbegrepen het meubilair in het huis
De verkoper hadt het huis e.a. bij successie verkregen bij de dood van zijn ouders
Verkoopprijs-koopprijs: 400 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6456.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: de erfgenamen van de heer Herla
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 2 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
Volkstelling Westerlo 1796
Jan Baptist Herla seculiere priester, 66 jaar, geboren te Westerlo
Catharina Hermans, 40 jaar, meid, geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Jan Baptist Herla
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Volgende eigenaar: Guillielmus Huygens, chirurg te Westerlo
Huisnummer 17
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 262 en 263
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Aard perceel: huis (262) en hof (263)
Grootte perceel: 25 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-15-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 17
Eigenaars: Guilliam Anthonius Huijgens, 41 jaar, chirurg, geboren te Herenthout, wonende
al 16 jaar in Westerlo en Maria Catharina Hermans, 53 jaar, zijn vrouw, geboren te
Westerlo
Inwonende: Isabella Duijens, 22 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huis nummer 52

Benaming: Geen
Aard: Huis, bakhuis, stal, schuur en hof
Situering: Staat aan de zuidzijde van de markt
van Westerlo

Huis nummer 52
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Ambrosius Egidy.
Meetboek Westerlo begin 18e eeuw: eigenaar Sieur Ambrosius Egidy tevoren Aert
Vekemans en Sieur Thery, huizing en hof, palende oost Jan Steurs, zuid de lacke, west
Advocaat Thijs, noord de markt, groot 93 roeden, latere eigenaar Jan Lorentops.
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Geschiedenis en eigenaars
09.02.1655
Schepenakten Westerlo, losse akten 1523-1659
Datum akte: 19 januari en 9 februari 1655
Aard akte: publieke verkoping met uitgaan van de brandende kaars
Verkopers: Jan Wils en Hendrick Wijnricx als wettelijke voogden van de achter gelaten
kind wijlen Guilliam Verhoustraten en Jenneken (Faes) zullen verkopen met decreet bij
schepenen ter hoogste en schoonste bod met oproepen
Meestbiedende koper: Monsieur Peeter Pauwels Therij
Aard koop: een huisje met de bakboer en hof gestaan en gelegen te Westerlo aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Gommar Vincx de jonge
zuid de lake of het riet (de laecke off het riet)
west Monsieur Peeter Pauwels Therij
noord de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
Nota: de kopers zullen het voornoemde huis en hof aanvaarden op 15 maart 1655, dat
dezelfde nog verhuurt word aan Niclaes Van den Berg
Verkoopprijs-koopprijs: 736 gulden en 40 hogen, ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten profijt
van de verkopers en 1 gulden ten profijt van de kopers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
22.09.1688
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 22 september 1688 (22 7bris 1688)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jacobus Cools ten laste en procuratie van de Eerwaarde heer Jeronimus
Brughmans, licentiaat in beide rechten en choordeken van Sint-Jacobs binnen Antwerpen, als
executeur van het testament van de heer Peeter Pauwels Therij, gepasseerd dezelfde voor de
notaris n. Melchoir en getuigen op 15 september 1688 en ingevolge van de contract bij hem
aangegaan op 4 januari 1687 voor de notaris Lodewijck binnen Antwerpen met de heer
Raedt Vanderbruggen en consoorten (cum suis)
Koper: Ambrosius Egidij
Aard koop: een groot huis met het klein daarnaast staande, schuur en hof daaraan gelegen
alhier in de plaatse tot Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Gommar Vincx
zuid de kleine lake of het riet (de cleijn laecke off het riedt)
west de advocaat Thijs (den adt Thijs)
noord de plaatse (de plaetse)
Verkoopprijs-koopprijs: 2000 gulden
Pondgeld: 155 gulden 12.2 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
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31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 82
Ambrosius Egidij in huwelijk met Elisabeth Duijnen en Elisabeth, Lameraldus,
Franciscus en Dominicus Egidij zijn kinderen
Philippus Vandenberghe en Matthijs Machiels, zijn knechten, Maria Verwimp en
Elisabeth (?), zijn meiden.
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Sr Ambrosius Egidij
Eerdere eigenaar: Aert Vekemans en Monsieur Therij
Latere eigenaar: Jan Lorentops
Aard perceel: een huizing en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Stuers
zuid de laak (de laecke)
west de advocaat Thijs
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 93 roeden
Oud zetting: -0-3Zetting nieuwe: -0-10 ½
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815.
05.07.1735
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 5 juli 1735
Aard akte: arrest ten verzoek van de heer Gerardus Vreven, raad en fiscaal van Brabant als
actie hebbende van de heer Georgius Vreven zijn vader uit kracht van dezelfde originele
brieven van debito in het soevereinde raad van Brabant op datum 19 november 1734, zo
wordt door mij ondergenoemde deurwaarder van het soevereinde raad arrest gedaan op alle en
eigenlijk parten en delen in de goederen en renten gelegen binnen het markizaat Westerlo,
competerende aan de weduwe en erfgenamen van wijlen Sieur H. Egidij van Luik, namelijk
op hun part en deel in huis en grond, appendenties en dependentiën
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Philip Halloint
zuid de kleine laak (de clijne laeck)
west de erfgenamen van procureur Henricx
noord S’ Heeren straat (Sheeren straet)
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Nota: tot verhaal van een som van 56 gulden over verschoten penningen en salaris volgens
overgeleverde specificatie met verbod aan wethouders hier van het part in de voorzeiden
weduwe en erfgenamen competerende te laten veralieneren of te staan enige goedenis die
altijd ter concurrentie van de voorzeiden som op pene als aan recht.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
15.06.1777
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer
Datum akte: 15 juni 1777
Aard akte: verkoping
Verkopers: Bernardus Percij en juffrouw Beatrix Egidi, gehuisden en inwoners van de stad
Aarschot
Kopers: Joannes Franciscus Lorentops en zijn huisvrouw Catharina Theodora Van Roij,
inwoners van Westerlo
Aard koop: een huizing, stal, schuur met de erve en hoving daar achteraan gelegen in het
dorp van Westerlo, groot in het geheel .?. zonder de koper de juiste maat te moeten volgen
Aanpalende eigenaars:
oost de heer secretaris P. H. Halloint
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west de erfgenamen wijlen heer Herla
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Het huis e.a. had juffrouw Beatrix Egidi gecompeteerde als universele erfgenaam van wijlen
juffrouw Maria Helena Egidi en zullen de verkopers effenen alle dorpslasten tot degene
ingemijnd door de collecteur Richard Peeters
Verkoopprijs-koopprijs: 3450 gulden Brabants geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6569. Info ook in het Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 748, goedenisboek, datum 12 juli 1777.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: Jan Lorentops
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 2 stuivers 2 oorden
Aard akte: lijst van nering of zaak onder de Markizaat tot 20ste penningen
Handelaar: Jan Lorentops
Periode: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781
Cijns: 4 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
10.12.1794
Notaris Joannes Josephus Van Roij, residerende te Tongerlo
Aktenummer 32
Datum akte: 10 december 1794
Aard akte: geldlening (obligatie) van 400 gulden, de geldleenster belooft te betalen een
jaarlijkse rente de penning 20, dan in cas van precieze betaling ten vervaldag uiterlijk 1
maand, daarna zal zij comparante en haar actie hebbende gestaan met jaarlijks zeker intrest te
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voldoen naar advenant van 3 guldens 15 stuivers courant van het honderd jaarlijks, het eerste
jaar van intrest val en verschijnt op 10 december van het toekomende jaar 1795 enzovoort van
jaar tot jaar tot de aflossing toe van de voorschreven 400 guldens met de verschenen intresten
Hypotheek: een stenen huis met schaliën dak, schuur, hof grond en toebehoren gestaan in het
dorp tot Westerlo groot salvo justo in erve 80 roeden
Geldschieter: Joannes Martinus Wuijts, ingezeten van Tongerlo
Geldleenster: Catharina Theodora Van Roij, ingezeten van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de laak
zuid de Heer Herla
west de straat of plaatse van het dorp
noord de erfgenamen van P. Halloint
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo, nummer 6394.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Catharina Theodora Van Roy, 61 jaar, wieldraaister, wonende te Westerlo in het jaar 1774
en Philip Van den Bergh, 31 jaar, haar knecht, geboren Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: J. J. Van Roij
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Tongerlo
Huisnummer 16
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 260 en 261
Aard perceel: huis (260) en hof (261)
Grootte perceel: 75 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 2-12-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 16
Huurders: Jacobus Cornelius Van Roij, 39 jaar, winkelier, geboren te Tongerlo, wonende
al 13 jaar in Westerlo en Anna Catharina Helsen, 39 jaar, zijn vrouw, wonende insgelijks 13
jaar in Westerlo
Rosa Van Roij, 12 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Inwonende: Dimphna Meeus, 21 jaar, dienstmeid te Herselt, wonende al 1 jaar in Westerlo
Huisnummer 16bis
Eigenaars: Martinus Timmermans, 47 jaar, wagenmaker, geboren te Vissenaken, wonende
al 21 jaar in Westerlo en Joanna Huypens, 40 jaar, zijn vrouw, geboren te Geel, wonende al
18 jaar in Westerlo
Francis Timmermans, 17 jaar, hun zoon, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 53

Benaming: Geen
Aard: Huis, schuur en hof
Situering: Staat aan de zuidzijde van de markt
of plaatse van Westerlo

Nummer 53
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Philippus Halloint groot de erve 97 roeden en 8 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Philip Halloint tevoren Gommer
Vincx, de helft van de huizing en hof, waarvan Jan Steurs de andere helft is competerende,
palende het samen oost Maria en Gijsbrecht Van Kerckhoven, zuid de lacke, west Ambrosius
Egidy, noord de markt, de latere eigenaar was de heer Halloint.
Eigenaar Jan Steurs voor de andere helft van het voorzeiden huizing en hof, palende als het
voorgaande groot tezamen 90 roeden, latere eigenaar heer Halloint

460

Geschiedenis en eigenaars
Huis westzijde
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 9
Jan Steurs gehuwd met Anna Luijmoijer en Elisabeth Steurs hun dochter
22.10.1709
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 22 oktober 1709
Aard akte: verkoping
Verkopers: Anna Luijmoijnen weduwe van Jan Steurs, item Joachim Matthe en Jan
Douwen schepenen uit de wet als voogden van haar kinderen met decreet en autorisatie van
de wethouders alhier op 8 oktober 1709
Kopers: Mr Philip François Halloint en Anna Nuijens, zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing, hof, stal, schuur, appendenties en dependentiën, groot omtrent de 40
roeden, gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost kopers erve
zuid de klein laak (de clijn laek)
west Sr Ambrosius Egidij
noord de groote heerbaan of plaatse (de groote herbaene of plaetse)
Op de kopers last van 6 ouden aan de Heilige Geest van Westerlo en op een kapitale rente
van 400 gulden wisselgeld ten behoeve van Sr Woulterus Mertens en Catarina Vincx,
gehuisden, gerealiseert volgens obligatie daarvan gepasseerd voor de notaris Theodorus
Lambertus Thijs op 22 december 1698, verpand de kopers alsnog deze rente op hun huis en
hof daarnaast gelegen, groot omtrent 40 roeden, aanpalende eigenaars : oost Maria Van
Kerckhoven, zuid de klein laak, west kopers voorzeiden huis en noord de grote Heerbaan of
markt.
Op 8 februari 1729, is gecompareerd Woulter Mertens bekent uit handen van Mr Philip
François Halloint, ontvangen te hebben de som van 200 gulden wisselgeld, zijnde de helft
van de kapitaal van 400 gulden wisselgeld. Op 11 februari 1738, is gecompareerd Theodorus
De Wit als geautoriseerde van Maria De Wit zijn tante (moeije) volgens akte gepasseerd
voor notaris C. Verlooy te Aarschot op 8 februari laatstleden, bekennen de restant van de
kapitaal staande tot 200 gulden met de intresten ontvangen te hebben van Sr P. H. Halloint,
zijnde deze rente getransporteert door Walterhus Mertens aan Maria De Wit
Rente: 400 gulden wisselgeld
Pondgeld: 30 gulden wisselgeld
Verkoopprijs-koopprijs: 395 gulden
Pondgeld: 30 gulden 14 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
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Huis oostzijde
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 15
Anna Thijs weduwe van Gommaer Vincx
Peeter en Elisabeth Vincx haar kinderen
Theodorus Lambertus Thijs en Elisabeth Bartholomeus
01.04.1694
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aard akte: scheiding en deling aangegaan tussen de erfgenamen wijlen Gommar Vincx en
Anna Thijs
Erfgenamen: Peeter Vincx, voor de 4de kavel, voor zijn zelf, mede in de naam van zijn broer
Jan Baptist Vincx, voor de 2de kavel, Theodorus Lambertus Thijs als voogd met een
meerdere uit de wet voor Elisabeth Bartholomeus achtergelaten minderjarige (onbejaarde)
dochter van wijlen Anna Maria Vincx, item Catharina Vincx voor de 3de kavel en Gielis
Williocx man en voogd van Elisabeth Vincx voor de 1ste kavel
Aard nalatenschap: de 1ste kavel, bestaande in een huis en de helft van de hof, gestaan en
gelegen in de plaatse van Westerlo (inde plaedtse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Philippus Van Kerckhoven
zuid de klein laak (die clijn laecke)
west de wederhelft
noord de plaatse (de plaedtse)
Deze kavel zal enige doorgang zal vermogen te pretenderen dan alleen door de erve van het
huis. Geschatte waarde huis 900 gulden
De 2de kavel: zeker schuur met een schobbe en de wederhelft van de voorschreven hof met de
gehele poort of uitgang, zodat de eigenaar altijd tegen de gevel van de huis zal mogen
opbouwen, mits herstelling het topeinde op zijn kost.
Geschatte waarde 500 gulden, dezelfde tweede kavel is verkocht aan monsieur Egidij
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750
26.06.1697
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 juni 1697
Aard akte: verkoping
Verkopers: Elisabeth Vincx geassisteerd met Gielis Willocx haar man
Kopers: Mr Philippus François Halloint en Anna Nuijens zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de plaatse (plaedtsse)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Philippus Julianus Van Kerckhoven
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west Catharina Vincx of zo wie
noord de voorschreven plaatse (de voorsr plaedtse)
De verkoopster had het huis en hof bij scheiding en deling ten deel bevallen
Verkoopprijs-koopprijs: 647 gulden
Pondgeld: 50 gulden 6 1/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
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Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Philip Halloint
Eerdere eigenaar: Gommar Vincx
Latere eigenaar: de heer Halloint
Aard perceel: een huizing en hof waarvan Jan Steurs de andere helft is competerende
Oud zetting: -0-4
Zetting nieuwe: -0-3
Eigenaar: Jan Steurs
Latere eigenaar: de heer Halloint
Aard perceel: de ander helft van het huis en hof
Oud zetting: -0-1 ½
Nieuwe zetting: -0-3
Aanpalende eigenaars tezamen:
oost Marie en Gijsbrecht Van Kerckhoven
zuid de laak (de laecke)
west Ambrosius Egidij
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 49 roeden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Rente
Eigenaar: de weduwe en erfgenamen van Jan Vanderhoffstadt 1/3de part, de erfgenamen
Philip Jul. Van Kerckhoven 1/3de part en de secretaris Philip Halloint met Jan Steurs
tezamen ook voor 1/3de part
Vorige eigenaar: tevoren Absolon Vincx en Jan Vander Hoffstadt
Aard perceel: 3 hofsteden en plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen wijlen heer Cornelis Hallincx huis en hof genaamd den Haen
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Sr Ambr. Egidij
Cijns: 9 stuivers (vorige cijns 5 oude grooten)
Een 6de part van deze post is bij consent van de heer pastoor, drossaard en schepenen, kwijt
gescholden (gequeten) met de som van 2 gulden 9 stuivers door Elisabeth Van der Hoffstadt
op 14 november 178
2° het 3de part van Sr Philip Halliont en Jan Steurs is ook kwijt gescholden met permissie
van de heer Vicaris van S’Hertogs met een som van 4 gulden 1 stuiver op 16 mei 1749
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
28.04.1728
Notaris Eustachius Vander Beken, residerende te Aarschot
Aktenummer 31
Datum akte: 28 april 1728
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Aard akte: verkoping van een rente van 200 gulden wisselgeld uit een meerdere rente van
400 gulden als hij eerste comparant uit hoofd van zijn eerste huisvrouw Catharina Vincx is
verkregen uit kracht van testament van hem eerste comparant gemaakt en gepasseerd voor
notaris E. Vander Beken op datum 7 januari 1724 enz.
Verkopers rente: Sieur Waudterius Merttens en juffrouw Catharina Francisca
Montenaey gehuwden en ingezeten van Aarschot
Koopster rente: Maria De Wit
Rente ten laste van Philip François Halloint en Anna Neijens
Hypotheek 1: een huizing, hof, stal, schuur, appendenties en dependentiën, groot omtrent 40
roeden, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo (de platse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de voorschreven (de voors oost)
zuid de kleine laak (de kleijne laeke)
west Sieur Ambrosius Egidij
noord de herbaan of markt (de herbaen oft merckt)
Hypotheek 2: een huis en hof daarnaast gelegen groot omtren 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Maria Van Kerckhoven
zuid de kleine laeke (de clijne laeke)
west de voorschreven huizing
noord de grote heerbaan of markt (de groote heirbaene ofte merckt)
Bron: Rijksarchief Leuven. Notariaat Aarschot nummer 12.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: de heer Halliont over 3 huizen
Periode: 1780-1795
Aard perceel: 3 huizen
Taxatie: 6 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
17.08.1791
Notaris Guillielmus Peeters, residerende te Westerlo
Aktenummer 30
Datum akte: 17 augustus 1791
Aard akte: verhuring
Verhuurders: De heer A. Helsen, licentiaat in de medicijnen met juffrouwen Norbertina en
Theresia Halliont
Huurders: Petrus Franciscus Bogaerts en Maria Catharina Van Gansen gehuisden en
actueel inwoners van Booischot
Aard huur: Zeker wel gestaan huizing, bakhuis, hof, kamers, zolders zo een gelijk hetzelfde
gestaan is binnen de dorp van Westerlo omtrent de Pensenpoel (den dorpe van Westerloo
aentrent den Pensenpoel).
Aanpalende eigenaars:
oost de heer Herla
zuid de laak (suijd de laecke)
west F. Huypens
noord het dorp
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Huurtermijn en prijs: Welke huur is voor een tijd en termijn van 1 jaar dan in cas van
onderhoud van de voor en na beschreven conditiën en de juiste betaling ieder jaar, voor een
tijd en termijn van 12 ½ achtereen volgende jaren, koers en ingang te nemen met Bamis deze
tegenwoordige jaar, voor de eerste half jaar en voor het eerste jaar ingang te nemen met half
maart van de toekomende jaar 1792, zullende over zulks eerste half jaar van betaling vallen en
verschijnen half maart van de toekomende jaar 1792 en de eerste jaar van betaling vallen en
verschijnen te half maart van de toekomende jaar 1793 enzovoort van jaar tot jaar de jaarlijkse
termijn of 12 ½ jarige termijn gedurende om en mits voor het half jaar of 5 ½ maanden te half
maart toekomende jaar 1792 aan de voorschreven heer verhuurder ten zijnen woonhuis te
betalen 27 gulden en 10 stuivers voor het eerste jaar omtrent half maart van de toekomende
jaar 1793 ten woonhuize en aan de voorschreven heer te betalen 60 gulden Brabants courant
geld enzovoort van jaar tot jaar op de bespreking navolgende enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6531.

01.10.1791
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 57
Datum akte: 1 januari 1791
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Juffrouwen Norbertina en Maria Theresia Halloint, bejaarde ongehuwde
dochters met de heer Amandus Helsen, de medicijnen licentiaat als in huwelijk gehad
hebbende juffrouw Felix Rosa Halloint, alle inwoners van Westerlo
Huurders: Henricus De Haes, actueel inwoner van Testelt, bejaarde jongeman
Aard huur: een huizing en hof gestaan binnen de plaatse van Westerlo naast degeen de
respectieve verhuurders, in te voegen wijlen Anna Cornelia De Bal heeft geoccupeert en
bewoont
Huurtermijn en prijs: voor een tijd en termijn van 3 jaar, ingang nemende op 15 maart 1792,
voor de som van 45 gulden jaarlijks, zodat daarvan het eerste jaar van betaling vallen en
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verschijnen op 15 maart 1793, enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de drie jarige
termijn enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6452.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de erfgenamen P. F. Halloint later Norbertina Halloint
Beroep van de eigenaar: renteniers
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 15
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 256, 257, 258 en 259
Aard perceel: huis (256), hof (257) huis (258) en hof (259)
Grootte perceel: 49 verges (256 en (257) en 49 verges (258 en 259)
Taxatie: huis 1-15-0, huis 2-10-0, hof 1-5-0, huis 1-0-0 en hof 1-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 15
Medeeigenaar: Amand Helsen, 52 jaar, dokter, geboren te Zoerle, wonende al 23 jaar in
Westerlo
Eigenaars: Norbertina Halloint, 72 jaar, particulierster, geboren te Westerlo
Inwonende: Maria Van Schoubroeck, 34 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Huurders: Frans Louis Lansenberg, 43 jaar, leermeester? (percepteur), geboren te
Antwerpen, wonende al 12 jaar in Westerlo en Maria B. Van Soest, 44 jaar, zijn vrouw,
geboren te Antwerpen, wonende insgelijks 12 jaar in Westerlo
Louis Lansenberg, 17 jaar, hun zoon, geboren te Antwerpen, wonende al 12 jaar in Westerlo
Jacques Lansenberg, 16 jaar, hun zoon, geboren te Antwerpen, wonende al 12 jaar in
Westerlo
Elisabeth Truijens, 37 jaar, dienstmeid, geboren te Tongerlo, wonende al 12 jaar in Westerlo
Maria Elisabeth Wilde, 76 jaar, particulierster, geboren te Antwerpen, wonende al 12 jaar in
Westerlo.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 54

‘ De Croone ’
Benaming:
De Croone 1697
Aard: Huis, schuur en hof
Situering: Staat aan de zuidzijde van de markt
of plaatse van Westerlo

Nummer 54
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van
Westerlo opgemaakt door landmeter Pierre-Phillip
Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo,
de eigenaar was Laurens Verborght groot de erve 56
roeden en 37 ½ voeten
Meetboek Westerlo begin 17e eeuw: eigenaars Marie en
Gijsbreghts Van Kerckoven tevoren Merten Vissers,
zeker huis en hof, palende oost Jan Vanderhoffstat
weduwe en erfgenamen, zuid de laak, west Philip
Halloint, noord de markt groot 51 ½ roeden, latere eigenaar M.N. Van Schoubroeck.
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Geschiedenis en eigenaars
20.03.1602
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 20 maart 1602
Aard akte: verkoping
Verkoper: Niclaes Van Hout Willemsse
Kopers: Jannen Visschers en Maijken Verbiest zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen alhier tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vander Hoffstadt
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Absolon Vincx
noord de plaatse (de plaetse)
Op de kopers last van ½ halster koren jaarlijks aan de Kerk van Westerlo, van 5 oude
grooten jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo en 1 oord cijns aan de kerk ook jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 152 gulden
Pondgeld: 10 gulden 13 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan De Visscher
Aard perceel: huis en hof, groot ½ sille (50 roeden) gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Jan Vander Hofstadt
zuid het riet of de kleine laak (het riet oft de cleijn laeck)
west Absalon Vincx
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 1 oude grooten 2 derde deel
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
23.02.1627
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 februari 1627
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners is jaarlijks schuldig een erfelijke rente
van 6 gulden 5 stuivers, af te lossen met 100 gulden en de verschenen intresten, verschijnen
en vervallen jaarlijks elke Sint Matthijs dag en de eerst vervaldag zal zijn op Sint Matthijs dag
1628
Geldschieter: Cornelis Van Beecke ten behoeve de tafel van de Heilige Geest van
Tongerlo
Geldleners: Jan De Visscher heeft zijn touchte in de erfelijke goederen gegeven ten behoef
van zijn zoon Merten De Visscher
Hypotheek: een part en deel in een huis en hof gestaan alhier tot Westerlo in Sinck van de
plaatse
Aanpalende eigenaars:
468

oost Jan Vander Hoffstadt
zuid het gemeen riet (het gemeijn riet)
west Absolon Vincx erve
noord de plaatse (de plaetse)
Op 4 augustus 1627 is deze rente met intrest afbetaald door Merten De Visscher
Pondgeld: 7 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
23.12.1631
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 december 1631
Aard akte: geldlening, de geldlener is schuldig een erfelijke rente van 3 gulden 2 ½ stuivers,
vervallen jaarlijks op kerstmis, waarvan het eerste vervaldag is op kerstmis 1632
Geldschieter: Jan Dassen
Geldlener: Merten Visschers
Hypotheek: het part en deel van het kindsgedeelte van de geldlener op een huis en hof
gestaan en gelegen alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vander Hoffstadt
zuid het riet
west Absolon Vincx
noord de plaatse (de plaetse)
Op de geldlener last van het derde part van 9 stuivers en ½ halster koren aan de Kerk van
Westerlo
Pondgeld: 3 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
23.03.1632
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 19 april 1633
Aard akte: geldlening, de geldlener zal jaarlijks betalen een erfelijke rente van 3 gulden 2 ½
stuivers, verschijnen en vervallen jaarlijks op 23 maart, waarvan de eerste verschijndag zijn
zal op 23 maart 1633
Geldschieter: Jan Dassen
Geldlener: Merten Visschers Jansse
Hypotheek: zijn part en deel in een huis en hof gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vander Hoffstadt
zuid de laak (de laecke)
west Absolon Vincx
noord de plaatse (de plaetse)
Op de geldlener last een ½ halster koren en 3 stuivers aan de Kerk van Westerlo jaarlijks
Pondgeld: 3 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
19.04.1633
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 19 april 1633
Aard akte: verkoping
Verkopers: Matthijs Verlynden met Elisabeth Visschers zijn wettige huisvrouw
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Koper: Merten Visschers
Aard koop: hun derde part in een huis en hof gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vander Hoffstadt
west Absolon Vincx erve
zuid de laak (de laecke)
noord de plaatse (de plaetse)
Op de kopers last van het derde part en ½ halster koren aan de Kerk van Westerlo en 3
stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo beiden jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 200 gulden (£)
Pondgeld: 16 gulden 2 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
19.04.1633
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 19 april 1633
Aard akte: geldlening van 150 gulden, de geldleners betalen jaarlijks een erfelijke rente van 9
gulden, vervallen en verschijnen jaarlijks op 19 april en de eerste verschijndag op 19 april
1634 enzovoort van jaar tot jaar die geschieden zal met 150 gulden en de verschenen intresten
Geldschieter: Jan Dassen
Geldlener: Merten Visschers
Hypotheek: op 2 gerechte parten en delen van een huis en hof gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vander Hoffstadt erve
zuid de laak (de laecke)
west Absolon Vincx erve
noord de plaatse (de plaetse)
Op de geldlener last van de 2 parten ½ halster koren aan de Kerk van Westerlo en 3 stuivers
aan de Heilige Geest van Westerlo beiden jaarlijks
Pondgeld: 11 gulden 6 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
21.03.1651
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 29 februari en 21 maart 1651
Aard akte: openbare verkoping
Verkopers: Merten Vissers voor 2 delen en Maria Van Essen geassisteerd met Sr Johan
De Vos, licentiaat in de rechten en schout van het land en jurisdictie van Tongerlo, ten deze
gekozen voogd voor het 3de part
Koper: Philips Van Kerckhoven
Aard koop: een zeer wel gelegen hofstad aan de plaatse alhier
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Vander Hoffstadt
zuid de laak (de laecke) of riet
west Gommar Vincx de jonge
noord de voornoemde plaatse
Het huis daarop staande met alle hetgeen is word niet mee verkocht, zodat de kelder als
staande in de … met de voornoemde hofstad wordt verkocht en dat dezelfde Merten Vissers
in dezelfde huis zal mogen blijven enz.
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Op de koper last van 1 halster koren jaarlijks aan de Kerk of heer pastoor van Westerlo en 3
stuivers aan de Heilige Geest van Westerlo en belast van 150 gulden kapitaal, dewelke de
koper zal korting krijgen bij zijn koopprijs
Verkoopprijs-koopprijs: 900 gulden 96
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Jan Visscher
Volgende eigenaars: de erfgenamen Mr Philips Van Kerchoven
Aard perceel: een huis en hof, groot ½ sille (50 roeden) gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars in geheel 1671:
oost Jan Vander Hoffstadt
zuid het riet
west Absolon Vincx
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer).
11.12.1690
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 11 december 1690
Aard akte: scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van wijlen Mr Philips Van
Kerckhoven en Maria Mindelaers
Deelhebbers: Gijsbrecht Van Kerckhoven voor de 1ste kavel, Philips Van Kerckhoven
voor de 2de kavel, Jan Baptista Van Kerckhoven voor de 3de kavel, Catharina Van
Kerckhoven voor de 4de kavel en Joris Van Kerckhoven voor de 5de kavel
Aard deling: kavel 1, wordt gesteld in de helft van een huis naast de kerk hier in de plaatse,
gestaan en gelegen met schuur, stal en hof, geschat op 600 gulden, hierin de 100 gulden aan
hem gemaakt wegens grootmoeder volgens testament
Kavel 2, wordt gesteld in de andere helft van de voorschreven huizing en erve, geschat ook op
600 gulden, moet deze kavel geven aan het sterfhuis 100 gulden daar het van nood zal wezen
Nota: de huizing moet gescheiden worden te weten in tweeën dat ieder zijn ingang moet
hebben van de voordeur en op de schouw van de grote keuken (de groote keucken) of gepaald
van de deur op de helft van de klein keuken op de stijl westwaarts, de eerste kelder
westwaarts en de andere oostwaarts, de mose ieder de helft, item de zolder gelijk het getekend
staat enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
07.04.1692
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 april 1692
Aard akte: verkoping
Verkoper: Philippus Van Kerckhoven
Koopster: Maria Van Kerckhoven
Aard koop: zijn helft in een huis gestaan en gelegen alhier binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jan Vander Hoffstadt
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zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen Gommar Vincx
noord de plaatse van Westerlo (die plaetse van Westerloo)
Nota: de verkoper heeft de helft van het huis etc. verkregen bij scheiding en deling voor
schepenen van Westerlo gepasseerd
Verkoopprijs-koopprijs: 598 gulden
Pondgeld half los: 46 gulden 11 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 14
Maria Van Kerckhoven en Gijsbrechts, Joris en Phillippus Van Kerckhoven, haar broers
en Catharina Roovers haar meid.
03.12.1697
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 3 december 1697
Aard akte: geldlening van 300 gulden, waarvan de geldleners beloven een jaarlijkse en
erfelijke rente van 16 gulden en 5 stuivers, vervallende jaarlijks elke datum deze en het eerste
jaar op 3 december 1698, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal vermogen te
geschieden met 325 gulden met de verschenen intresten enz.
Geldgevers: François en Anna Vincx
Geldleners: Gijsbrecht en Maria Van Kerckhoven
Hypotheek: een huis, schuur, stal en hof gelegen alhier in de plaatse van Westerlo, genoemd
de Croone
Aanpalende eigenaars:
oost Joanna Vandern Berghe
zuid de laak (de laecke)
west Philip Halloint
noord de plaatse (de plaedtse)
Met nog als pand een stuk erve gelegen in de Hollandstraat (Hollandssttraete) te Westerlo.
De rente is op 7 december 1723 afbetaald door Laureijs Verborcht
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.

Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaars: Marie en Gijsbrecht Van Kerckhoven
Eerdere eigenaar: Merten Vissers
Latere eigenaar: Martinus Norbertus Van Schoubroeck
Aard perceel: een huis en hof
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Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen van Jan Vander Hoffstat
zuid de laak (de laecke)
west Philip Halloint
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 51 ½ roeden
Oud zetting: -0-1 ½ aan 3 stuivers de sille
Zetting nieuwe: -0-5
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815.
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Eigenaar: de weduwe en erfgenamen van Jan Vanderhoffstadt 1/3de part, de erfgenamen
Philip Jul. Van Kerckhoven 1/3de part en de secretaris Philip Halloint met Jan Steurs
tezamen ook voor 1/3de part
Vorige eigenaar: tevoren Absolon Vincx en Jan Vander Hoffstadt
Aard perceel: 3 hofsteden en plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen wijlen heer Cornelis Hallincx huis en hof genaamd den Haen
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Sr Ambr. Egidij
Cijns jaarlijks: 9 stuivers (vorige cijns 5 oude grooten)
Een 6de part van deze post is bij consent van de heer pastoor, drossaard en schepenen, kwijt
gescholden (gequeten) met de som van 2 gulden 9 stuivers door Elisabeth Van der Hoffstadt
op 14 november 178
2° het 3de part van Sr Philip Halliont en Jan Steurs is ook kwijt gescholden met permissie
van de heer Vicaris van S’Hertogs met een som van 4 gulden 1 stuiver op 16 mei 1749
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
07.07.1711
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 7 juli 1711
Aard akte: verkoping
Verkoopster: Sr J. Rosa notaris uit kracht van procuratie verleden bij Maria Catarina Van
Kerckhoven, geassisteerd met een vreemde voogd, gepasseerd voor de notaris Thijs op 21
april 1711
Kopers: Laureijs Verborcht en Maria Dillen, gehuisden
Aard koop: de helft van een huizing en hof met appendenties en dependentiën
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Jan Vander Hoffstadt
zuid de laak (de laecke)
west Philip Halloint noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
De verkoopster had de helft van het huis e.a. bij koop verkregen van haar broer Philip Van
Kerckhoven. Op de kopers last de helft van 325 gulden kapitaal aan Fr. Vincx en zijn zuster
blijkens constitutie alhier voor schepenen geregisteerd op 3 december 1697
Verkoopprijs-koopprijs: 655 gulden boven de rente
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Pondgeld: 50 gulden 19 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: Martinus Norbertus Van Schoubroeck
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 2 stuiver 2 oorden
Aard akte: lijst van nering of zaak onder de Markizaat tot 20ste penningen
Handelaar: Martinus Norbertus Van Schoubroeck (notaris van 1775 tot 1796)
Periode: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781
Cijns: 4 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Martinus Van Schoubroeck, 67 jaar, notaris, geboren te Westerlo en Maria Theresia
Verbist, 68 jaar, vrouw, geboren te Westerlo
Maria Francisca, 40 jaar, dochter en Martin Triphon Van Schoubroeck, 38 jaar, zoon,
beiden geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Martinus Norbertus Van Schoubroeck
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 14
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 254 en 255
Aard perceel: huis (254) en hof (255)
Grootte perceel: 61 verges
Taxatie: huis 1-5-0 en hof 1-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 14
Huurders: Henrij Van Schoubroeck, 61 jaar, landbouwer, geboren te Westerlo en Maria
Dimphna Hens, 56 jaar, zijn vrouw, geboren te Olen, wonende al 30 jaar in Westerlo.
Francisca Van Schoubroeck, 59 jaar, spinster, geboren te Westerlo
Elisabeth Peeters, 56 jaar, dienstmeid, geboren te Westerlo
Francis Verboven, domistiek, geboren te Westerlo
Elise Bartholomeeus, 30 jaar domistiek, geboren te Tongerlo, wonende al 2 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 55

Benaming: Geen
Aard: Huis, stal en hof
Situering: Staat aan de zuidzijde van de markt
of plaatse van Westerlo

Nummer 55
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaars waren de
erfgenamen Jan Baptist en Magdalena Vander Hofstadt groot de erve 24 roeden en 10 voet
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Geschiedenis en eigenaars
28.12.1596
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1663
Datum akte: 28 december 1596
Aard akte: verkoping
Verkopers: Alexander Sijmons als volkomen geconstitueerd van Anna De Craeij Jandr
dochter met haar vreemde voogd volgens akte een procuratie gepasseerd voor Vranck Van
Vuijterbroeck, notaris op 5 februari 1597
Kopers: Jannen Vander Hoffstadt en Anna Vanden Broecke zijn wettige huisvrouw
Aard koop: zeker hofstad gelegen alhier tot Westerlo in de rinck gekomen van Juffrouw
Gertruie Roovers
Aanpalende eigenaars:
oost Henrick Oijen erve (erffve)
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen Jans Verhoeven
noord de straat (de strate)
Nota: op de kopers last van 19 stuivers aan de kerk van Westerlo, en op last van 5 grooten
aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 200 gulden
Pondgeld: 8 gulden 17 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
1594-1595
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de kerk van Westerlo. Dit register is vernieuwende en alle restanten in te
manen is geschiet anno 1594 door Jan Truijens, zodat zijn rekeningen anno 1594 en 1595 is
een kost begrip van deze manual. Dit is geschied onder Petrus Hamans Balenus Richard du
Fraisne, drossaard, Absolon Vinx, secretaris. Als wanneer alle restanten van de rekeningen
zijn in gemaand om zo de troebels van de beeldstormen (troubels der beldtstormen) anno
1561, als blijkt uit de rekening van dat jaar, het kasteel ingenomen, alle rekeningen zijn
gesloten gebleven. In de marge: Fr. A. Aerst pastoor anno 1752
Datum akte: juni 1595
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Nummer 10
Eigenaar: juffrouw Gertruydt Roovers modo Jan Vander Hoffstadt
Cijns: 19 stuivers jaarlijks
Hypotheek: huis en hof gelegen aan de plaatse (aende plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost Henrick Oijen
zuid de klein laak (de cleijn lake)
west Claes Van Hout
noord aan de plaatse van Westerlo (aen die plaetse van Westerloo)
Nota: op de goedenisboek van datum 28 december 1596 vermeld 19 stuivers cijns
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit het oude register,
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manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaars: Jan Verhoeven modo Claes Van Hout met Geertruydt Roovers modo Jan
Vander Hoffstadt en Jan Van Dungenen modo Absolon Vincx
Cijns: 5 oude grooten jaarlijks
Hypotheek: 3 huizen en hoven gelegen tot Westerlo aan de plaatse (aende plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost aan Henrick Oijen
zuid aan de klein laak (aende cleijn lake)
west aan Peeter Gijsbrechts erve
noord aan de plaatse (aen die plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Vander Hoffstadt, schepen tot Westerlo
Aard perceel: een stuk erve groot omtrent ½ ? sille gelegen in de plaatse daar nu een huis en
hof op staat gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Cornelis Portenar
zuid het riet of de kleine laak (het riet oft de cleijn laeck)
west Jan De Visscher
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 1 oude grooten
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de parochiekerk van Westerlo
Nummer 10
Eigenaar: Jan Vander Hofstadt
Cijns: 19 stuivers jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Cornelis Peetermans
zuid de kleine laak (de clijne lake)
west Jan De Visschere
noord de straat of plaatse (de strate of plaetse)
Volgende eigenaars: Jenneken Vanden Berghe weduwe van Jan Vander Hoffstadt
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
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1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Jan Vander Hoffstadt
Volgende eigenaars: François Vander Hoffstadt voor de helft zijn boom
Aard perceel: een huis en hof, groot ½ sille (50 roeden), gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars in geheel 1671:
oost Anna Vande Veken
zuid het riet
west Jan De Visscher
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer).
08.07.1687
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 8 juli 1687
Aard akte: geldlening van 100 gulden, waarvoor de geldleners schuldig zijn een jaarlijkse en
erfelijke rente van 5 gulden en 12 stuivers, vallende jaarlijks op datum deze enzovoort van
jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal vermogen geschieden met 100 gulden kapitaal en de
verschenen intresten
Geldgever: Paulus Van Houdt voor en in de naam van de Heilige Geest van Westerlo
Geldleners: François Vanderhoffstadt voor zichzelf, Olivier Bertholomeus, Jan, Diercx
en (?) Peetermans en Jenneken Vandeberghe voor het vruchtgebruik (de touchte) samen als
voogden van de voor als nakinderen van wijlen Jan Vanderhoffstadt
Hypotheek: een huis, stal en hof gestaan alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Peetermans
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de erfgenamen Van Kerckhoven
noord de plaatse (de plaetse)
Nota: op 9 maart 1721 bekent de heer pastoor Vander Schilde de kapitale rente tot 100
gulden met intrest ontvangen te hebben uit handen van Cornelis Verhagen, die deze pand
heeft gekocht
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 11
Balten Van Gorp gehuwd met Catharina Verlinden (weduwe van Franciscus
Vanderhofstadt, getouwd te Westerlo op 3 augustus 1687)
Peeter Van Gorp, hun zoon en Catharina en Elisabeth Vanderhofstadt haar kinderen en
Balten Luijten hun knecht
[Uit de parochieregisters Westerlo: Franciscus Vanderhofstadt zoon uit de 1ste huwelijk van
Joannes Vanderhofstadt en Maria Verlinden, zijn vader Joannes hertrouwde later met
Joanna Vandenberghe zijn stiefmoeder]

478

Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaars: Balten Van Gorp in de naam van zijn vrouw
Eerdere eigenaar: Jan Vander Hoffstat
Latere eigenaars: de heer Elaerts voor helft en Martinus Van Schoubroeck voor de andere
helft
Aard perceel: een huis en hof met de weduwe Jan Vander Hoffstat
Aanpalende eigenaars:
oost Juffrouw Zeno
zuid de laak (de laecke)
west Marie en Gijsbrecht Van Kerckhoven
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel in het geheel: 49 roeden
Oud zetting: -0-0 ¾
Zetting nieuwe: -0-2 ½
Eigenaar: de weduwe Jan Vander Hoffstadt voor de andere helft
Aard perceel: de andere helft van het huis en hof
Aanpalende eigenaars: als hierboven vermeld
Oud zetting: mits geen ander goed tezamen met het nering geld -0-4
Nieuwe zetting: -0-2 ½
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint in het jaar
1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in Westerlo.
Eigenaar: Jenneken Vanden Berghe weduwe van Jan Vander Hoffstadt
Aard perceel: huis en hof gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost het Haenken competerende de erfgenamen Cornelis Hallincx
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west het huis en hof van koster Gijsbrecht Van Kerckhoven
noord de plaatse (de plaetse)
Nota: dit huis is afgebroken en is alsnu de poort van de weduwe van Peeter Schoubroeck
Cijns: 19 mijten
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo, nummer 6
13.07.1724
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 13 juli 1724
Aard akte: scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen wijlen
Franciscus Van der Hoffstadt en Catharina Verlinden, gehuisden als zij leefden
Erfgenamen: 1° Elisabeth Van der Hoffstadt, geassisteerd van Carolus Verhaegen haar
man voor de 1ste kavel en 2° Catharina Van der Hoffstadt, geassisteerd met Jan Baptista
Van der Hoffstadt, als voogd van haar kind Henricus Blommaerts, daar vader af was
Hendrick Blommaerts voor de 2de kavel
Aard deling: de 1ste kavel, is gesteld in een huizing met hof daaraan gelegen, groot 20 tot 30
roeden, gestaan en gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
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oost Juffrouw Zeno
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west Laurijs Verborght
noord de voorschreven plaetse
Nota: deze kavel moet geven aan de 2de kavel, 50 gulden wisselgeld tegen 4 gulden ten
honderd, dus jaarlijks 2 gulden blijvende de voorschreven 50 gulden wisselgeld op de
voorschreven huis geaffecteerd.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
07.12.1725
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 77
Datum akte: 7 december 1725
Aard akte: geldlening van 50 gulden, de geldleners beloven voor intrest tegen de penning 20,
en zo 2 gulden 10 stuivers jaarlijks, koers en ingang nemende op datum deze, zodat het eerste
jaar intrest vervallen zal op 7 december 1726, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe
die altijd zal mogen geschieden met 50 gulden en de verschenen intresten
Geldschieter: heer G. J. Elincx en juffrouw Isabella Zeno
Geldleners: Carel Verhagen en Elisabeth Vander Hoffstadt, gehuisden
Hypotheek: een huizing en hof, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost juffrouw Isabella Zeno voorzeiden
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west de weduwe en erfgenamen Laureijs Verborght
noord de plaatse (de plaetse)
Nota: de geldleenster heeft het huis etc. haar ten kavel bevallen tegen haar zuster Catharina
Vander Hoffstadt, nog met haar zuster de helft van een weide gelegen alhier in de
Zavelstraat (Savelstraet) genaamd de sept als pand en op de last van 50 gulden op de
voornoemde huizing en hof ten behoeven van het kind van de voorzeiden Catharina Vander
Hoffstadt verwekt met bij Hendrick Blommaerts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6518.
20.10.1739
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 20 oktober 1739
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners betalen 5 gulden jaarlijks van de
pennink 20, koers en ingang genomen hebbende op 22 november 1735, zodat het eerste jaar
van betaling van intrest is vervallen en verschenen op 22 november 1736 enzovoort van jaar
tot jaar te continueren tot de aflossing toe die altijd zal mogen geschieden met 25 gulden met
de verschenen intresten
Geldgevers: Jacobus Wuijts en Elisabeth Verlinden, zijn huisvrouw
Geldleners: H. J. Manesse uit kracht van procuratie in zeker obligatie gepasseerd voor de
notaris P. H. Halloint binnen Westerlo op datum 22 november 1735, alhier bij kopie gezien,
verleden bij Carolus Verhaeghen en Elisabeth Vander Hofstadt, gehuisden binnen
Westerlo
Hypotheek: huizing met hof daaraan gelegen binnen Westerlo, groot tezamen 24 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Jonker Carel Persij
west de erfgenamen Laureijs Verborght
noord (eigenlijk zuid) het riet (het riedt)
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Nota: op de last van de geldleners nog een rente van 50 gulden ten behoeve van het
achtergelaten kind bij wijlen Henricus Blommaerts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
12.11.1748
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 12 november 1748
Aard akte: openbare verkoping met uitgaan van de brandende kaars
Verkopers: Elisabeth Van der Hofstadt weduwe wijlen Carolus Verhaghen, uit kracht van
permissie en octrooi geobtineert in zijne Majesteit soevereinde raad van Brabant binnen
Brussel op 4 oktober laatstleden
Kopers: Petrus Philippus Elaerts, notaris en procureur binnen deze Markizaat en juffrouw
Maria Van Santvoort zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een huizing met de erve daar aangelegen, groot de maat niet geweten, gestaan en
gelegen aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Andries Verboven
zuid de klein laak (de clijn laeck)
west de erfgenamen Cornelis Verhaghen
noord de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
Nota: op de kopers last een rente van 100 gulden kapitaal geld ten behoeve van Jacobus
Wuijts of zijn actie hebbende, croserende de penning 20, vallende altijd op 23 november, de
koper vertoond zeker kwittantie verlden door de heer Fr. A. Aerst, pastoor in Westerlo,
waarbij blijkt dat het kapitaal van een jaarlijkse cijns van 6 oorden op het voorzeiden huis
uitgaande en in de conditie van verkoping niet uitgesteken ten behoeve van de Heilige Geest
van Westerlo, is ontvangen met 2 gulden 9 stuivers
Verkoopprijs-koopprijs: 335 gulden 15 gulden
Pondgeld 28 gulden 16 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
1754
Volkstelling Westerlo 1754
P. P. Elaerts, notaris, Maria Van Santvoort, zijn vrouw, Constantin Elaerts, oud 12 jaar,
Maria Elaerts, oud 8 jaar, Peeter Elaerts, oud 4 jaar en Frans Elaerts oud 1 jaar, hun
kinderen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: de procureur Petrus Philippus Elaerts
Periode: 1780-1786
Aard perceel: huis
Volgende eigenaars 1 januari 1786: de erfgenamen Petrus Philippus Elaerts
Periode: 1 januari 1786 tot 1 januari 1792
Volgende eigenaar 1 januari 1792: Sieur Le Maitre
Periode 1 januari 1792 tot 1796
Taxatie: 1 stuiver 2 oorden
Aard akte: lijst van nering of zaak onder de Markizaat tot 20ste penningen
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Handelaar: Sieur Le Maitre
Periode: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781
Cijns: 3 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Pierre Lemaitre later zijn erfgenamen
Beroep van de eigenaar: particulier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 13
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 252 en 253
Aard perceel: huis (253) en hof (253)
Grootte perceel: 20 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 0-12-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 13
Huurders: Jacques Stoefs, 41 jaar, fais de latte, geboren te Limale, wonende als 22 jaar in
Westerlo en Maria Vandenbosch, 18 jaar, zijn vrouw, geboren te Cokkelberg, wonende al 14
jaar in Westerlo [Maria Vandenbosch, geboortig van Jette, weduwe van Pierre Joseph Le
Maitre, huwde voor de tweede maal met de voornoemde Jacques Stoefs of Stoufs]
Therese Le Maitre, 16 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Henrij Le Maitre, 14 jaar, haar zoon, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huisnummer 56

Benaming: geen
Aard: huis en hof
Situering: aan de zuidzijde van de plaatse of
markt van Westerlo

Nummer 56
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenares was
Catharina Verlinden groot de erve 24 roeden en 14 voet
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Geschiedenis en eigenaars
Zie voor algemeen nummer 55
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 12
Joanna Vandenberghe weduwe van Jan Vanderhofstadt en Maghdalena en Jan Baptist
Vanderhofstadt haar kinderen
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaars: Balten Van Gorp in de naam van zijn vrouw
Eerdere eigenaar: Jan Vander Hoffstat
Latere eigenaar: de heer Elaerts voor helft en Martinus Van Schoubroeck voor de andere
helft
Aard perceel: een huis en hof met de weduwe Jan Vander Hoffstat
Aanpalende eigenaars:
oost Juffrouw Zeno
zuid de laak (de laecke)
west Marie en Gijsbrecht Van Kerckhoven
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel in het geheel: 49 roeden
Oud zetting: -0-0 ¾
Zetting nieuwe: -0-2 ½
Eigenaar: de weduwe Jan Vander Hoffstadt voor de andere helft
Aard perceel: de andere helft van het huis en hof
Aanpalende eigenaars: als hierboven vermeld
Oud zetting: mits geen ander goed tezamen met het nering geld -0-4
Nieuwe zetting: -0-2 ½
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815.
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, geldcijns onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Rente onder Westerlo
geldleners: de weduwe en erfgenamen van Jan Vander Hoffstadt, volgens constitutie op het
schepenregister gedaan op 9 juli 1687
Hypotheek: huis, stal en hof gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost het Haenken competerende de erfgenamen Sieur Cornelis Hallincx
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de erfgenamen [Van] Kerckhoven
[noord de plaatse]
Nu kwijtbaar zijn volgens constitutie met 100 gulden
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Deze rente is afgelost door Maria Van der Borght weduwe wijlen Cornelis Verhaegen, die
deze pand heeft verkregen bij koop en is wederom aangelegd aan Adriaen Wuijts, stellende
daarvoor te pand zeker zijn weide gelegen alhier in de Beeltjes (Bijltiens) verkregen van
Jacques Govaerts op 7 maart 1724.
Geldcijns onder Westerlo
Cijnsbetalers: de weduwe en erfgenamen van Jan Vanderhoffstadt 1/3de part, de
erfgenamen Philip Jul. Van Kerckhoven 1/3de part en de secretaris Philip Halloint met Jan
Steurs tezamen ook voor 1/3de part
Vorige cijnsbetalers: tevoren Absolon Vincx en Jan Vander Hoffstadt
Aard cijns perceel: 3 hofsteden en plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen wijlen heer Cornelis Hallincx huis en hof genaamd den Haen
(oist d’effgen wijlen heer Cornelis Hallincx huis en hof genaemt den Haen)
zuid de kleine laak (suijdt de cleijne laecke)
west Sieur Ambrosius Egidij (Sr Ambr. Egidij
Cijns jaarlijk: 9 stuivers vorige cijns 5 oude grooten
1° De post van Jan Vander Hofstadt is verdeeld in twee waarvan alsnu tot laste van de
weduwe Schoubroeck bij koop van een deel van de pand
2° Een 6de part van deze post is bij consent van de heer pastoor, drossaard en schepenen, kwijt
gescholden (gequeten) met de som van 2 gulden 9 stuivers door Elisabeth Van der Hoffstadt
op 14 november 1748
3° Het 3de part van Sr Philip Halliont en Jan Steurs is ook kwijt gescholden met permissie
van de heer Vicaris van S’Hertogs met een som van 4 gulden 1 stuiver op 16 mei 1749, Fr.
Aerts pastoor
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
27.04.1723
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 27 april 1723
Aard akte: verkoping
Verkopers: Joannes Baptista Vander Hoffstadt en zijn zuster Magdalena Vander
Hoffstadt, geassisteerd met een gekozen voogd, dewelke als erfgenamen hun ouders
Kopers: Sr Cornelis Verhagen en juffrouw Marie Verborght zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen binnen deze Markizaat tussen de huizing van
Laureijs Verborcht en van de erfgenamen wijlen François Vander Hoffstadt met alle
gerechtigheid hun de samen gaande competerende en daarvan dependerende, zuid aan de
klein laak
Op de kopers last van 19 mijten jaarlijks cijns aan de Kerk van Westerlo, 2 blanken aan de
Heilige Geest van Westerlo ook jaarlijks en nog 100 gulden kapitaal volgens constitutie en
goedenis van Westerlo geregisteerd op 9 juli 1687
Verkoopprijs-koopprijs: 950 gulden wisselgeld
Pondgeld wisselgeld: 35 gulden 0 1/9de
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
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Nummer 57

‘ Den Haen ’
Benaming:
Den Haen 1697 1721 1726 1736 1756 1771
Het Haenken
1692
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen aan de zuidzijde van de
plaatse of markt van Westerlo

Nummer 57
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenares was Mad.
Zeno groot de erve 40 roeden
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw eigenares Juffrouw Zeno tevoren Jan Van Tongerloo,
zeker huis en hof aanpalende eigenaars oost Peeter Verlinden, zuid de laak, west Francis en
Jan Vander Hoffstat, noord de markt groot 40 roeden, de latere eigenaar was Andries
Verboven en daarna Jacob Verbert en mijnheer Hermans
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710, folio 79 verso
Eigenaar: Cornelis Portenar Janssone
Volgende eigenaar: Anna Vande Vecken alias Elswijck
Aard perceel: een huis en hof groot 1 sille [100 roeden] de juiste maat niet geweten, gelegen
tot Westerlo in de plaatse bij de kerk
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Hendrick Oijen nu Adriaen Batsven
zuid het riet
west Jan De Vander Hoffstadt
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 1 cappucijn, 1 D. Lo., 1 tiers voechtrecht
Oud register: folio 26
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
17.05.1651
Schepenakten Westerlo, losse akten 1523-1659
Datum akte: 17 mei 1651
Aard akte: verkoop
Verkoper: rentemeester Peeter Pauwels Therij
Koper: Jan Van Tongerloo
Aard koop: het afgebroken huis of houtwerk, zo hetzelfde gestaan is geweest alhier aan de
plaatse, is door de verkoper gekocht van Jan Mattheus
Aanpalende eigenaars: niet vermeld
Nota: de koper zal hebben alle het houtwerk, glazen, nagels en latten
Verkoopprijs-koopprijs: 125 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1671-1710, folio 8
Eigenaar: Anna Vande Veken geld voor de helft van de cijns waarvan Adriaen Batvens
voor de ander helft van de cijns
Vorige eigenaar: Cornelis Poortenaer
Volgende eigenaars: Jan Van Tongerloo bij koop, daarna Jan Peetermans in de naam van
zijn vrouw (bij erfenis) en later Juffrouw Isabella Zeno bij erfenis, Heylken Jans bij koop
Aard perceel: verpand in geheel op 1 sille erve daar tegenwoordig 2 huizen op staan
Aanpalende eigenaars in geheel 1671:
oost Marcelis Celen
zuid het riet
west Jan Vander Hoffstadt
noord de plaatse (de plaetse)
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Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer)
30.01.1680
Schepenakten Westerlo scabinale akten
Datum akte: 30 januari 1680
Aard akte: scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Jan Van Tongerloo en
Maria Peeters
Deelhebbers: Franciscus Van Tongerloo voor de 1ste kavel, Catharina Van Tongerloo en
haar man Jan Peetermans, voor de 2de kavel, Anna Van Tongerloo en haar man Hendrick
Verbist, voor de 3de kavel en Digne Van Tongerloo en haar man Frans Dillen, voor de 4de
kavel
Aard kavel 1: een huis en plaatse, geschat op 1000 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
11.11.1692
Schepenakten Westerlo losse akten 1682-1792
Datum akte: 11 november 1692
Aard akte: openbare verhuring
Verhuurder: Jan Peetermans
Meestbiedende huurder: Jan Steurs
Vorige huurder: Dami De Pelsmaecker
Aard huur: een huis met de helft van de hof naast het oosten en dat de voorzeiden Jan
Peetermans enig recht of gezag zal hebben op de zolder, dan alle zijn mand te mogen dragen
voor zoveel daar plaats is welke huis gestaan en gelegen is te Westerlo aan de plaatse geheten
het Haenken
Aard huur: hetzelfde huis met de hof verhuurt voor 3 naastkomende jaren, beginnende de
eerst op 15 maart van het jaar 1693 en expirerende op 15 maart van het jaar 1696, mits
bespreking dat hij huurder zijn huurpenningen zal betalen alle half jaar of alle jaar, voor en
om een som van 40 gulden jaarlijks enz. op de huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 742.
1693
Volkstelling Westerlo
Inwoners: Jan Peetermans, overleden, zijn weduwe Geertruijt Bertels en Geertruijt
Peetermans, haar dochter
14.08.1697
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 14 augustus 1697
Aard akte: verkoping
Verkopers: Adriaen Cenis en Merten Peeters als rechtelijke momboors van de
achtergelaten wezen wijlen Jan Peetermans en Catharina Van Tongel, met autorisatie en
decreet van de heren wethouders van Westerlo op datum 24 juli 1697, ondertekend L. Van
Wesel, secretaris van Westerlo
Kopers: Eerwaardige heer Cornelis Hallincx, gewezen pastoor van Dortrecht
Aard koop: een huis en hof met alle zijn appendenties en dependenties vandien, genoemd
den Haen, gestaan en gelegen alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Verlinden (Pr Verlinden)
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zuid de klein lake (de cleijn laecke)
west Balthazar Van Gorp in de naam van zijn vrouw (Balthasar Van Gorp noie uxoris)
noord de voorschreven plaatse (de voorse: plaetse)
Koopprijs-verkoopprijs: 852 gulden
Pondgeld: 65 gulden 6 stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.

Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaars: juffrouw Zeno
Eerdere eigenaar: Jan Van Tongerloo
Latere eigenaar: Andries Verboven
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Peeter Verlinden
zuid de laak (de laecke)
west Francis en Jan Vander Hoffstat
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 40 roeden
Oud zetting: -0-1 ¼
Nieuwe zetting: -0-5
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815.
13.12.1721
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 13 december 1721
Aard akte: verhuring
Verhuurders: heer G. J. Elincx en juffrouw Isabella Zeno gehuisden
Huurders: Hendrick Aerts, ingezeten van Westerlo
Aard huur: een perceel in de huizing geheten de Haen , gestaan binnen Westerlo, bestaande
in de keuken, klein kamertje daarnaast, de zoldering boven de kamer, gelijk ook de rijstal aan
de poort met stal en schuur en de halve hof naast grond van de weduwe Peeter Verlinden,
separerende de hof pad tot aan de rivier toe, de mose en oven algemeen zijnde, ook mee
verhuurt de kelder
Huurtermijn en prijs: verhuurt voor een termijn van 3 jaar, waarvan ingang zal wezen op 15
maart 1722, met belofte dat de huurder voor huur te betalen 38 gulden jaarlijks en kortweg
met kaar en paard zonder of de verhuurders, de huurpenningen te vallen met ieder vierde
jaarlijks of in 4 afbetalingen te weten 9 gulden 10 stuivers ieder keer enz.
Nota: de doorgang van de poort ook ten diensten van de verhuurders of iemand die bij de
andere achterplaatsen en halve hof te deze nog niet verhuren enz.
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6514.
07.12.1725
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 78
Datum akte: 7 december 1725
Aard akte: verkoping
Verkopers: de heer Gommarus Josephus Elincx en juffrouw Isabella Zeno, zijn huisvrouw
Kopers: Jonker Carel Persij en Catharina Drisen, gehuisden van Westerlo
Aard koop: een huizing en hof geheten den Haen, gestaan en gelegen in de plaatse van
Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de heer Joannes Raijmaeckers
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Carel Verhagen in de naam van zijn vrouw (Carel Vhagen noie uxoris)
noord de plaatse (de plaetse)
Verkoopprijs-koopprijs: 1000 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 1725
09.12.1733
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 54
Datum akte: 9 december 1733
Aard akte: verhuring
Verhuurder: jonker Carel Piercij
Huurders: Andries Van Wesemael en Anna Van Parijs
Aard huur: huizing, stal, schuur, bakhuis, hof, geheten den Haen, gestaan en gelegen in de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost mr Jan Baptista Van Genechten
west Carel Verhaegen
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 achtereenvolgende jaren, koers te nemen op 15
maart van het jaar 1734, voor de som van 60 gulden jaarlijks te betalen in 4 keer jaarlijks, de
1ste keer te Sint Jansmis 15 gulden, de 2de keer te Bamis 15 gulden, de 3de keer te Nieuwjaar
15 gulden de 4de keer op 15 maar ook 15 gulden enzovoort van jaar tot jaar gedurende deze
conditie en verder op de huur condities enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6524.
04.12.1736
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 14 november en 4 december 1736 (14e 9ber 1700 ses en dertigh)
Aard akte: publieke verkoping met uitgaan van de brandende kaars
Verkoper: jonker Carel De Percij
Meestbiedende koper: Andries Verboven
Aard koop: een huizing, stal, schuur, hof met appendendies en dependenties, zo en gelijk
hetzelfde alhier aan de plaatse van Westerlo is gelegen genaamd de Haen
Aanpalende eigenaars:
oost Sieur Jan Baptist Van Genechten
zuid de klein lake (de clijn lake)
west Carel Verhaghen
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noord de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
Nota: op de koper last van een rente van 800 gulden kapitaal ten behoeve van Sieur Hendrick
Dillen
Verkoopprijs-koopprijs: 325 gulden en 28 hogen, ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten
behoeve van de verkoper en 1 gulden aan de koper
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 769.

25.10.1745
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 25 oktober 1745
Aard akte: betreffende een kapitale rente van 800 gulden
Beschrijving akte: Sieur Henricus Dillen vertoonde een kopie van zekere akte gepasseerd
voor de notaris Gillerij, waarvan de teneur van woord tot woord is luidende als volgt op
heden deze 20 oktober 1745, comparerende voor mij als openbare notaris bij het soevereinde
raad van Brabant geadmitteerd binnen Westerlo residerende en in presentie van getuigen naar
genoemd, compareerde Sieur Henrick Dillen en juffrouw Maria Magdalena Elincx zijn
huisvrouw, dewelke hebben verklaard gelijk zij verklaren mits deze te stellen goede
hypothecaire zeker kapitaal rente van 800 gulden courant
Bezet op zeker huis, hof, stallingen met alle zijn appendenties en dependentiën genaamd den
Haen gestaan en gelegen binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
Sr Van Genechten ten ene
(noord) de straat van voren ten tweede
(zuid) de kleine laak ter andere zijde
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Competerende volgens scheiding en deling daarvan gepasseerde voor heren wethouders van
de heerlijkheid Westerlo op 10 oktober 1730 en dat voor en ten behoeve van een kapitale
rente van 150 gulden courant competerende aan hun respectieve minderjarige dochter Maria
Petronilla Dillen tot laste de erfgenamen Peeter Van Leemputten en consoorten aan
dezelfde gelaten bij donatie inter vivos wijlen Juffrouw Petronella Van Rooij, gevende mits
deze vollen last en procuratie aan de notaris Gillerij om in de naam van zijn constituante
onder zijn kwitantie te ontvangen de voorzeiden 150 gulden courant met de intresten om
dezelfde door de gezegde notaris te worden geappliqueerd ten behoeve van de voorzeiden
Maria Petronella Dillen enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
27.01.1756
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1768-1788
Datum akte: 27 januari 1756
Aard akte: verkoping van een rente 150 gulden kapitaal, uit een meerder rente van 800
gulden geld, staande gehypothekeerd op zeker huis, hof en stallingen, grond en verdere
toebehoren, genaamd den Haen, gestaan en gelegen binnen Westerlo, ten ene de straat van
voren (noord) ten tweede de klein laak (de clijn laeck) zuid, de voorzeiden huis toebehorende
aan …, de voorschreven rent tegen 4 gulden en 10 stuivers percent en zo een jaarlijkse rente
van 6 gulden en 15 stuivers, los en vrij van alle twintigste, meerder of mindere penningen,
vallen jaarlijks te Kerstmis volgens akte daarover van de gehele kapitaal rente van 800 gulden
gepasseerd voor de heren wethouders van Westerlo, de voorschreven rente aan hun
comparanten verkopers toebehorende volgens akte daarover gepasseerd voor de wethouders
van Westerlo op 25 oktober 1745
Verkopers: Sr Petrus Van Buscom, meester chirurgijn binnen de stad Diest en juffrouw
Petronella Dillen, gehuisden
Koper: Broeder Augustinus Wuijts, pater van het klooster der cellebroeders tot Diest, in de
naam van het convent
Verkoopprijs-koopprijs: 150 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
17.10.1758
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 17 oktober 1758
Aard akte: transport van een rente op 23 juni 1758 voor de burgemeester en schepenen van
de stad en land van Aarschot
Verkopers: Sr Henricus Dillen en juffrouw Maria Magdalena Elincx, gehuisden en
inwoners van Westerlo
Koper: Sr Henricus Bernardus Persij, als kerkmeester van Onze Lieve Vrouw Kerk te
Aarschot met consent van de Eerwaarde heer deken Du Potvein als mede provisor van
dezelfde kerk
Aard koop: een kapitale rente van 652 gulden uit een meerder kapitaal van 800 gulden, eerst
gestaan hebbende tot laste van jonker Carel Persij en juffrouw Catharina Driessens,
gehuisden als zij leefden en alsnu staande tot laste van het weeskind wijlen Andries Helsen
daar moeder af was Catharina Briers tot Westerlo, aan de voorzeiden juffrouw Maria
Magdalene Elincx competerende bij scheiding en deling over de goederen van de heer G. J.
Elincx en echtgenote, aangegaan en gepasseerd voor schepenen van het markizaat van
Westerlo op 5 december 1730, tegen 4 gulden en 10 stuivers percent jaarlijks, vallende
jaarlijks te Kerstmis, welke verlopen intresten van dit jaar de voorschreven kerk zal trekken,
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gepand en geaffecteerd bij goedenis gepasseerd voor de heer drossaard en schepenen van het
voorzeiden Westerlo op 8 januari 1726
Hypotheek: zeker huizing en hof geheten den Haen, gestaan en gelegen in de plaatse tot
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de heer Joannes Raijmaeckers
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Carel Verhaghen in de naam van zijn vrouw (noe uxoris)
noord de plaatse voorschreven
Met nog als onderpanden een perceel land onder Westerlo omtrent de soegge en een perceel
weide onder Herselt
Verkoopprijs-koopprijs: 650 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
14.08.1771
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1768-1788
Datum akte: 14 augustus 1771
Aard akte: openbare verkoping met uitgaan van de brandende kaars
Verkopers: Peeter Verboven Andriessone, inwoner van Westerlo, item Merten Verdoenck
in huwelijk gehad heeft Catharina Briers, voor zoveel hij in het naar beschreven zoude
gerechtig wezen uit hoof van een afgestorven kind door hun verwekt met Catharina Briers
Kopers: Jacobus Verbert en Anna Maria De Goij, gehuisden binnen Westerlo
Aard koop: een huizing, stal, schuur en hof gestaan en gelegen alhier binnen de plaatse
genaamd den Haen, in zijn grootte als hetzelfde is
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen van wijlen de heer dokter Van Genechten
zuid de klein laak (de cleijn laeck)
west de notaris en procureur Elaerts
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Op de verkopers last van 650 gulden kapitaal geld ten behoeve van de Kerk van Aarschot,
volgens de constitutie alhier geregistreerd op datum 17 oktober 1758
Verkoopprijs-koopprijs: 454 gulden alle hogen inbegrepen, ingevolge conditie gepasseerd
daarvan voor de notaris P.P. Elaerts op 23 juli laatstleden
Pondgeld: 36 gulden 12 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
06.02.1779
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Datum akte: 16 februari 1779
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Jacobus Verbert in huwelijk met Maria De Goij
Huurders: Franciscus Helsen in huwelijk met Anna Maria Vrancx, inwoners van Westerlo
Aard huur: een huizing met het bakhuis, stal en hof daar aangelegen, alhier binnen de dorp
van Westerlo (huizing met het backhuijs, stal ende hof daer aengelegen, alhier binnen den
dorpe van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen de heer dokter Van Genechten (d’erfgn: de heer doctoor Van Genechten)
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west P.P. Elaerts erfgenamen
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noord de plaatse alhier
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 achtereen volgende jaren in te gaan op 15
maart eerstkomende, waarvoor de huurders jaarlijks aan de verhuurders of zijn actie hebbende
voor huur te betalen een som van 61 gulden courant Brabants geld, waarvan het eerste jaar
van betaling vallen en verschijnen, zal op 15 maart 1780 enzovoort te continueren van jaar tot
jaar tot de expiratie van de voorzeiden drie jarige termijn
Huurcondities: de huurders zullen betalen alle cijnzen op de voorzeiden huis e.a. evenals alle
dorpslasten geen gereserveerd of uitgenomen te beginnen met de collecteur aan gesteld met
het Nieuwjaar laatstleden en dat van 3 jaren dat zij huur zullen genieten, zonder verder, ook
zullen zij gehouden zijn te zuiveren de kleine laak volgens gebruik achter zijn gehuurde hof
en maken de straat enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen Notariaat nummer 6571.

1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: Jacob Verbert
Periode: 1780-1795
Aard perceel: huis
Volgende eigenaar 1 januari 1788: Peeter Hermans
Periode: 1 januari 1788 tot 1 januari 1795
Taxatie: 2 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 824-827.
26.02.1788
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Datum akte: 26 februari 1788
Aard akte: verkoping
Verkopers: gecompareerd Anna Maria De Goij in huwelijk met Jacobus Verbert, inwoners
van Lokeren in Vlaanderen (inwoonderen van Loockeren in Vlaenderen)
Kopers: Adrianus Vanden Broeck weduwnaar van Maria Van Oistayen, inwoner van
Itegem, en Adrianus Verheijen, inwoner van Itegem welke zich stelt voor borg
494

Aard koop: een huizing, stal en gebouwen met de erve en hof daaraan gelegen, alhier binnen
de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen de heer dokter Van Genechten
zuid de kleine laak (de clijne laecke)
west de erfgenamen Petrus Philippus Elaerts
noord de straat of plaatse van Westerlo (de straet of plaetse van Westerloo)
Op de koper last een rente ten behoeve van kapittel of Kerk van Onze-Lieve-Vrouw binnen
Aarschot, ten kapitaal van 150 gulden, als ook zal hij moeten gedogen de huur tot 15 maart
1789, over welk jaar de koper de huur ook zal genieten
Verkoopprijs-koopprijs: 1100 gulden de voorschreven rente inbegrepen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6579.
29.11.1788
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck residerende te Westerlo
Aktenummer 20
Datum akte: 29 november 1788
Aard akte: verkoping
Verkoper: Adriaen Vanden Broeck weduwnaar van Maria Van Oistaijen, inwoner van
Westmeerbeek
Koper: Petrus Norbertus Hermans en Anna Catharina Helsen, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huizing, stal, gebouwen met de erve en hof daaraan, gestaan en gelegen
alhier binnen de plaatse van Westerlo, in grootte van erve de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen van wijlen de heer dokter Fr. Van Genechten
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west P. P. Elaerts erfgenamen
noord de plaatse of de straat
Nota: op de kopers last een rente van 650 gulden courant Brabants geld, ten behoeve van de
parochiale kerk binnen Aarschot, staande ten intrest tegen 3 gulden en 10 stuivers percent en
zo 22 gulden en 15 stuivers jaarlijks, vallende altijd met of omtrent Kerstmis, en stellen de
voorgemelde huis als hypotheek enz. de verkoper reserveert de huur te verschijnen op 15
maart 1789 en zullen de kopers de huur en woning met volle gebruik moeten laten volgen en
gedogen aan de actuele huurder Francis Helsen tot 15 maart voorzeiden.
Verkoopprijs-koopprijs: 427 gulden en 5 stuivers Brabants geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6579.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Peeter Hermans, 48 jaar, radenmaker van beroep, alhier geboren en zijn vrouw Anna
Catharina Helsen, 42 jaar, wonende in Westerlo vanaf het jaar 1789
Anna Catharina Hermans, 14 jaar, zijn dochter en 3 minderjarige kinderen
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Peeter Hermans
Beroep van de eigenaar: wagenmaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
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Huisnummer 12
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 250 en 251
Aard perceel: huis (250) en hof (251)
Grootte perceel: 32 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 12
Eigenaars: Peeter Norbert Hermans, 67 jaar, wagenmaker, geboren te Westerlo
Frans Hermans, 25 jaar, zijn zoon, geboren te Westerlo
Anna Maria Hermans, 23 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
Inwonende: Catharina Govers, 34 jaar, rentenierster, geboren te Antwerpen, wonende al 20
jaar in Westerlo
Catharina Calders, 14 jaar, dienstmeid, geboren te Herselt, wonende al 2 jaar in Westerlo
Huurders:
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 58

Benaming: Geen
Aard: huis en hof
Situering: gelegen aan de zuidzijde van de
plaatse of markt van Westerlo
Figuren:
Jan Baptista Van Genechten, dokter
J. B. Bruggemans, chirurgijn te Westerlo
Franciscus Van Genechten, licentiaat in de
medicijnen
Jan Baptista Janssens, metser

Nummer 58
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaars waren de
erfgenamen Peeter Verlinden groot de erve 47 roeden en 75 voet
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw was de eigenaar Peeter Verlinden tevoren Adriaen Van
Dijck erfgenamen, zeker huis en hof palende oost de weduwe van de Secretaris Vermeeren,
zuid de laak, west de erfgenamen Zeno, noord de straat, groot 38 roeden
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609-1710, folio 79 verso
Eigenaar: Cornelis Portenar Janss
Volgende eigenaar: Anna Vande Vecken, als erftochte
Aard perceel: huis en hof groot 1 sille de juiste maat niet geweten, gelegen tot Westerlo in de
plaatse bij de kerk
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Hendrick Oijen Adriaen Batsvan
zuid het riet (suijt het riet)
west Jan Vande Hoffstadt
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: 1 capp. 1 D. Lo. 1 tiers boekrecht
Vorige register: folio 26
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 2896 (oude
inventarisnummer)
22.08.1613
Schepenakten Westerlo goedenisboek
Datum akte: 22 augustus 1613
Aard akte: verkoping
Verkopers: Henrick Oijen met Maria Vanden Wouwer zijn wettige huisvrouw
Kopers: Adriaen Van Dijck en Catthelijn Maesmans zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen in de plaatse alhier, groot zo dezelfde gelegen is
Aanpalende eigenaars:
oost Willem Jans huis en hof
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Cornelis Putteneers huis en hof
noord de plaatse (de plaetse) komen van de gevel ten hoek van de gevel van Willm Jans huis
tot op de kleine laak
Op de kopers last ½ vierteel koren aan de Heilige Geest van Westerlo en 1 ½ cappuijn cijns
Verkoopprijs: 240 gulden
Pondgeld: 28 gulden
26.08.1664
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 26 augustus 1664 (26 augusti 1664)
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners beloven te betalen 6 gulden jaarlijks,
vervallen jaarlijks op 26 augustus en de eerste jaar op 26 augustus 1665, enzovoort van jaar
tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden met 100 gulden en de verschenen intrest
Geldschieter: de Eerwaarde heer Pauwels Connicx, pastoor tot Zammel
Geldleners: Jan Snoeck en Jennenken … zijn huisvrouw (Joanna Bruynheijs)
Hypotheek: een huis, hof, schuur met stal alles gestaan en gelegen alhier aan de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Wilbrodus Vermeeren, secretaris
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zuid de laak of het riet
west Jan Van Tongerloo
noord de voorzeiden plaatse
op de geldleners last van 300 gulden kapitaal aan de erfgenamen Jan Verachtert en ½
vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
01.06.1668
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 1 juni 1668
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Snoecx voor het vruchtgebruik (toucht), Guilliam Snoecx, voor zijn eigen,
alsmede hem sterk makende voor zijn zuster en broer en zoals voogd met Guilliam Van
Berousel, schepenen uit de wet aan hem verleend met decreet en autorisatie van de
wethouders van Westerlo
Kopers: Peeter Verlinden
Aard koop: een huis, schuur, en hof gestaan alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de secretaris Vermeeren (den sects Vermeeren)
zuid de kleine laak (de cleijn laecke)
west Jan Peetermans
noord de plaatse (de plaetse)
Op de koper last van 300 gulden kapitaal ten behoeve van juffrouw Rosa tot Geel en 100
gulden aan de gewezen pastoor de heer Di… in de naam van de heer Conincx gewezen
pastoor van Zammel, een ½ vierteel koren aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 365 gulden
Pondgeld: 28 gulden 16 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671-1710, folio 9 recto
Eigenaar: Adriaen Van Dijck, alias Batven, geld de helft van 1 capuijn 1 D. Lo. 1 tiers
boekrecht, waarvan Anna Vande Veken, staande hiervoren de andere helft betaalt
Vorige eigenaar: Jan Snoecx, bij koop
Eerdere eigenaar: Jan Louerius, bij koop in 1651
Volgende eigenaar: Peeter Verlinden, bij koop
Aard perceel: verpand in geheel 1 sille erve daar tegenwoordig twee huizen op staan
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Marcelis Celen
zuid het riet (zuijt het riet)
west Jan Vander Hofstadt
noord de plaats (de plaets)
Cijns: ½ capp. ½ D. Lo. ½ tiers
0=7=0=17 ½
Vorige register: folio 79
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer)
31.11.1693
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Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 8
Peeter Verlinden in huwelijk met Elisabeth Meses (gehuwd Westerlo 05.05.1681)
Guilliam en Maria Verlinden hun kinderen
Guilliam Renders hun knecht en Maria Helsen hun meid
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Peeter Verlinden
Eerdere eigenaar: de erfgenamen van Adriaen Van Dijck
Latere eigenaar: Jan Baptist Van Genechten
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe van secretaris Vermeeren
zuid de laak (de laecke)
west de erfgenamen van Zeno
noord de straat (de straete)
Grootte perceel: 38 roeden
Oud zetting: -0-1 ¼
Zetting nieuwe: -0-5
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815.
1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711-1762, folio 150 verso
Eigenaar: Peeter Verlinden, bij koop
Vorige eigenaar: Jan Snoecx
Eerdere eigenaar: Adriaen Van Dijck
Volgende eigenaar: nu de Heer dokter Franciscus Van Genechten
Aard perceel: 1 sille erve daar tegenwoordig een huis op staat
Aanpalende eigenaars 1711:
oost de weduwe van secretaris Vermeeren (oost de weduwe vanden sects Vermeeren)
zuid het riet (suijt het rieth)
west de erfgenamen Jan Peetermans (west d’erfgenamen Jan Peetermans)
noord de plaats (de plaets)
Cijns: ½ capp. ½ D. Lo. ½ tiers
0=7=0=17 ½
Vorige register: folio 9
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761 (oude
inventarisnummer)
01.09.1724
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Datum akte: 1 september 1724
Aard akte: ruiling percelen (mangelinge)
Ruiler 1: Elisabeth Mesens, weduwe wijlen Peeter Verlinden, uit kracht van testament
gemaakt bij de koopster en haar voornoemde man, gepasseerd voor notaris Ambrosius Egdij
Ruiler 2: de Eerwaarde heer Joannes Raeijmaeckers, oud pastoor van Bel
Aard ruil: de 1ste ruilster aan de 2de ruiler, een huizing, stal, schuur en hof gestaan en gelegen
aan de plaatse van Westerlo, de 1ste ruiler moet weg nemen de varkenskooi, kribbe enz.
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Aanpalende eigenaars:
oost de heer dokter Lepage
zuid de klein laak (de cleijn laeck)
west juffrouw Isabella Zeno
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Op de ruiler 2 last van ½ vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, de 2de
ruiler geeft aan de 1ste ruiler, een hoeve gelegen tot Overwijs onder Westerlo, gelijk het
tegenwoordig in pacht is bij Andries Van Castel, de 1ste ruiler moet betalen aan de 2de ruiler
de som van 1200 gulden, waarvan de helft de 1ste ruiler belooft te betalen op de dag van de
goedenis die zal geschieden op 26 januari 1725, blijvende de resterende 600 gulden
geaffecteerd op de voorzeiden hoeve mits intrest gevende van 4 percent tot dat die volle
koopsom zal wezen geschieden met 150 gulden met de intresten
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6517.
19.12.1724
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 19 december 1724
Aard akte: wisseling onroerende goederen (erfmangelinge)
Ruiler 1: Elisabeth Mesens weduwe van Peeter Verlinden, geassisteerd met een vreemde
voogd, item haar dochter Maria Verlinden geassisteerd van Jan Baptista Verlinden en
Hendrick Verbist schepenen uit de wet, als voogden haar kinderen daar vader af was
Geeraert Van der Veecken, gebruikende het testament mutueel tussen haar en wijlen haar
man gemaakt gepasseerd voor notaris Ambrosius Egidij op 24 mei 1710
Ruiler 2: de Eerwaarde heer Joannes Raeijmaeckers, oud pastoor van Bel [Bel onder Geel]
Ruiler 1 aan ruiler 2: een huizing, stal, schuur en hof gestaan aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de heer dokter Lepage (de hre doctoor Lepage)
zuid de klein laak (de clijn laecke)
west juffrouw Isabella Zeno
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Op de ruiler 2 last van ½ vierteel koren aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks
Ruiler 2 aan ruiler 1: en hoeve etc. tot Overwijs onder Westerlo en een hooiwas in het
Zammelsbroek
Het huis geeft toe op de hoeve 1200 gulden
Pondgeld: 93 gulden 7 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
23.10.1731
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 23 oktober 1731
Aard akte: verkoping
Verkopers: Anna Catharina Everaerts geassisteerd met Michiel Hermans haar man,
dezelfde Michiel Hermans als last en procuratie hebbende van Barbara Everaerts weduwe
van Sieur Vanden Bollick, gepasseerd dezelfde voor notaris A. Vallée op 23 augustus 1731,
item Anna Margarita Everaerts geassisteerd met Sieur Egidius T’Sijen haar man, item
juffrouw Theresia Everaerts begijntje geassisteer met dezelfde Egidius T’Sijen, item
juffrouwen Elisabeth, Theresia Ernestina en Maria Helena Egidij, samen sterk makende
voor hun broer Sieur Henricus Egidij alle erfgenamen van wijlen de heer Joannes Martinus
De Raedemaker, gewezen pastoor van Bel
Kopers: Jan Baptist Van Genechten en Catharina Caers zijn huisvrouw
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Aard koop: een huis, hof appendenties en dependentien, gestaan en gelegen te Westerlo in de
plaatse, groot omtrent 40 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost Henrick Dillen
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Sieur Carel Percier
noord de straat (de straet)
Nota: op de last van ½ vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo en 25
stuivers
Verkoopprijs-koopprijs: 570 gulden wisselgeld
Pondgeld: 49 gulden 7 1/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
18.06.1736
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer 16
Datum akte: 18 juni 1736 (achtiende junij 1700 sessesdertigh)
Aard akte: geldlening van 100 gulden wisselgeld, de geldleners beloven de rente te betalen
van 12 gulden jaarlijks, jaarlijks te vallen op 4 juni, waarvan op 4 juni 1737 eerste vervaldag
wezen zal enzovoort van jaar tot jaar tot de effectieve aflossing toe, die zal mogen en moeten
geschieden in 2 afbetalingen met de verschenen intresten
Geldschieter: heer L. Van Wesel, secretaris van het land en markizaat Westerlo
Geldleners: Mr J. B. Van Genechten en Catharina Caers, gehuisden binnen Westerlo
Hypotheek: een huis en hof, gestaan en gelegen aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Mr Hendr. Dillen en zijn echtgenote (cum uxoris)
zuid de kleine laak (de claene laecke)
west jonker Carel Persij
noord de plaatse (de plaetse)
De geldleners hebben het huis etc. gekocht van de erfgenamen wijlen de heer J. Martinus
Rademaeckers, en op de last van ½ vierteel koren aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6416.
Volkstelling Westerlo ca. 1760-1765
De heer Fr. Van Genechten, licentiaat in de medicijnen, Catharina Caers, zijn huisvrouw
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763-1793
Eigenaar: J. B. Van Genechten, chirurgijn, bij koop
Vorige eigenaar: Peeter Verlinden
Aard perceel: 1 sille erve daar een huis op staat gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1763:
oost de Heer Schellens Drossaard (oost dHeer Schellens Drossaert)
zuid de kleine laak of riet (suijt de clijn laeck ofte riedt)
west het huis genaam den Haen competerende de weduwe en erfgenamen Andries Verboven
(het huijs genaemt den Haen competerende de wede ende erfgen Andries Verboven)
noord de plaatse (de plaetse)
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Cijns: ½ capp. ½ D. Lo.
0=7=0=17 ½
Vorige register: folio 150, verso post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer)

07.09.1771
Notaris Joannes Adrianus Somers, residerende te Westmeerbeek
Aktenummer 11
Datum akte: 7 september 1771
Aard akte: geldlening van 900 gulden ontvangen op 25 augustus 1771 van welke som is
afgelost een kapitale rente van 650 gulden en nog een manuale obligatie van 250 gulden met
de verschenen intrest alles ingevolge de manuale cassatie in origineel gezien, van welke som
van 900 gulden gelooft de comparante (geldleenster) bij deze jaarlijks aan de geldschieter of
zijn actie hebbende te zullen gelden en betalen een erfelijke rente van 31 gulden 10 stuivers,
koers aldus 3 gulden 10 stuivers percent en dat het eerste jaar intrest vallen en verschijnen zal
op 25 augustus van de toekomende jaar 1772 enzovoort van jaar tot jaar tot de reële aflossing
dewelke tot tijd zal vermogen te geschieden als juffrouw geldleenster (Joe rentgeldersse) goed
dunken en gelieven zal en dat in 3 verschillende afbetalingen elke keer met 300 gulden met de
verschenen intresten enz.
Geldschieter: Dilis Bauwen, bejaarde jongeman wonende onder het land van Herentals ter
gehucht van Grees
Geldleenster: Juffrouw Clara Maria Suls weduwe wijlen de heer Franciscus Van
Genechten, licentiaat in de medicijnen, inwoonster van Westerlo
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Hypotheek: een huizing met verdere toebehoren met de hof daaraan gestaan en gelegen in de
plaatse binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van de heer Drossaard Schellens (oist d’erfge. Der heere Drossaert
Schellens)
zuid de klein laak (zuijt de clijn laeck)
west Peeter Der Boven (west Pr der Boven)
noord de heerbaan (noort de heirbaene)
Op de voorschreven huizing e.a. belast met een rente voor datum deze een kapitale som van
650 gulden als juffrouw M. De Bruijn daarop was heffende
Met nog als pand een perceel land onder Westerlo omtrent het dorp
Deze rente is gecasseerd en gepasseerd voor mij notaris op datum 27 november 1777.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westmeerbeek, nummer 6587.
21.08.1776
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 55
Datum akte: 21 augustus 1776
Aard akte: verhuring
Verhuurster: juffrouw Clara Maria Suls, weduwe van de heer Van Genechten, in zijn
leven licentiaat in de medicijnen
Huurder: heer J. B. Bruggemans, chirurgijn te Westerlo
Aard huur: een huizing, kamer en bakhuis en de aangelegen hof, gestaan en gelegen binnen
het dorp van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de weduwe en erfgenamen van de drossaard Schellens
zuid de plaatse (de plaetse)
west Jacobus Verberd
noord de kleine laak (de cleijne laecke)
Nota: dezelfde huurder heeft dezelfde huizing etc. enige jaren in huur heeft bezeten
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 achtereenvolgende jaren, zodat de partijen van
wederzijds zullen mogen scheiden met de 3 eerste jaren, mits elkaar 6 weken voor Bamis van
het laatste van de 3 jaar behoorlijk opzeggen, ingang nemende de huur op 15 maart 1777, de
huurder gelooft daarvoor elk jaar op 15 maart te zullen betalen een som van 58 gulden, zodat
het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 15 maart 1778, enzovoort van jaar tot
jaar tot de expiratie van de 3 of 6 jarige huurtermijn, en verder op de huurcondities enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6437.
16.02.1789
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 15
Datum akte: 13 september 1788, 31 januari en 16 februari 1789
Aard akte: openbare verkoping
Verkoopster: juffrouw Clara Maria Suls, weduwe van Franciscus Van Genechten,
licentiaat in de medicijnen, inwoonster van Westerlo
Aard koop: een huizing, bakhuis en hof appendenties en dependentiën gestaan en gelegen in
de plaatse van Westerlo
Kopers: Jan Baptista Janssens, metser van stiel en inwoner van Westerlo, in huwelijk met
Dorothea Verachtert
Aanpalende eigenaars:
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oost Franciscus Peeters
zuid de kleine laak (de clijne laeke)
west Adriaen Vande Broeck
noord de plaatse (de plaetse)
Op de last van 2 lopen koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo en een cijns van 7
stuivers en een ½ penning (een half meijten offt penningen) aan zijn Excellentie de heer
Markies van Westerlo ook jaarlijks
De verkoopster verklaart dat het huis e.a. van wijlen haar voornoemde verstorven heeft uit
hoofd van wijlen Jan Baptista Van Genechten en .?. zijn ouders waren, die hetzelfde
gekocht hebben van .?.
Verkoopprijs-koopprijs: 1125 gulden (bod 1000 gulden en 125 hogen aan 2 gulden,
waarvan de helft is voor de verkoper en de ander helft voor de koper)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6450 .
05.08.1795
Notaris Carolus Coomans residerende te Westerlo
Aktenummer 33
Datum akte: 5 augustus 1795 (5 augusty 1795)
Aard akte: verhuring van een huizing en hof gestaan in de plaatse van Westerlo
Verhuurders: Joannes Baptista Janssens, inwoner van alhier [Westerlo], in huwelijk met
Dorothea Verachtert
Huurder: Norbert Berger, koster en schoolmeester deze jurisdictie
Aard huur: een huizing bestaande in een keuken, kamertje langs de straat of plaatse, een
grote kamer, een klein kamer en mose langs de hof zijde, met zoldering boven dezelfde
plaatse, gelijk Jan Goor dezelfde voor deze heeft in huur gebruikt, met de hof achter dezelfde
gelegen tussen de twee panden uitgenomen de driehoek achter de verhuurders klein huis
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van 6 jaren, zodat partijen van wederzijds
zullen mogen scheiden met drie eerste jaren, mits dat degene willen scheiden zal gehouden
zijn veertien dagen voor Bamis behoorlijk op te zeggen, gelovende de huurder daarvoor elke
15 maart te zullen betalen de som van 50 gulden jaarlijks te voldoen in twee afbetalingen de
één helft met Bamis en de andere helft op 15 maart, ingang nemende de huur op 15 maart
1796, zodat de eerste half jaar verschijnende met Bamis 1796 en de ander helft op 15 maart
1797 enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorzeiden 3 of 6 jarige termijn enz.
op de huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6456.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Joannes Baptista Janssens
Beroep van de eigenaar: metselaar
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 11
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 248 en 249
Aard perceel: huis (248) en hof (249)
Grootte perceel: 31 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 1-0-0
Volgende eigenaar: Martinus Mols in 1811
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
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31.08.1810
Notaris Joannes Franciscus Raedts residerende te Tongerlo
Aktenummer 96 (taal Frans)
Datum akte: 31 augustus 1810
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jean Baptist Janssens, metselaar en Dorotheé Verachtert zijn echtgenote, deze
hij autoriseert, wonende in de gemeente Westerlo
Kopers: Martinus Mols, winkelier en zijn echtgenote Henriette Paeps, wie hij autoriseert
wonende in dezelfde gemeente Westerlo
Aard koop: een huis gelegen in het dorp van Westerlo met een klein huisje, waar actueel
wonende de verkopers, tuin en alle dependentiën, groot 12 aren
Aanpalende eigenaars:
oost François Peeters (levant François Peeters)
zuid de rivier (midi la riviere)
west Pierre Hermans (couchant Pierre Hermans)
noord de dorpsstraat (nord la rue du Village)
De comparanten verkopers hadden het huis e.a. gekocht hebben van juffrouw Claire Marie
Suls weduwe dokter Van Genechten en haar kinderen op akte gepasseerd te Westerlo op 4
maart 1789
De verkopers reserveert aan hun het huis voor hun leven gedurende, ook vermeld voor een
deel in de remise en deel van de hof en klein huis aan (huurder?) François Peeters enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 1632 francs 65 centiemen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Tongerlo nummer 6550.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 11
Eigenaars: Martin Mols, 48 jaar, kleermaker, geboren te Tongerlo, wonende al 19 jaar in
Westerlo en zijn vrouw Henriette Paeps, 49 jaar, geboren te Maaseik, wonende al 19 jaar in
Westerlo.
Elisabeth Mols, 18 jaar, dochter, geboren te Westerlo
Anna Mols, 23 jaar, dienstmeid, geboren te Herentals, wonende al 1 jaar in Westerlo
Huurders: Anna Catharina Goossens, 55 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Maria Goossens, 53 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Anna Barbara Goossens, 49 jaar, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 59

Benaming:
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen aan de zuidzijde van de
plaatse of markt van Westerlo

Nummer 59
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaars waren de
erfgenamen Jerome Lepage groot de erve 65 roeden en 85 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaars was de heer dokter Lepage tevoren
secretaris Vermeeren bij koop van Marcelis Celen erfgenamen, zeker huis en hof palende
oost Elisabeth Marcelli alias Celen, zuid de laak, west Peeter Verlinden, noord de markt groot
tezamen 66 roeden
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Geschiedenis en eigenaars
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar: Jan Van Vorst en Lysbeth zijn wijf (ca. 1400-1435)
Cijns: 2 oude grooten jaarlijks
Hypotheek: huis en hof gelegen tot Westerlo aan de kerkhof (aende kerchof)
Aanpalende eigenaars in 1597:
oost aan het straatje naar riet (aent straetken naer riet)
zuid aan Henrick Oijen
west aan haar zelf (aen haer selfs)
noord aan de plaatse (aen die plaetse)
Latere eigenaars: daarna Cornelis De Roghe, Pauwels Wijchels, Wilhem Pauwels,
Wilhem De …, Jacob De Ridder nu Henrick Oijen, nu Dionijs Verachtert alias Puts
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224.
10.11.1650
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 18 oktober en 10 november 1650
Aard akte: openbare verkoping
Verkoper: Jonker Joris Van Blockhoven
Koper: Jan Loueruis
Aard koop: een huis met stalling en hof, gestaan en gelegen is alhier aan de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Marcelis Celen
zuid de laak of riet (de laecke of triet)
west Jan Van Tongerloo
(noord de plaatse)
Verkoopprijs-koopprijs: 950 gulden en 67 hogen (ieder hoge 2 gulden, 1 gulden ten profijt
van de koper en 1 gulden ten profijt van de verkoper)
Op de koper last van ½ vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo hetzij
kwijtschelding of onlosbaar (kwijtbaar of onkwijtbaar)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Marcelis Celen
Vorige eigenaar: Willem Jans gekomen van Hendrick Oijen
Volgende eigenaars: Mr Willeboort Vermeeren erfgenamen voor de helf daarna Mr
Hendrick Vermeeren, secretaris
Aard perceel: een huis en hof met daar gelegen, groot omtrent ½ bunder [omtrent 200
roeden]
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Aanpalende eigenaars 1671:
oost Hendrick Verstappen en het Baliestraatje (het Balistraethe)
zuid het riet
west Adriaen Batven
noord de plaatse en Hendrick Verstappen (de plaetse)
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief familie de Merode Westerlo, nummer LA
1681 (oud inventarisnummer).
08.07.1689
Schepenakten Zoerle-Parwijs, goedenisboek 1661-1732
Datum akte: 8 juli 1689
Aard akte: geldlening van 1300 gulden, de geldlener belooft te betalen een jaarlijkse en
erfelijke rente van 75 gulden, vervallende jaarlijks elke … (datum niet vermeld) zodat de
eerste vervaldag zal wezen deze … (datum niet vermeld), enzovoort van jaar tot jaar tot de
aflossing toe van de 1300 gulden met de verschenen intresten
Geldschieter: juffrouw De Coninck weduwe van de heer Franciscus Hildernis, koopman
van de stad Antwerpen in zijn leven
Geldlener: meester Henricus Vermeeren, secretaris van het land van Westerlo
Hypotheek: huis en hof gelegen in de plaatse tot Westerlo (inde plaetse tot Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
Elisabeth Marcelli
zuid de klein lake (de kleijn laecke)
west Peeter Verlinden
noord de plaatse (die plaetse)
Nota: met nog als pand een perceel land genaamd het scheeren bos, een perceel genaamd
Dingen Van Hout, 2 percelen land, 1 bunder land in de Savelstraet, alle deze panden
getaxeerd op 3600 gulden
Rente: 1300 gulden
Op 6 juli 1697 is mijnheer Rosa, rentmeester van Holstijn, dewelke aan ons meier en laten
van Zoerle-Parwijs vertoont een zeker kwitantie van 8 mei 1693, ondertekend bij Catharina
De Coninck weduwe van Hildernis, consenterende deze in de cassatie
Pondgeld: niet vermeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, nummer 2.
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 7
Maria Van Geldrop weduwe van Willebrort Vermeeren secretaris van het markizaat
Westerlo
Franciscus en Elisabeth Vermeeren haar kinderen
Theresia De Mosti en Christina Wijnants haar meiden
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: de weduwe en erfgenamen van secretaris Vermeeren
Eerdere eigenaar: de erfgenamen van Marcelis Celen
Volgende eigenaar: dokter Lepage
Latere eigenaar: de heer drossaard (Schellens)
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
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oost Elisabeth Marcelli alias Celen
zuid de laak (de laecke)
west Peeter Verlinden
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 66 roeden
Oud zetting: -0-2
Zetting nieuwe: -0-6
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815.
09.02.1706
Schepenakten Westerlo, goedenisboek, 1692-1716
Datum akte: 9 februari 1706
Aard akte: verkoping gepasseerd voor notaris Theodorus Lambertus Thijs op 28 september
1705
Verkopers: Juffrouw Maria Van Geldorp weduwe van de heer secretaris Vermeeren
Kopers: de heer dokter Lepage met juffrouw Dijmpna Lenaerts zijn huisvrouw
Aard koop: een huis met appendenties en depentiendies, zo en gelijk hetzelfde gestaan en
gelegen is alhier binnen de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Marcelli
zuid de laak (de laeck)
west Peeter Verlinden
noord de plaatse (de plaedtsse)
Op de kopers last van 1 vierteel koren jaarlijks ten behoef van de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 2362 gulden
Pondgeld: 183 gulden 16 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
03.10.1720
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 29
Datum akte: 3 oktober 1720
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: heer Franciscus Lepage, als last en procuratie hebbende van de heer G. Lepage
als voogd van de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen de heer Hieronijmus Lepage in
zijn leven dokter te Westerlo en juffrouw Dimpna Lenaerts, naar voorgaande decreet en
autorisatie van de wethouders van het land en markizaat Westerlo
Kopers: (niet verkocht ?)
Aard koop: een huis, stal, schuur, hof etc. appendenties en dependentiën, zo en gelijk
hetzelfde gestaan en gelegen is alhier aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Marcelli
zuid de kleine laak (de clijn laeck)
west de weduwe en erfgenamen Peeter Verlinden
noord de voorzeiden plaatse (de voors. plaedtsse)
Op de kopers last van 1 vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 760.

10.12.1727
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Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 10 december 1727
Aard akte: verkoping
Verkopers: Mr Philippe Halloint, onze mede schepene dewelke uit kracht van zekere
onwederroepelijke manuele procuratie op hem verleden bij den Eerwaarde Heer G. Lepage
als voogd der kinderen van de heer doktor Hieronijmus Lepage en Juffrouw Dimpna
Lenaerts zijnde de voorz. procuratie van datum 14 juni 1721 en ondertekend G. Lepage
Koper: Heer Franciscus Thomas Lepage, medicijnen licentiaat één van de voorzeiden
kinderen, weduwnaar van wijlen Juffrouw Margareta Matthe
Aard koop: een huis, stal, schuur, hof etc. gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is alhier aan de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Marcelli
zuid de kleine laak (de clijn laecke)
west de weduwe en erfgenamen Peeter Verlinden nu de Heer Joannes Raemaeckers pastoor
van Bel (Bel gehucht onder Geel)
noord de plaatse (de plaedtsse)
Op de kopers last van 1 viertel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo en verder
achtervolgens de conditie berustende ter secretarije van Westerlo van datum 21 mei 1721
Verkoopprijs-koopprijs: 1705 gulden wisselgeld
Pondgeld: 137 gulden 9 1/4de stuivers wisselgeld, dat de heer dokter Lepage geen
pondpenningen moet betalen van het part hetgeen hij in deze huizing is competerende uit
hoofd van zijn ouders verstorven
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
23.12.1727
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 23 december 1727
Aard akte: openbare verkoping, gepasseerd voor notaris Guilielmus Henricx op 21
november 1727
Verkopers: de heer dokter Franciscus Thomas Lepage, weduwnaar wijlen Juffrouw
Margarita Matthei, uit kracht van testament tussen de voorzeiden heer Franciscus Thomas
Lepage en wijlen zijn huisvrouw Margarita Matthe gemaakte, gepasseerd voor de notaris
Peeter Wils op 30 juni 1724
Kopers: de heer Gommarus Josephus Elincx en juffrouw Isabella Catharina Zeno,
gehuisden
Aard koop: zijn huizing, schuur, stal en hof, gestaan en gelegen omtrent de kerk van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Marcelli
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de heer Joannes Raeijmaekers, oud pastoor van Bel
noord de plaatse alhier (de plaetse alhier)
Op de kopers last van 1 vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1950 gulden
Pondgeld: 157 gulden 4 3/8ste stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
17.03.1741
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
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Datum akte: 17 maart 1741 (17 meert 1741)
Aard akte: verkoping
Verkopers: de Eerwaarde heer J. B. Thijs uit kracht van procuratie geïnsereerd in zeker
conditie van koping en verkoping gepasseerd voor schepenen van Westerlo op 3 oktober
1741, alhier getoond en verleden bij Juffrouw Maria Magdalena Elincx en Sieur Henrick
Dillen haar wettige man en voogd
Kopers: de heer F. M. Schellens, Drossaard van het land en Markizaat Westerlo en Juffrouw
Joanna Maria De Kinder zijn kompaan
Aard koop: een huis, stal, schuur met hof daaraan, zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen
is te Westerlo aan de markt
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Elisabeth Marcelli (d’erfgen. van Elisa Marcelli)
zuid de kleine lake (de clijne lake)
west Joannes Baptista Van Genechten (J. B. Van Genechten)
noord de markt (de merckt)
Op de kopers last van een ½ cappuin cijns en 1 vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest
van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1900 gulden wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
18.04.1750
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 18 april 1750
Notaris Melchoir Kramp, residerende te Antwerpen
Datum notariaat akte: 18 februari 1741
Aard akte: geldlening van 3000 gulden wisselgeld, de geldleners beloven met deze wederom
te geven en te restituerend aan de heer geldschieter of dezelfde actie hebbende tussen heden
en 6 eerstkomende jaren zonder vorderen
Geldschieter: de heer Joannes Baptista Guilielmus Josephus Vicomte De Fraula, heer van
Rosierbois
Geldleners: de heer Franciscus Martinus Schellens, Drossaard van het land van Westerlo en
Juffrouw Joanna Maria De Kinder, zijn wettige huisvrouw, wonende binnen Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof gestaan en gelegen binnen Westerlo, onlangs bij de
comparanten geldleners zo zij verklaren in koop verkregen van juffrouw Isabella Elinckx en
Sieur Dillen haar man
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Sieur Van der Veken
zuid de rivier de laak (de riviere de laecke)
west Sieur Van Genechten, chirurgijn
noord de plaatse of straat om naar de kerk te gaan (de plaetse of de straete om naer de kercke
te gaen)
Het huis is belast met een jaarlijkse cijns van 12 stuivers aan zijn Excellentie de heer Markies
van Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 773.
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Volkstelling Westerlo ca. 1760-1765
De heer F. M. Schellens, drossaard, Juffrouw Anna Maria De Sutter, zijn huisvrouw en
Juffrouw Joanna Schellens, 1 jaar, hun kind
Joachim Vanden Bergh en Dimpna De Vrindt, hun knecht en meid
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo nummer 193.
28.08.1776
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 57
Datum akte: 28 augustus 1776
Aard akte: verhuring
Verhuurster: Juffrouw A. M. De Zutter weduwe van de heer Schellens, in zijn leven
Drossaard van Westerlo
Huurster: Juffrouw Dimpna Verlinden weduwe van de heer Rens, in zijn leven ontvanger
van de edele en Eerwaarde heren staten van Brabant rechten, geassisteerd met Juffrouw
Theresia Rens, haar meerderjarige dochter
Aard huur: een kamer gelegen westwaarts in de huizing van de Juffrouw verhuurster
competerende gestaan binnen de plaatse van Westerlo, met de grote bovenkamer boven de
grote onderkamer gelegen oostwaarts, mitsgaders de bovenkamer boven de gang van dezelfde
huizing, alsmede het deel van de remise tot aan de derde stijl met de schelf zo boven de poort
als tot aan de vensters tegenover daar omtrent van dito derde stijl, bovendien de hof
westwaarts scheidende met de pad oostwaarts, genomen van de paardenstal af tot en met het
laatste peuk van dezelfde hof tot aan de groesing van het reservoirs en finaal de eerste kelder
in de voorschreven huizing. De huurster heeft de voorschreven bovenkamer e.a. enige jaren
het meestendeels gehuurd
Huurtermijn en prijs: verhuurd voor een termijn van 6 achtereenvolgende jaren, nochtans
dat partijen van wederzijds zullen mogen scheiden met de 3 eerste jaren, mits elkaar hetzelfde
behoorlijk opzeggen 6 weken voor Bamis van het laatste 3 eerst jaren, ingang nemende de
huur op 15 maart 1777, gelovende de huurster daarvoor het elke 15 maart ten behoeve van de
verhuurster of haar actie hebbende te zullen gelden en betalen de som van 46 gulden, zodat
het eerste jaar huur vallen en verschijnen zal op 15 maart van het jaar 1778, enzovoort van
jaar tot jaar tot de expiratie van de 3 of 6 jarige huurtermijn en voort volgens huurconditie
enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6437.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Hubert Verswijvelt
Beroep van de eigenaar: landbouwer
Woonplaats van de eigenaar: Herselt
Huisnummer 9
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 244 en 245
Aard perceel: huis (244) en hof (245)
Grootte perceel: 27 verges
Taxatie: huis 0-15-0 en hof 0-17-2
Volgende eigenaar: Guillielmus Peeters, notaris te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
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1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 9
Eigenaar: Hubert Verswijvel, 86 jaar, rentenier, wonende al 13 jaar in Westerlo.
Elisabeth Verswijvel, 37 jaar, zijn dochter, geboren te Herselt, wonende al 13 jaar in
Westerlo.
Huurders: Henry Wuyts, 33 jaar, beenhouwer, geboren te Geel, wonende al 3 jaar in
Westerlo en zijn vrouw Maria Renders, 35 jaar, geboren te Vorst, wonende al 3 jaar in
Westerlo
Maria Elisabeth Helsen, 18 jaar, dienstmeid, geboren te Olen, wonende al 1 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.

1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Franciscus Peeters
Beroep van de eigenaar: rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 10
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 246 en 247
Aard perceel: huis (246) en hof (247)
Grootte perceel: 53 verges
Taxatie: huis 1-18-0 en hof 1-12-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 10
Huurders: Guillielmus Peeters, 57 jaar, ex notaris, geboren te Westerlo en Isabella Claire
Verbist, 49 jaar, zijn vrouw, geboren te Geel, wonende al 21 jaar in Westerlo
Catharina Peeters, 21 jaar, zijn dochter, geboren te Westerlo
Petrus Peeters, 17 jaar, zijn zoon, geboren te Westerlo
Inwonende: Franciscus Verswijvel, knecht, geboren te Westerlo
Josse Thijs, 61 jaar, priester, geboren te Beirs, wonende al 15 jaar in Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 60

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen aan de zuidzijde van de
plaatse of markt van Westerlo vlakbij de kerk

Nummer 60
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenares was
Elisabeth Marcelli alias Celen groot de erve 100 roeden
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenares was Elisabeth Marcelli alias Celen
tevoren Jan Vander Veken molenaar, zeker huis en hof, palende oost Jan Roovers, zuid de
kleine laak, west de heer dokter Le Page, noord de markt groot 100 roeden, de volgende
eigenaars waren Martinus Hermans en voor 2/3 Jan Snoecx voor 1/3
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Hendrick oijen
Aard perceel: een huis en hof groot omtrent 3 bunders
Aanpalende eigenaars 1609:
oost Jan Verstappen
zuid de kleine laak (de cleijn lake)
west zijn zelf
noord de Heeren straat (des heeren strate)
Cijns: 1 cappucijn en 1 stuiver?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
07.06.1616
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 7 juni 1616 (vii junij 1616)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Henrick Oijen met Maria Van den Wauwer zijn wettige huisvrouw
Kopers: Willem Jans (ook genoemd Willem Janssens) en Maria Ghoeijvaerts zijn wettige
huisvrouw
Aard koop: een huis en hof met zijn toebehoren gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verstappen erve
zuid de klein laak (de cleijn laecke)
west Adriaen Van Dijck
noord de plaatse
Het huis eertijds gekomen van Cornelis De Pallude
En op de kopers last van 2 viertelen koren cijns aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 1850 gulden
Pondgeld: 138 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de Heilige Geest van Westerlo
Eigenaar: Willem Janssens modo Jan Celen en de secretaris Vermeeren ieder voor de helft
Cijns: 8 lopen rogge jaarlijks
Hypotheek: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Henrick Verstappen en het Baliestraatje (het Ballie straetken)
zuid de klein laak (de klein laak)
west Adriaen De Beenhouder
noord de plaatse (de plaetse)
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
24.01.1618
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 24 januari 1618
Aard akte: verkoping
Verkopers: Willem Jans en Maria Ghoeijvaerts zijn wettige huisvrouw
Kopers: Marcelis Celen en Maria Cools zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een huis met zijn toebehoren gestaan en gelegen alhier in de plaatse aan de kerk
(inde plaetse aende kercke)
Aanpalende eigenaars:
oost Henrick Verstappen en het Balie straatje (het Ballie straetken)
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west Adriaen Van Dijck
noord de plaatse (de plaetse)
Nota: op de kopers last van 2 viertelen koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
erfelijk
Verkoopprijs-koopprijs: ij m ij cl £
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
15.07.1657
Schepenakten Westerlo, losse akten
Datum akte: 15 juli 1657
Aard akte: geldlening van 2800 Carolus gulden, de geldleners beloven te betalen binnen de
tijd van 1 jaar, ingegaan zijnde op 15 deze maand juli, te weten 1200 gulden kapitaal aan
Adriaen Borrekens en 1600 gulden aan Christoffel Peeters, en betalen alle 6 maanden de
intrest van 6 ten honderd op het jaar
Geldschieters: Adriaen Borrekens, koopman en Christoffel Peeters, ingezeten poorter van
Antwerpen
Geldleners: Adriaen Wijnants en Jan Celen, onze medeschepenen
Hypotheek Jan Celen: een huis met stalling, schuur, hof en boomgaard, groot omtrent ½
bunder, gelegen aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen Hendrick Verstappen en zeker straatje
zuid de laak
west Jan Louisius
noord de voorzeiden plaatse
Nota: met nog een perceel land als onderpand
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 739.
1609-1711
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671 tot 1711
Eigenaar: Marcelis Celen
Vorige eigenaar: Willem Jans gekomen van Hendrick Oijen
Aard perceel: een huis en hof met erve daaraan groot ½ bunder (200 sillen)
Aanpalende eigenaars 1671:
oost Hendrick Verstappen en het Baliestraatje (het Balistraethe)
zuid het riet
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west Adriaen Batven
noord de plaatse (de plaets)
aard perceel: een deel van een hof
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).
15.01.1679
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 15 januari 1679
Aard akte: scheiding en deling tussen Jan en Elisabeth Marcelli, over de erfelijke goederen
bij hun ouders achtergelaten (Marcelis Celen x Maria Cools)
Deelhebbers: Jan Marcelli voor de 2de kavel en Elisabeth Marcelli met haar tegenwoordige
man Jan Vander Veken, molenaar tot Westerlo, voor de 1ste kavel
Aard deling: de 1ste kavel bestaande in een huis, hof, schuur en toebehoren, gelegen alhier in
de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Anthon Hasoit en de Baliestraat (de Balestraet)
zuid de laak (de laecke)
west de weduwe van secretaris Vermeeren
noord de plaatse (de plaetse)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 749.
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Elisabeth Marcelli alias Celen
Vorige eigenaar: Jan Vander Veken, molenaar (meulder)
Latere eigenaars: Martinus Hermans voor 2/3de en Jan Snoecx voor 1/3de
Aard perceel: een huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Anthoon Haloit mode Jan Roovers
zuid de kleine laak (de cleijne laecke)
west de weduwe van de secretaris Vermeeren nu de heer dokter Lepage
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 100 roeden
Oud zetting: -0-3
Zetting nieuwe: -0-6
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815
04.06.1721
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 13
Datum akte: 4 juni 1751 (4 junij 1721)
Aard akte: vernieuwing geldlening van 50 gulden kapitaal, staande ten intrest tegen 2 gulden
15 stuivers jaarlijks, vervallen elke jaar op 19 maart, blijkens de manuale obligatie verleden
bij de Jan Van de Veecken in plentie van Sebastiaen Thielemans en getuigen op 19 maart
1671 alhier aan mij notaris getoond de geldleenster deze belofte van precies alle jaar te zullen
contineren in betaling van de voorschreven intrest, de geldleenster heeft betaald tot het jaar
1719 en maart inclusief, zijnde de voorschreven obligatie voor deze en ten goede kennis aan
Jan Baptist Vermeerberghen en Catharina Wuijts, gehuisden alhier getransporteerd alles
van actie verkregen van Catharina Verlinden Peeters dochter
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Geldschieters: Jan Baptist Vermeerberghen en Catharina Wuijts, gehuisden alhier
Geldleenster: Elisabeth Marcelli alias Celen, getrouwd geweest met wijlen Jan Van de
Veecken, geassisteerd met een vreemde voogd
Hypotheek: een klein huis en hof (cleijn huijs en hoff) gestaan en gelegen alhier aan het Balie
straatje (Balie straetien)
Aanpalende eigenaars:
oost het voorschreven straatje
zuid de geldleenster erve
west de geldleenster erve
noord Michel Bosmans en Jan Roovers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6515.
21.03.1741
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 21 maart 1741
Aard akte: openbare verkoping met uitgaan van de brandende kaars
Verkopers: de heer P. M. Halloint, secretaris van de Heerlijkheid Herselt als gemachtigd
gemaakt van Maria Elisabeth Vander Veken, wonende binnen Antwerpen, item van
Barbara Vander Veken, wonende binnen de stad Mechelen, ingevolge hun gegeven
procuraties respectieve op datum 9 en 17 januari 1741, gepasseerd voor de notaris J. F. Van
Tongerloo en J. F. Mompeijen alhier bij kopieën gezien, Jan Baptist Verlinden in kwaliteit
als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Geerard Vander Veken, daar moeder
nog van leeft Maria Verlinden, gebruikende de autorisatie van de Drosaard en wethouders
van Westerlo
Kopers: Jan Snoecx en zijn vrouw Digna Haseldonckx
Aard koop: een huis met hof, scheidende met de gevel van de voorzeiden huis, linie recht tot
op de lake naar de markt en de lake even breed te meten
Aanpalende eigenaars:
oost de schuur
west de heer Drosaard
De kooppenningen tot 300 gulden op het voorschreven huizing en aangelegenheid
geaffecteerd ten behoeve van de minderjarige kinderen wijlen Geerard Vander Veken,
waarvoor kopers voor intrest geloven tegen 4 ½ percent dan in cas van prompte betaling zal
gestaan tegen 4 ten honderd, in te gaan op datum deze, zodat het eerste jaar van betaling
vallen en verschijnen zal op 21 maart 1742, enzovoort tot aflossing toe
Verkoopprijs-koopprijs: 711 gulden 6 stuivers 2 oorden
Pondgeld: 58 gulden 8 stuivers 3 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
13.06.1742
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 13 juni 1741
Aard akte: verkoping
Verkopers: de heer P. M. Halloint, secretaris van de Heerlijkheid Herselt als gemachtigd
gemaakt van Maria Elisabeth Vander Veken, wonende binnen Antwerpen, item van
Barbara Vander Veken, wonende binnen de stad Mechelen, ingevolge hun gegeven
procuraties respectieve op datum 9 en 17 januari 1741, gepasseerd voor de notaris J. F. Van
Tongerloo en J. F. Mompeijen alhier bij kopieën gezien, Jan Verlinden in kwaliteit als
voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Geerard Vander Veken, daar moeder nog
van leeft Maria Verlinden, gebruikende de autorisatie van de wethouders van Westerlo
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Kopers: Francus Peeters
Aard koop: een schuur, bakhuis en hof, scheidende met de gevel van de huizing alsnu
gekocht door Jan Snoecx
Aanpalende eigenaars:
oost Andries Jennis en het riet straatje (And. Jennis ende het riet straetien)
zuid de lake
west Jan Snoecx
noord de plaatse alhier, Andries Jennis en Peeter Heijlen
Op de koper last van 1 vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, mitsgaders
op de last van te leveren de weg aan Jan Snoecx naast zijn gevel om tot op zijn plaatse, hetzij
te voet met beesten, kar en paard etc.
Verkoopprijs-koopprijs: 568 gulden
Pondgeld: 45 gulden 15 7/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
03.07.1742
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 3 juli 1742
Aard akte: verkoping
Verkopers: Joannes Baptist Henrard in kwaliteit voogd van de achtergelaten kinderen van
wijlen Francus Peeters en Catharina Verbiest gehuisden als zij leefden, gebruikende het
decreet en autorisatie van de heer Drossaard en schepenen van Westerlo
Kopers: Martinus Hermans en Digna Boeckmans zijn huisvrouw
Aard koop: een schuur met grond en hof daaraan gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo
omtrent de kerk
Aanpalende eigenaars:
oost Andries Jennis en Jan Baptist Hermans
zuid de kleine lake (de clijne lake)
west Jan Snoecx
noord de plaatse met het recht van te bouwen tegen de gevel van Jan Snoecx voorzeiden (de
plaetse met het recht van te moghen bouwen tegens den gevel van Jan Snoecx voors.)
Op de kopers last 1 vierteel koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo, mitsgaders op
servituut van de weg te leveren aan Jan Snoecx voorzeiden naast zijn gevel, tot op zijn
plaatse
Verkoopprijs-koopprijs: 222 gulden
Pondgeld: 17 gulden 18 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Franciscus Hermans
Beroep van de eigenaar: wagenmaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 8
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 242 en 243
Aard perceel: huis (242) en hof (243)
Grootte perceel: 13 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-10-0
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 8
Eigenaars: Joannes Franciscus Hermans, , 72 jaar, wagenmaker, geboren te Westerlo en
Inwonende: Anna Catharina Adriaens, 60 jaar, meid, geboren te Westerlo
Inwonende: François Vermeulen 17 jaar, dagloner, geboren te Westerlo
Huurders: Antonio Smits, 38 jaar, wever, geboren te Uithoven wonende al 18 jaar in
Westerlo en Anna Elisabeth Vanderlinden, 40 jaar, zijn vrouw, geboren te Westerlo
Joannes Baptista Vanderlinden, 43 jaar, helperwever, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 61

‘ St Sebastiaen ‘
Benaming: St Sebastiaen 1697
Aard: Huis, brandewijnstokerij en hof
Situering: Gelegen aan de zuidzijde van de
plaatse of markt van Westerlo

Nummer 61
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was Jan
Roovers groot de erve 12 roeden en 16 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Jan Roovers bij koop een deel van de
voorzeiden erve daar ook een huis op staat, palende oost Michiel Bosmans, zuid en west
Elisabeth Celen erfgenamen of Marcelli, noord de markt groot 12 ½ roeden, latere eigenaars
Jan Fenten, Peeter De Goij en Franciscus Boonen.
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Geschiedenis en eigenaars
Zie voor algemeen nummer 62
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel en
Heultje
Aard akte: cijnsboek 1671-1710
Eigenaar: Hendrick Verstappen Janssone daarvoor Jan Verstappen Mertenssone
Volgende eigenaars: Jan Verstappen voor 1/3de part, Anthoin Hasoij voor 1/3de part en
Olivier Verstappen voor 1/3de part, nu Anna Tipoets bij erfenis
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo bij de kerk
Aanpalende eigenaars 1671:
oost de Baliestraat (de Baliestraet)
zuid Marcelis Celen
west Marcelis Celen
noord de plaatse (des heeren strate)
Cijns: 1 cappucijn en 1 stuiver?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).
14.01.1698
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 14 januari 1698
Aard akte: geldlening van 100 gulden, waarvan de geldleners betalen jaarlijks en erfelijke
rente van 5 gulden jaarlijks, vervallen op 26 januari en de eerste op 26 januari 1668 enzovoort
van jaar tot jaar tot de aflossing die zal geschieden met 100 gulden en de verschenen intresten
Geldschieters: Paulus Wijnants van Rosan en Elisabeth Van Libergen
Geldleners: Willebordus Vermeeren Willebordusse, dewelke uit kracht en naar vermogen
van procuratie verleden bij Anthoen Haloit als man en voogd van Lucia Verstappen,
gepasseerd voor de notaris Adrianus Thijs op 26 januari 1667
Hypotheek: een huis en hof met aangelegen alhier aan de kerk binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Olivier Verstappen erfgenamen medepart
zuid Jan Celen erfgenamen
west Jan Celen erfgenamen
noord s ’Heeren straat (s heeren straete)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
10.03.1699
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 10 maart 1699
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Peeters en Anthoen Hasoit mitsgaders Peeter Eijens als man van Catlijn
Hasoit alle kinderen van wijlen Anthoon Hasoit en Lucia Verstappen gehuisden toen zij
leefden
Koper: Jan Roovers Hendricsse
Aard koop: een huis en hof gestaan en gelegen alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
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oost Michiel Bosmans
zuid Elisabeth Marcelli
west Elisabeth Marcelli
noord de straat (de straete)
Op de kopers last 3 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo en 100 gulden
kapitaal aan wijlen Heer Wijnants van Rosan of zijn actie hebbende
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden
Pondgeld: 23 gulden 6 1/9de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745
03.02.1698
Aard akte: compareren voor schepenen naar genoemd: Peeter Mertens (1ste), Andries Diercx
(2de), Joris Saelen (3de), Jan Marinus Smets (4de), Jan Roovers (5de), Jan Ridders (6de),
Francis Hermans (7de) en Hendrick Van Aelten (8ste) alle verklaren comparanten in
voldoening de plakkaard geëmaneerd op het distilleren van de levende wateren of
brandewijnen op datum 19 december 1697, hebben verklaart onder eed te weten het naar
volgende
Aard distillatie: de vierde comparant verklaart dat hij is hebbende één fornuis (fournaeijs) of
ketel groot omtrent 7 vierde deel opgericht achterhuis gestaan achter zijn woning genaamd Ste
Sebastiaen binnen de voorzeiden markizaat
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750

Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Jan Roovers
Eerdere eigenaar: Hendrick Verstappen
Latere eigenaar: Jan Fenten
Aard perceel: bij koop van de voornoemde Hendrick Verstappen erfgenamen van een deel
in het voorschreven huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost Michiel Bosmans
zuid Elisabeth Celen
west Elisabeth Celen
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 12 ½ roeden
Oud zetting: -0-4
Zetting nieuwe: -0-2, mits geen ander goed tezamen met nerig gezet
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815
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1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht onder Westerlo
Uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de tafel van de
Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint in het jaar
1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in Westerlo.
Geldcijns onder Westerlo
Cijnsbetalers: Michiel Bosmans en Jan Roovers, tevoren Henderick Verstappen
Janssone, herkent op het schepenregister op 13 mei 1631 op.
Aard cijns perceel: huis en hoven
Aanpalende eigenaars:
oost de Balie straat (oist de Baelie straete)
zuid Elisabeth Marcelli alias Celen (suijdt ende west Elisabeth Marcelli alias Celen)
west Elisabeth Marcelli alias Celen
noord de plaatse van Westerlo (noordt de plaetse van Westerloo)
Cijns jaarlijks: 10 stuivers
Volgende eigenaar: de erfgenamen Peeter Heijlen
Geldrente onder Westerlo
Geldleners: Michiel Bosmans en zijn kinderen als erfgenamen van wijlen Dimpna
Verstappen ten deel opgenomen 12 mei 1693 in patet fine van de Herseltse geldrenten en
voor ter schepenregister bekent op 16 mei daarna
Hypotheek: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de Balie straat (oist de Baelie straete)
zuid Elisabeth Marcelli alias Celen
west alsnu Jan Roovers
noord de plaatse (noordt de plaetse)
Rente Jaarlijks: 7 gulden 5 stuivers
Deze rente van Michiel Bosmans is afgelost door Peeter Heijlen Andries zoon en Hendrick
Heijlen in kwaliteit als voogd van de wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Heijlen en Maria
De Becker, dewelke deze rente bij koop van het huis tegen de erfgenamen Michiel Bosmans
te laste hadden genomen afgelegd met 100 gulden wisselgeld, het kapitaal is gelegd in de
comme deze 19 maart 1748
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
23.04.1769
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 10
Datum akte: 23 april 1769
Aard akte: geldlening van 100 gulden, ontvangen op 1 maart 1766, de geldleners beloven
jaarlijks te betalen een voortaan erfelijke rente van 3 gulden 10 stuivers, koers en ingang
genomen hebbende de voorzeiden rente op 1 maart 1766, waarvan dat de eerste jaar is
verschenen op 1 maart 1767, enzovoort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve aflossing toe
van de voorzeiden kapitale som van 100 gulden, die zal moeten geschieden in 1 keer met de
verschenen intresten
Geldschieter: wijlen Henderick Thijs, die de voorzeiden kapitale som bij zijn testament had
gemaakt en gelegateerd voor de eigendom aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Frans
Thijs, hoofdelijk aan Elisabeth Thijs zijn zuster voor het vruchtgebruik haar leven gedurende
Geldleners: Peeter Helsen en Maria Catharina Roovers, gehuisden en inwoners van
Westerlo
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Hypotheek: een huis, stal met zijn appendenties en dependentiën, gestaan en gelegen alhier
binnen de plaatse van Westerlo omtrent de kerk (de plaetse van Westerloo ontrent de kercke)
Aanpalende eigenaars:
oost Isabella Du Maij
zuid Merten Hermans
west Merten Hermans
noord S’ Heeren straat (S’Heere straet)
Op de last van een rente kapitaal van 75 gulden ten behoeve van de erfgenamen Thijs, de
vrouw geldleenster heeft dezelfde huis etc. verkregen bij dood en aflijvigheid van Jan
Roovers haar vader was, voor de eigendom en voor het vruchtgebruik Margarita Tiboorts
haar moeder, haar leven gedurende
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6430
05.07.1775
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 52
Datum akte: 5 en 26 juli 1775
Aard akte: publieke verkoping
Plaats publieke verkoping: ten huize van Petrus Jacobus Meijnkens
Verkopers: Maria Catharina Roovers en haar man Peeter Helsen
Kopers: Joannes Fenten als meestbiedende, en stelt voor borg Norbertus Helsen
Aard koop: een huizing en hof met appendenties en dependentiën, gestaan omtrent de kerk
van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Isabella Du Maij
zuid de weduwe en erfgenamne Martini Hermans
west de weduwe en erfgenamen Martini Hermans
noord S’ Heeren straat (s’Heeren straet)
De verkoopster had hetzelfde huis e.a. verkregen bij de dood en successie van hun ouders en
laatst bewoond door haar moeder en stierfvader Andreas Jennens
Op de koper last van een rente ten kapitaal van 100 gulden courant geld ten behoeve van de
heer Thijs, curator van den groten begijnhof binnen Brussel, mitsgaders op last van een rente
ten kapitaal van 100 gulden staande ten profijte van Jan Frans Hermans als erfgenamen
mobilair van Elisabeth Thijs en op een cijns aan de Heilige Geesttafel van Westerlo tot
1/3de in 10 stuivers
Verkoopprijs-koopprijs: 345 gulden en 18 hogen (ieder hogen 2 gulden 1 gulden voor de
verkoper en 1 gulden voor de koper)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6436
11.10.1775
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 69
Datum akte: 11 oktober 1775
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners beloven te betalen een voortaan en
erfelijke rente van 4 gulden jaarlijks en zo tegen 4 percent, koers en ingang genomen
hebbende de voorzeiden rente op 12 september 1775, zodat het eerste jaar van betalingen
vallen en verschijnen op 12 september 1776, enzovoort van jaar tot jaar tot vollen en
effectieve aflossing toe die zal moeten geschieden met gelijke kapitale som van 100 gulden
met de verschenen intresten
Geldschieter: Franciscus Ceuster, bejaarde jongeman, inwoner van de stad Antwerpen
526

Geldleners: Joannes Fenten en Anna Maria Cravilloin gehuisden en inwoners van
Westerlo
Hypotheek: een erve gelegen binnen de plaatse van Westerlo, de maat niet geweten met een
huis, stalling en aanhorigheden, daarop staande of hetgeen nu kortelings deze afgebroken
hebbende daarvan zal komen te bouwen
Aanpalende eigenaars dezelfde erve:
oost Isabella Du Maij
zuid de weduwe en erfgenamen wijlen Martinus Hermans
west de weduwe en erfgenamen wijlen Martinus Hermans
noord S’ Heeren straat (S’Heeren straet)
De geldleners (rentgelderen) hadden de erve gekocht van Maria Catharina Roovers en haar
man Peeter Peeters bij conditie daarvan gepasseerd voor mij notaris op 5 juli 1775 en daarin
gegoed bij wethouders van Westerlo op 26 juli 1775, ingevolge goedenis brief
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6436
09.04.1777
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 9 april 1777
Aard akte: geldlening van 300 gulden, de geldleners beloven te betalen een voortaan rente
van 15 gulden jaarlijks en zo tegen 5 percent, koers en ingang nemende de voorzeiden rente
op heden datum deze, zodat de eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 9 april 1778
enzovoort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve aflossing toe die zal moeten geschieden
met gelijke kapitale som van 300 gulden met de verschenen intresten
Geldschieters: Joannes Verellen en Anna Margareta Hermans, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Geldleners: Joannes Fenten en Anna Maria Cravillion, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof met toebehoren, gestaan en gelegen binnen de plaatse alhier
omtrent de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Anna Maria Huypens
zuid de weduwe en erfgenamen Mertini Hermans
west de weduwe en erfgenamen Mertini Hermans
noord de straat (de straet)
De geldleners competerende het huis etc. bij koop van Maria Catharina Roovers bij
goedenis van 26 juli 1775
Pondgeld: 22 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Baksveld, Bist, Breederij, Goorken,
Holland, Huypensberg, Overwijs, Spikdorenveld en Verloren kost
Eigenaar: Jan Fenten
Periode: 1779 tot 1782
Volgende eigenaar: Peeter De Goij
Periode 1782 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-1-2
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
10.04.1782
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 10 april 1782
Aard akte: verkoping
Verkopers: Joannes Fenten en Anna Maria Cravillion, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Kopers: Petrus De Goij in huwelijk met Anna Catharina Kerckhofs, inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huizing en hof met toebehoren, gestaan en gelegen binnen de plaatse van
Westerlo, groot de erve daaraan de maat niet geweten
Aanpalende eigenaars: niet vermeld
De verkopers hadden het huis e.a. gekocht van Maria Catharina Roovers, bij goedenis
gepasseerd voor wethouders van Westerlo op datum 26 juli 1775 en op de last van de kopers
een rente ten kapitaal van 300 gulden staande ten behoeve van Joannes Verellen, op de last
van 1/3de in 10 stuivers cijns aan de Heilige Geest van Westerlo jaarlijks, item en met een
cijns van 1 blamuser jaarlijks aan de Kerk van Westerlo jaarlijks en finaal een cijns van 7
stuivers jaarlijks aan zijn Excellentie de heer Markies van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 720 gulden
Pondgeld: 58 gulden 1 stuiver
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Franciscus Boonen
Beroep van de eigenaar: landbouwer
Woonplaats van de eigenaar: Blaardonk
Huisnummer 7
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 240 en 241
Aard perceel: huis (240) en hof (241)
Grootte perceel: 10 verges (roeden)
Taxatie: huis 0-5-0 en hof 1-0-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister Westerlo 1814-1819
Huisnummer 7
Huurders: Jean Goor 60 jaar, winkelier, geboren te Herentals wonende al 24 jaar te
Westerlo
Anna Catharina Aerts meid, 40 jaar, geboren te Herselt. Wonende al 18 jaar te Westerlo
Herman Vanden Broeck oud 39 jaar, geboren te Diest. 1 jaar in Westerlo wonende
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 62

Benaming: Geen
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen aan de zuidzijde van
de plaatse of markt van Westerlo tegenover
de Baliestraat of het kerkhof
Figuren:
Joannes Baptista Du May, koster

Nummer 62
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Michiel Bosmans groot de erve 25 roeden en 84 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw de eigenaar was Michiel Bosmans tevoren Henderick
Verstappen, zeker huis en hof, palende oost het Baelistraetje, zuid Elisabeth Marcelli, west
Jan Roovers, noord de markt, groot 26 roeden, latere eigenaars Adriaen Marien voor de helft
en Joannes Baptista Du Maij voor de andere helft.
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Geschiedenis en eigenaars
1594-1595
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de kerk van Westerlo. Dit register is vernieuwende en alle restanten in te
manen is geschiet anno 1594 door Jan Truijens, zodat zijne rekeningen anno 1594 en 1595 is
een kost begrip van deze manual. Dit is geschied onder Petrus Hamans Balenus Richard du
Fraisne, drossaard, Absolon Vinx, secretaris. Als wanneer alle restanten van de rekeningen
zijn in gemaand om zo de troebels van de beeldstormen (troubels der beldtstormen) anno
1561, als blijkt uit de rekening van dat jaar, het kasteel ingenomen, alle rekeningen zijn
gesloten gebleven. In de marge: Fr. A. Aerst pastoor anno 1752
Datum akte: juni 1595
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Nummer 9
Eigenaar: Dymna Van Hout
Cijns: 1 oude grooten jaarlijks en 1 pot smout jaarlijks en erfelijk
Hypotheek: 2 huizen en hoven gelegen in de plaatse (inde plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost aan de kerk of Baliestraatje (aende kerck of Bali straetken)
zuid aan Henrick Oijen erve
west aan Henrick Oijen erve
noord aan de plaatse van Westerlo (aen die plaetse van Westerloo)
Volgende eigenaar: Jan Verstappen, koster
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
1597
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de Heilige Geest van Westerlo. Verment ongecolligeerd uit de oude register,
manualen rekening, kemsse en depositiën van goede geloofwaardige mannen bij pastoor,
drossaard, schepenen en Heilige Geest meester in het jaar 1597
Datum akte: 1597
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Eigenaar huis 1: Wouter Luekens modo Dymna Van Hout
Cijns: 2 oude grooten jaarlijks
Hypotheek: huis en hof gelegen tot Westerlo aan de kerkhof (aende kerchof)
Aanpalende eigenaars:
oost aan het straatje naar riet (aent straetken naer riet)
zuid aan Henrick Oijen
west aan haar zelf (aen haer selfs)
noord aan de plaatse (aen die plaetse)
Latere eigenaars: modo Jan Verstappen, koster
Eigenaar huis 2: Anna Luekens modo Dymna Van Hout
Cijns: XL schellingen? jaarlijks
Hypotheek: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost aan haar zelf (aen haer selfs)
zuid Henrick Oijen
west Henrick Oijen
noord aan de plaatse (aen die plaetse)
Latere eigenaars: modo Jan Verstappen, koster
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
23.03.1609
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 23 maart 1609
Aard akte: verkoping
Verkopers: Digna Van Haut, voor de touchte in de erfelijke goederen geeft aan Andries
Van Olmen haar wettige zoon
Kopers: Jannen Verstappen en Mechele Huijckmans zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad gelegen alhier binnen de plaatse bij de kerk
Aanpalende eigenaars:
oost de Balie straatje en het kerkhof (de Ballie strate en het kerckhoff)
zuid Henrick Oijen erve
west Henrick Oijen erve
noord de plaatse (de plaetse)
Op de kopers last van 20 stuivers jaargetijde aan de kerk van Westerlo en 1 pot mout met 1
oude grooten aan de Heilige Geest van Westerlo, zo in schellingen en penningen 10 stuivers,
aan het Kapittel van Lier 18 stuivers erfelijk met nog de gerechtigde cijns
Verkoopprijs-koopprijs: 80 gulden
Pondgeld: 6 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan Verstappen Mertenssone
Volgende eigenaar: Hendrick Verstappen Janssone bij erfenis
Aard perceel: een huis en hof gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de Baliesstraat (aende baellie strate)
zuid Henrick Oijen
west Henrick Oijen
noord S’ Heeren straat (tscheeren straet)
Cijns: I stuiver?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
22.04.1616
Kerkarchief Westerlo, renten, cijnzen en erfpachten van de kerk, Heilige Geesttafel en
Gasthuis van Westerlo 1595 en 18de eeuw
Datum akte: 22 april 1616
Aard akte: register 2 van Joannes Vander Eigens, pastoor, 22 april 1616, erfrenten, cijnzen,
verpachtingen van de parochiekerk van Westerlo
Nummer 9
Eigenaar: Hendrick Verstappen Jansse
Cijns: 1 oude grooten en 1 pot smout jaarlijks aan de kerk van Westerlo
Cijns: 2 oude grooten en XL schellingen? aan de Heilige Geest van Westerlo
Hypotheek: een huis en hof gelegen in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
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oost de straat (de strate)
zuid Willem Janssens
west Willem Janssen
noord de straat (de strate)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 224
13.05.1631
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 13 mei 1631
Aard akte: geldlening van 100 gulden, waarvan de geldlener, bekent schuldig te zijn een
erfelijke rente van 6 gulden (seshe ghulden), vervallen en verschijnen jaarlijks elke 15 mei en
het eerste vervaldag verschijnen zal op 15 mei 1632.
Geldschieter: Convent van Tongerlo
Geldlener: Henrick Verstappen
Hypotheek: een huis en hof gestaan alhier in de plaatse bij het kerkhof (huijs en hoff gestaen
alhier inde plaetse bij het kerckhoff)
Aanpalende eigenaars:
oost de straat geheten het Baliestraatje (het Baeillien straetken)
zuid Marcelis Celen
west Marcelis Celen
noord de plaatse (de plaetse)
Op de last van 2 gulden erfelijk cijns uit de kerk en Heilige Geest van Westerlo
Aan de marginale zijkant: op 1 augustus 1654 is Anna Tijpoets weduwe van Hendrick
Verstappen, ontvangen in een erfbrief van de rente in het witte van deze getekend waarop in
staat geschreven en getekend bij de heer Adriaen Gavincx, dispenser van het convent van
Tongerlo, waarbij hij de kapitale penningen met verlopen intresten heeft ontvangen heeft op
datum 1 augustus 1654 dienende deze voor cassatie.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
26.01.1667
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 januari 1667
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners bekent schuldig te wezen een rente van
15 jaarlijks toekomende op 26 januari 1668 en zo voort van jaar tot jaar tot de kwijting toe die
zal mogen geschieden met 100 gulden met de verschenen intresten
Geldschieter: Adriaen Wijnants
Geldleners: Olivier Verstappen en Maijken .?., zijn huisvrouw
Hypotheek: op zijn part en deel van een huis en hof gestaan en gelegen alhier aan de plaatse
bij de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Jan Verstappen
zuid Jan Celen
west Anthon Hasiot
noord de voorzeiden plaatse (de voors. plaetse)
Pondgeld: 7 gulden 10 stuivers
17.05.1674
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 17 mei 1674
Aard akte: verkoping
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Verkoper: Olivier Verstappen
Kopers: Jan Verstappen en Josina Van Doninck, zijn huisvrouw
Aard koop: een huis en hof, gestaan en gelegen alhier in de plaatse bij de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de kopers erve
zuid Jan Celen
west Anthion Hasoit
noord de plaatse (de plaetse)
Op de kopers last op 100 gulden kapitaal aan de Eerwaarde heer Petrus Bussers, pastoor van
Tongerlo en Adriaen Soeten, Heilige Geestmeester als voorganger van de wezen en
erfgenamen Jaçuelmeijn Hermans, gelovende de voorzeiden Jan Verstappen en zijn
huisvrouw daarvan jaarlijks te betalen de intrest 6 gulden, vallende jaarlijks elke 26 februari
en de eerste op 26 februari van de toekomende jaar 1675 enzovoort van jaar tot jaar tot de
aflossing toe die altijd zal mogen geschieden met 100 gulden en de verschenen intresten en
stelt als hypotheek zijn huizing, schuur en hof gelegen oostwaarts aan de voorzeiden erve
Verkoopprijs-koopprijs: 107 gulden
Pondgeld: 8 gulden 10 stuivers 1 blank
31.11.1693
Brabantse volkstelling Westerlo 1693
Nummer 3
Michel Bosmans en Josina, Maria Susanna en Joannes Bosmans zijn kinderen
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, oud kadaster
Eigenaars: Michiel Bosmans
Eerdere eigenaar: Hendrick Verstappen
Latere eigenaar: Adriaen Marien voor de helft en Jan Baptist Dumaij voor de helft
Aard perceel: bij koop van de voornoemde Hendrick Verstappen erfgenamen van een deel
in het voorschreven huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost het Baliestraatje (het baliestraetken)
zuid Elisabeth Celen
west Jan Roovers
noord de markt (de merckt)
Grootte perceel: 27 roeden
Oud zetting: -0-4
Zetting nieuwe: -0-2, mits geen ander goed tezamen met nerig gezet
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 813-815
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint
in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in
Westerlo.
Geldcijns onder Westerlo
Cijnsbetaler: Michiel Bosmans en Jan Roovers
Vorige cijnsbetaler: Henderick Verstappen Janssone, herkent op schepenregisters van
Westerlo op 13 mei 1631
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Volgende cijnsbetaler: nu de erfgenamen Peeter Heijlen
Aard cijns perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de Baliestraat (de Baelie straete)
zuid Elisabeth Marcelli alias Celen
west Elisabeth Marcelli alias Celen
noord de plaatse van Westerlo (de plaetse van Westerloo)
Cijns jaarlijks: 18 stuivers
Geldrente onder Westerlo
Geldleners: Michel Bosmans en zijn kinderen als erfgenamen van wijlen Dimpna
Verstappen ten deel opgenomen op 12 mei 1693 in pakket in fine der herssselsche
geldrenten en voort te schepen register bekent op 16 mei daarna
Hypotheek: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de Baliestraat (de Baelie straete)
zuid Elisabeth Marcelli alias Celen
west als nu Jan Roovers
noord de plaatse (de plaetse)
Rente jaarlijks: 5 gulden 5 stuivers
Deze rente is van Michiel Bosmans kwijt gescholden door Peeter Heijlen Andries sone en
Hendrick Heijlen als voogd van de wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Heijlen en Maria
De Becker, welke rente bij koop van het huis tegen de erfgenamen Michiel Bosmans ten
laste had genomen afgelegd met honderd.
In de marge: 10 gulden wisselgeld is afgelegd in de deze op 19 maart 1748
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6
05.02.1726
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 februari 1726
Aard akte: verkoping
Verkopers: Marie Bosmans geassisteerd met Adriaen Boels haar man, Dimpna Bosmans
geassisteerd met Jan Camps haar man, Jan Bosmans en Philip Fr. Halloint gelasten van
Josina Bosmans weduwe van Geeraert Besems en de voorschreven eerste comparanten en
erfgenamen wijlen Michiel Bosmans hem ten deze sterk makende voor de voorzeiden Josina
Bosmans
Kopers: Peeter Heijlen en Maria De Becker, gehuisden
Aard koop: een huizing en hof groot de maat niet geweten, gestaan en gelegen bij de kerk
van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost het straatje lopende naar het riet (het straetien loopende naer het riet)
zuid de weduwe Adriaen Peskens
west Jan Roovers weduwe
noord de plaatse (de plaetse)
Op de verkopers last van 100 gulden kapitaal wisselgeld aan de Heilige Geest van Westerlo
en 5 stuivers jaarlijks aan de Kerk van Westerlo en een kapitale obligatie van 100 gulden
wisselgeld met intrest staande ten profijt van de heer Pastoor van Oosterwijk en
successeuren te korten aan de kooppenningen
Verkoopprijs-koopprijs: 554 gulden wisselgeld
Pondgeld: 44 gulden 13 1/4de stuivers wisselgeld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746
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11.07.1738
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 11 juli 1738
Aard akte: geldlening van 125 gulden, de geldleners beloven te betalen voor intrest jaarlijks
tegen 4 gulden 10 stuivers percent, makende zo jaarlijks 5 gulden 12 stuivers 2 oorden, koers
en ingang nemende op datum deze, zodat het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op
11 juli 1739 enzovoort van jaar tot jaar tot de effectieve aflossing toe die zal moeten
geschieden met 125 gulden en de verschenen intresten
Geldschieters: de Eerwaarde heer pastoor en de heren provisors van de Heilige Geest van
Westerlo
Geldleners: Peeter Heijlen en Marie De Becker, gehuisden
Hypotheek: huis, stal en hof, groot 70 roeden, gestaan en gelegen alhier aan de kerk van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost het straatje lopende naar het riet (het straetien loopende naer het riet)
zuid de erfgenamen Adriaen Peskens
west Jan Roovers weduwe
noord de plaatse (de plaetse)
Op de geldleners last een rente van 100 gulden kapitaal wisselgeld aan dezelfde Heilige Geest
van Westerlo en 6 stuiver en 2 oorden aan de kerk van Westerlo jaarlijks, ook nog 6
stuivers 2 oorden aan de voornoemde Heilige Geest van Westerlo, en een rente van 100
gulden wisselgeld ten behoeve van de Eerwaarde heer pastoor van Oosterwijk
Pondgeld: 9 gulden 7 stuivers 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
25.01.1741
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 25 februari 1741
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Peeter Heijlen, inwoner van Westerlo
Huurder: Jan Baptista Du Maij
Aard huur, termijn en prijs: een huizing gestaan en gelegen binnen Westerlo omtrent de
kerk (ontrent die kercke), bestaande in alsnog op te bouwen keuken, kamer, kelder,
kelderkamer zuidwaarts, zoldering met een separaten trap en finaal van brand schob met de
helft van de hof (brandt schobbe met de hellicht van de hoff), de helft aan de oostzijde en de
helft aan de westzijde, welke twee eerste plaatsen de verhuurder zich tussen dit en half mei
naast komende in staat te stellen van hem behoorlijk bewoond te worden van om in zijn
staande muren met een stenen gevel in de kamer alwaar actueel is wonende Anna Schouwen,
met nog een stenen schob westwaarts en tot de resterende plaatse zal de eerste comparant tijd
geven tot het voltrekken tot Bamis eerstkomende van dit jaar 1741, van welke in staat
gestelde huizing de acceptant tweede comparant ten deze gelooft te gelden jaarlijks te betalen
elke 15 maart de som van 28 gulden enzovoort te continueren tot 3 achtereen volgende jaren,
te beginnen van 15 maart eerstkomende 1741 en eindigen met half maart 1744 enzovoort op
de huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6470.
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29.11.1746
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 29 november 1746
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Peeter Heijlen als voogd van de wezen Peeter Heijlen en Mraia De Becker
die gehuisden waren
Huurder: Adriaen Marien en zijn vrouw
Aard huur: De helft van een huis met de hof, stal zo en gelijk dezelfde gestaan en gelegen is
binnen Westerlo, zo en gelijk bij de acceptant wordt gebruikt
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van nog 2 jaren te beginnen met half maart
eerstkomende anno 1747 enzovoort tot de expiratie van de voorschreven termijn voor welke
huizing cum annexis de huurder jaarlijks geloven te gelden en te zullen betalen het elke half
maart de som van 28 gulden courant geld enzovoort tot de expiratie van de voorschreven huur
termijn enz. op de huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6475.
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Splitsing huizen in 1752 huis westzijde
23.10.1751
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer 16
Datum akte: 23 oktober 1754
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldleners zullen betalen een jaarlijkse rente van 4
gulden, de voorzeiden rente koers en ingang nemende op datum deze, zodat het eerste jaar
betaling vallen en verschijnen zal op 23 oktober 1755, enzovoort van jaar tot jaar tot de
effectieve aflossing toe die altijd zal mogen en moeten geschieden met gelijk som van
penningen in munt met de verschenen intresten enz.
Geldschieters: Jan Baptista Dumaij
Geldleners: Maria Catharina Heylen geassisteerd van Frans Bartholomeus haar man
Hypotheek: een huizing en hof, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Marien
zuid Martinus Hermans
west Andries Jennes in de naam van zijn vrouw of zo wie (And. Jennes nore uxoris ofte soo
wie)
noord de voorzeiden plaatse van Westerlo (de voors. plaetse van Westerloo)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6483.
06.12.1757
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 6 december 1757
Aard akte: openbare verkoping gepasseerd voor de schepenen van Westerlo
Verkopers: Maria Catharina Heijlen Peetersdochter geassisteerd van Franciscus
Julianus Bartholomeus haar man, inwoners van Herenthout
Kopers: Sieur Joannes Baptista Du Maij, koster te Westerlo en Maria Vrancx, gehuisden
Aard koop: een huis, kamer, hof met alle hetgeen daaraan kleeft, gestaan en gelegen alhier
aan de kerk van Westerlo, zo het tegenwoordig door de kopers wordt bewoond
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Marien
zuid Marten Hermans
west Andries Jennis in de naam van zijn vrouw (Andries Jennis nore uxoris)
noord de straat (de straete)
Op de kopers last van 2/3de delen van 10 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 450 gulden alle hogen inbegrepen met daarin een obligatie van 150
gulden die de kopers tot laste van de verkopers als erfgenamen van Peeter Heijlen waren
heffende, die bij dezen komt te casseren, welke som de verkopers verklaren voldaan te zijn
Pondgeld: 48 gulden 7 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
26.09.1762
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 26 september 1762
Aard akte: openbare verkoping, voor de schepenen van Westerlo
Verkopers: Adriaen en Peeter Vrancx, Anna Wellens en Gertruda Wellens, Willem Van
Hove als voogd van het wezen wijlen Peeter Wellens daar moeder van is Elisabeth Van
Hove, alhier present en Adriaen Reptem dezelfde comparanten hun sterk makende voor de
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verder consoorten, alle erfgenamen van Maria Vrancx laatst weduwe van Sieur Jan Baptist
Du Maij
Kopers: Isabella Du Meij, bejaarde dochter van de voorzeiden Jan Baptist Du Maij
Aard koop: de helft in een huis en hof onverdeeld tegen de koopster gestaan en gelegen
alhier aan de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars in geheel:
oost Adriaen Marien
zuid Marten Hermans
west Andries Jennis in de naam van zijn vrouw
noord S’ Heeren straat (S’Heeren straet)
Op de kopers last van een cijns aan de kerk en de Heilige Geest van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden
Pondgeld: 24 gulden 3 stuivers 3 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
12.06.1776
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 38
Datum akte: 12 juni 1776 (twelffsten junij 1776)
Aard akte: testament van Isabella Maria Josepha Du Maij, bejaarde dochter van wijlen
Joannes Baptista Du Maij daar moeder van was Elisabeth Lintermans, inwoonster van
Westerlo, ziek te bed liggende
Beschrijving testament: verklaart haar testament te lauderen, ratificeren en approberen
alszulke testament of dispositie van uiterste wille als zij comparant gemaakt te hebben voor de
notaris Petrus Philippus Elaerts en zeker getuigen bij haar woonhuis op datum … oktober
1774, heeft zij expreselijk gewild, begeerd en geordonneerd dat het legaat van de voor
gemelde testament gemaakt aan Anna Maria Huijpens haar huizing en hof, gestaan en
gelegen omtrent de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost Adriaen Marien
zuid de weduwe en erfgenamen wijlen Martini Hermans
west Jan Fenten
noord de straat
Hetzelfde huis zal Anna Maria Huijpens krijgen na de dood van de codicillatrice, in plaats
van de last van uitkeringen of betaling van 400 gulden aldaar vermeld, dezelfde Anna Maria
Huijpens om haar verdere trouwe diensten en vriendschap aan haar codicillatrice in haar
ziekte gedaan en bewezen zal gehouden zijn uitkeren en betalen van 400 gulden onmiddellijk
na haar dood enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6437
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Baksveld, Bist, Breederij, Goorken,
Holland, Huypensberg, Overwijs, Spikdorenveld en Verloren kost
Eigenaar: Anna Maria Huijpens
Periode: 1779 tot 1785
Volgende eigenaar: Frans Leflot
Periode 1785 tot 1796
Aard perceel: huis
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Taxatie: 0-1-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827
21.08.1786
Notaris Guilliam Peeters, residerende te Westerlo
Aktenummer 20
Datum akte: 6 en 21 augustus 1786
Aard akte: publieke verkoping
Verkoper: Carolus Bruijnseels
Kopers: Adriaen Douwen, inwoner van Zoerle-Parwijs
Aard koop 1: een huis met hofje daaraan gelegen, gestaan omtrent de kerk van Westerlo, zo
en gelijk het met de haag is afgesepareert is behoudenlijk dat langs de kant van Adriaen
Marien de haag teniet is maar evenwel genoeg te zien
Aanpalende eigenaars:
oost Elisabeth Marien
zuid Franciscus Hermans weduwe
west Sieur De Goij
noord S’Heeren straat (S’Heeren straete)
De kopers moeten gedogen de huur aan Balthazaer Coomans, ook op de last van de kopers
een cijns van 17 stuivers aan de heer markies van Westerlo en een cijns van 2/3de parten in
10 stuivers het ander derde part van de voorzeiden 10 stuivers aan Peeter De Goij aan de
Heilige Geest tafel van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 685 gulden en 40 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6525
16.12.1785
Notaris Guilliam Peeters, residerende te Westerlo
Aktenummer 30
Datum akte: 16 december 1785 (sesthienden december 1785)
Aard akte: geldlening van 800 gulden, de geldleners beloven te betalen jaarlijks een erfelijke
rente van 24 gulden en dus een erfelijke intrest van 3 gulden percent enz. koers en ingang
genomen hebben de rente op 30 augustus 1785, zodat het eerste jaar van betaling vallen en
verschijnen op 30 augustus 1786, enzovoort van jaar tot jaar ten gelijke valdag tot de volle en
effectieve aflossing toe met 100 gulden straks met de intrest naar tijd enz.
Geldschieter: Adriaen Douwen, inwoner van Zoerle-Parwijs in de Vijfhuizen (vijf huijssen)
Geldleners: Franciscus Leflotte en Lucia De Winter, gehuisden en inwoners van Westerlo
Hypotheek: een huizing, gestaan en gelegen omtrent de kerk van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de erfgenamen van Adriaen Marien
zuid de erfgenamen van Merten Hermans
west Peeter De Goij
noord S’ Heerenstraat (S’heerenstraeten)
De geldleners hadden het huis gekocht van Carolus Bruijnseels, blijkens goedenis
gepasseerd voor wethouders van Westerlo op 30 augustus (1785)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6526
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1796
Volkstelling Westerlo 1796
Frans Le Flot, 52 jaar, schaliedekker, verblijft in de gemeente Westerlo sederd 1769, Lucia
De Winter, 54 jaar, zijn vrouw, verblijft in de gemeente Westerlo sederd 1769, Maria
Elisabeth Le Flot, 26 jaar, zijn dochter, Theresia Le Flot, 25 jaar, zijn dochter, Joanna Le
Flot, 22 jaar, zijn dochter, Norbertina Le Flot, 16 jaar, zijn dochter, Theodorus Le Flot, 13
jaar, zijn zoon alle geboren te Westerlo en hun 2 minderjarige kinderen onder de 12 jaar
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Franciscus Le Flot
Beroep van de eigenaar: schaliëndekker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 6
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 238 en 239
Aard perceel: huis (238) en hof (239)
Grootte perceel: 10 verges
Taxatie: huis 0-10-2 en hof 0-7-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolking Westerlo 1814-1819
Huisnummer 6
Eigenaars: Maria Lucia De Winter, 75 jaar, bakkerin, geboren te Zoerle-Parwijs
Joseph Leflot, 31 jaar, haar zoon, geboren te Westerlo
Joanna Catharina Leflot, 42 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Norbertina Leflot, 35 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
Martinus Leflot, 29 jaar, haar zoon, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Splitsing huizen in 1752 huis oostzijde
19.12.1752
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 19 december 1752
Aard akte: verkoping
Verkopers: Maria Catharina Heijlen Peetersdochter en Cornelis Franciscus Stuijck haar
wettige man
Kopers: Adriaen Marien en Digna Van Tentel, zijn huisvrouw
Aard koop: de helft van een huizing, gestaan en gelegen in de plaatse van Westerlo, zo
hetzelfde in huur en gebruik is bij de voorzeiden kopers oostwaarts
Aanpalende eigenaars:
oost een straatje lopende naar het riet (een straetien loopende naert riet)
zuid Merten Hermans
west de wederhelft (de wederhellicht)
noord de straat (de straet)
Op de kopers last van 6 stuivers 2 oorden jaarlijks aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 746 gulden
Pondgeld: 60 gulden 3 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
25.01.1772
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 25 januari 1772
Aard akte: verhuring
Verhuurders: Adriaen Marrien en Dimpna Van Tentel, ingezeten van Westerlo
Huurder: Jan Van Gouberghen
Aard huur: een nieuw huis, bestaande in keuken, kamers, zoldering, kelder met de hof, aan
de huurder aangewezen, gestaan en gelegen tot Westerlo omtrent de kerk, zo Adriaen
Stevens en Machiel Wauters de voorzeiden huis in huur en gebruik zijn bezittende
Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 3 opeen volgende jaren, koers en ingang
nemende de voorzeiden huur op 15 maart 1772 en dat voor een som van 30 gulden Brabants
geld, het eerste jaar van betaling vallen en verschijnen op 15 maart 1773, enzovoort van jaar
tot jaar de voorzeiden termijn van 3 jaar gedurende en dat op de huurcondities enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat nummer 6500.
06.11.1775
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 1
Datum akte: 6 november 1755 (sesden novembris van desen jaar 1700 en vijf en seventigh)
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Adrianus Marien, inwoner van Westerlo
Huurder: Joannes Baptista Wendelen, insgelijks inwoner van Westerlo
Aard huur: een huizing, met en deel van de hof daaraan gelegen, alhier gestaan binnen
Westerlo, waarin hij eerste comparant (verhuurder) is wonende
Aanpalende eigenaars:
oost een straatje (een straetjen)
zuid de erfgenamen Marten Hermans (zuijdt de erfge. Marten Hermans)
west Isabella Du Maij
noord de straat (noordt de straete)
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Huurtermijn en prijs: voor een termijn van 6 achtereen volgende jaren, ingang nemende op
15 maart 1776 enzovoort te continueren van jaar tot jaar tot de expiratie van de voorschreven
6 jarige termijn, met wederzijds van daar mogen uit te scheiden met de drie eerste jaren, mits
op voorhand hetzelfde een half jaar tevoren op te zeggen, de verhuurder belooft te betalen
elke 15 maart, 50 gulden courant Brabants geld, waarvan het eerste jaar van betaling
verschijnen zal op 15 maart van het jaar 1777, enzovoort te continueren van jaar tot jaar tot de
expiratie van de voorschreven huurtermijn, daarvan reserverende de verhuurder uit zijn huis,
zijn winkel, daar hij actueel is werkende, om door hem verhuurder gebruikt te worden, en tot
zijn profijt reserverende de woonhuis waarin actueel is wonende Jan Baptist Van den Poel,
vanwelke plaats de huurder geen gezag zal hebben, en zo verhuurder nog is een kamer aan te
bouwen, aan de huizing waarin actueel is wonende Jan Van Goubergen, wever van Stiel enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6567.
20.06.1780
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Aktenummer 4
Datum akte: 20 juni 1780
Aard akte: staat en inventaris van alle have meubelen, effecten, penningen, actiën en
kredieten, bevonden ten sterfhuis van wijlen Adriaen Marien en ook zijn erfelijke goederen,
geformeerd ter requistie van de heren wethouders van Westerlo ten overstaan en bij wezen
van Hendrick De Backer en Andries Van Doren als wettige voogden van de wezen van de
voornoemde Adriaen Marien
Staat have meubelen: in de keuken: een tang, een blaaspijp, een ketel met aanhangsel,
hangijzer, een rooster, een koekpanne, een koffiemolen, een blik theebus enz.
In het kasje naast de schouw: een geel koperen ketel, een gescheurde aarde pint enz.
In de kamer; een stenen waterpot, een korf, een linden stro bed, een leunstoel enz.
Op zolder; één sluitmand, stenen boterpot, 5 lopen boekweide, een schoenlapijzer enz.
Buiten huis; 3 eiken bomen gekocht van de notaris Berger tot Geel als gelaste van de heer
advocaat Paulij, nog liggende ter plaatse van de verkoping onder Veerle en één eikeboom
gekocht van Franciscus Boonen onder Watereinde
Staat erfelijke goederen: 1° twee huizen met gebouwen of stallingen en hoving daaraan
gelegen alhier binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid Marten Hermans erfgenamen
west Jan Fenten
noord de straat
Dit perceel is belast met een rente van 200 gulden aan de Kerk van Westerlo alsook een cijns
jaarlijks, 2° een onvolmaakte bakhuis staande op de voorschreven hoving, waarin zijn
liggende de stenen en plavei, daartoe moeten dienen alsmede omtrent 500 walmstro, de walm
gebruikt op het groot huis en nog 2 percelen enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 780
1779-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek Westerlo
Aard akte: belastingen op onroerende goed.
Plaats: Westerlo Dorp en omliggende gehuchten, Baksveld, Bist, Breederij, Goorken,
Holland, Huypensberg, Overwijs, Spikdorenveld en Verloren kost
Eigenaar: Adriaen Marien
Periode: 1779 tot 1782
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Volgende eigenaar: Elisabeth Marien
Periode 1782 tot 1795
Aard perceel: huis
Taxatie: 0-2-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummers 824 tot 827.
05.06.1783
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 5 juni 1783
Aard akte: lening van 500 gulden, waarvan de geldleners beloven te betalen een jaarlijkse en
erfelijke intrest tegen 4 ten honderd, koers en ingang nemende op 20 december 1752, zodat
het eerste jaar van betaling vervallen en verschenen is op 20 december 1753 enzovoort van
jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal mogen geschieden in 3 afbetalingen voor de eerste met
200 of 300 gulden en de 2de de meer rest met de verschenen intresten
Geldschieters: de heer pastoor en regeerders van de Kerk Sint-Lambertus van Westerlo
Geldleners: Peeter Verboven, president schepenen van Westerlo, uit kracht en naar
vermogen van onwederoepelijke constitutie geïnsereerd in zeker akte obligatoir gepasseerd
voor wethouders van deze markizaat op datum 20 december 1752 alhier in origineel gezien en
gebleken, verleden door Dimpna Van Tentel en Adriaen Marien, gehuisden en inwoners
van Westerlo toen zij leefden
Hypotheek: zeker half huis met de stal, schuur en hof daaraan, gestaan en gelegen aan de
kerk te Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost een straatje (een straetien)
zuid Merten Hermans
west de wederhelft (de werhellicht)
noord de straat (de straet)
De comparanten geldleners hadden het huis e.a. bij koop verkregen van de erfgenaam wijlen
Peeter Heijlen. Met nog als onderpand 2 huizen en erven gelegen te Olen.
Peeter Verboven voornoemd, verklaart uit kracht van procuratie het gesigneerde huis en hof
met de stal, schuur en hof gestaan en gelegen aan de kerk van Westerlo, verklaart de som van
200 gulden courant ter zake in het jaar 1760 door geldleners zijn afgelost 300 gulden met de
verschenen intresten, en door Franciscus Verboven, dienende kerkmeester in de goedenis
voor de voorschreven kerk is accepterende
Pondgeld: 15 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 748.
16.08.1785
Notaris Carolus Coomans, residerende te Westerlo
Aktenummer 42
Datum akte: 16 augustus 1785
Aard akte: verhuring
Verhuurster: Maria Elisabeth Marien weduwe van Thomas Van Gompel, inwoners van
Westerlo
Huurders: Peeter Van Passel in huwelijke met Theresia Peeters, actueel inwoners van
Zoerle-Parwijs
Aard huur: een huizing gestaan aan de kerk van Westerlo, bestaande in een keuken, de grote
kamer en twee kleine kamertjes, met de kelder en zoldering boven de voorschreven plaatsen,
zo en gelijk die actueel in huur gebruikt wordt bij Jacobus Govaerts of dezelfde huisvrouw
en bij Arnoldus Verspreet, mitsgaders de helft van de hof achter dito huizing
543

Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van 6 jaar, zo de partijen zullen mogen
scheiden met de drie eerste jaren mits dezelfde behoorlijk opzeggende zes weken voor bamis
van het laatste van de drie eerste jaren, voor de som van 44 gulden jaarlijks, koers en ingang
nemende de huur op 15 maart 1786, en het eerste jaar van betaling te doen op 15 maart 1787
enzovoort van jaar tot jaar tot de expiratie van van de voorschreven termijn.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6446.
1796
Volkstelling Westerlo 1796
Maria Elisabeth Marien, 37 jaar, naaister, geboren te Westerlo en Dorothea Maria Van
Gompel, 13 jaar, haar dochter, geboren te Westerlo
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: de weduwe van Gerardus Van Gompel
Beroep van de eigenaar: naaister
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 5
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 236 en 237
Aard perceel: huis (236) en hof (237)
Grootte perceel: 6 verges
Taxatie: huis 0-10-0 en hof 0-5-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
Bevolking Westerlo 1814-1819
Gemeente Westerlo bevolkingsregister
Huisnummer 5
Eigenaars: Maria Elisabeth Marien, 54 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Dorothea Van Gompel, 31 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Inwonende Dimpna Thiels, 25 jaar, naaister, geboren te Westerlo
Huurders: Jan Frans Vandenberg, 31 jaar, timmerman, geboren te Heist-op-den-Berg,
wonende al 5 jaar in Westerlo en Anna Catharina Helsen, 31 jaar, zijn vrouw
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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De Singel
Nummers 63 tot 66
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Nummer 63

‘ Den Engel ‘
Benaming:
Den Engel 1632 1685 1712 1726
Aard: huis, stal, schuur, brouwerij en hof
Situering: gelegen aan de westzijde van het dorp,
meestal genoemd de singel een soort eilandje, aan de
oostzijde de markt, de zuidzijde de Polderstraat, de
noordzijde huis nummer 64 en westzijde de straat

Nummer 63
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Sebastiaen Wuijts groot de erve 26 roeden en 87 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw
Eigenares Jouff. Robrecht van zeker huis en hof palende oost de markt, zuid en west de
Polderstraat, noord Jan Barthololmeus groot tezamen 27 roeden
vorige eigenaars: Anthon Jewants daarna Goris Zegers
Latere eigenaar: Sebastiaen Wuyts
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Geschiedenis en eigenaars
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710, folio 87
Eigenaar: Hendrick Van Bruel Hendricxssone met de kinderen Maria Vande Bruel
Hendricxsdochter
Aard perceel: een huis en hof, groot omtrent 10 roeden tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de Heeren straat (des heeren straete)
zuid de Heeren straat (des heeren straete)
west de Heeren straat (des heeren straete)
noord Antonis Ijwaens
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer).

23.03.1632
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 23 maart 1632
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jaspar Van Bael met Henrick Van Bael zijne zoon en Chroo? Luijten
getrouwd hebbende Anneken Van Bael zijn dochter, Henrick Van den Bruel en Jan Van
den Bruel broers met Jan Bonen getrouwd hebbende Jaecijmeijne Van den Bruel hun
zuster
Kopers: Ghoris Zegers en Maria Van Geel zijn vrouw
Aard koop: een huis en hof met toebehoren, gestaan alhier in de plaatse geheten den Engel
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse
zuid de straat (de strate)
west de straat (de strate)
noord Anthonis Jewaens
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Op de kopers last een pot landwijn aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 679 gulden (met hierin een erve genaamd de Hoogen hoff
tegenover de voorschreven huis)
Pondgeld half los: 52 gulden 17 stuivers 3 braspenningen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671 tot 1710, folio 28 recto
Eigenaar: de kinderen Maria Vanden Bruele Henricxsdochter
Volgende eigenaars: Goris Zegers Janssone bij koop, nu Maijcken Van Gheel bij
vruchtgebruik
Vorige eigenaar: Henrick Vanden Bruel
Aard perceel: huis en hof gelegen geheten den Engel gelegen tot Westerlo
Aanpalende eigenaars 1671:
oost de plaatse (de plaetse)
zuid de plaatse (de plaetse)
west de plaatse (de plaetse)
noord Anthoni Jewaijns
Cijns: IIII ½ Lo. XII ½ Payts
Vorige register: folio 87
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).

28.02.1685
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 28 februari 1685 (28 februarij 1685)
Aard akte: verkoping
Verkopers: de heer meier Moors en met Mr Guilliam Van Berausel schepenen uit de wet,
tezamen als voogden van de wezen achtergelaten bij wijlen juffrouw Josina Segers daar
vader af leeft de voornoemde heer (Arnoldus) Moors, meier van de Heerlijkheid Herselt, met
decreet van de heren wethouders alhier ten deze accorderen met Cornelis Sergers in de naam
van zijn vrouw
Kopers: heer Lanslot Robrechts, rentmeester van de heer Waue? Van Forteijn etc. en
juffrouw Elisabeth Segers zijn huisvrouw
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Aard koop: een huizing genaamd den Engel met stal, schuur, brouwerij en kleine hof
daaraan gelegen en gestaan alhier in de plaatse (huijsinhge, stal, schuer, brauwerije en
cleijnen hoff) (tegenover de hof genaamd den Hoogen hoff)
Aanpalende eigenaars:
oost de heren straat (de heeren strate)
zuid de heren straat (de heeren strate)
west de heren straat (de heeren strate)
noord Jan Bertholomeus
Nota: op de kopers last op 8 stuivers aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 911 gulden (hierin nog een hof genoemd den Hoogen hoff)
Pondgeld: 65 gulden 17 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744 en nummer
742, losse akten.
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaar: Juffrouw Robrechts
Eerdere eigenaar: Goris Zeghers
Latere eigenaar: Sebastiaen Wuijts
Aard perceel: huis een hof
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (de merckt)
zuid de Polderstraat (de polderstraete)
west de Polderstraat (de polderstraete)
noord Jan Bartholomeus
Grootte perceel: 27 roeden
Omtrent 20 roeden kleiner en gevoegd tot de erve van Jan Baptist Wuijts
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-6
Eigenaar: dezelfde eigenaar vanwege Anthon Iwaents
Latere eigenaar: Jan Baptist Hermans
Groote perceel: 23 roeden
Omtrent 3 roeden kleiner die Jan Baptist Hermans heeft
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
19.01.1712
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 19 januari 1712
Aard akte: verkoping
Verkopers: Sr Ambrosius Egidij, dewelke uit kracht van zeker procuratie op hem verleden
bij de heer Robrechts en van Juffrouw Maria Françoise Robrechts, gepasseerd dezelfde
voor de notaris Vander Guisse? of Smisse (?) op datum 15 januari 1712
Kopers: Sebastiaen Wuijdts en Juffrouw Theresia De Moistie
Aard koop: een huizing genaamd den Engel met brouwerij, stal, schuur, hof zo en gelijk
dezelfde alhier gestaan en gelegen is aan de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse van Westerlo (de plaedtsse van Westerloo)
zuid s ’Heeren straat (s ’Heeren straet)
west s ’Heeren straat (s ‘Heeren straet)
549

noord Christiaen kenis en Wouter Huijpens
Op de kopers last van 8 stuivers jaarlijks aan de Kerk van Westerlo, en blijvende hierop
geaffecteerd 500 gulden wisselgeld ten profijt van Sr Ambrosius Egidij tegen 4 gulden
percent en zo jaarlijks 20 gulden, koers en ingang nemende op 15 maart en zodat de eerste
jaar vervaldag komen te verschijnen op 15 maart 1713 enzovoort van jaar tot jaar tot de
aflossing toe met de verschenen intresten, deze rente is afbetaald op 24 maart 1728
Verkoopprijs-koopprijs: 1800 gulden (hierin nog een hofje)
Pondgeld: 120 gulden 18 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 745.
24.06.1715
Kerk Westerlo, manuale boek
Aard akte: geldcijnzen, korencijnzen en renten aan de kerk en Heilige Geest van Westerlo,
door Franciscus Bourbon, kerkmeester van Westerlo van Sint Jansmisse 1715 tot Sint
Jansmisse 1716
Eigenaar: Sebastiaen Wuijts wegens de erfgenamen Robrechts tevoren Joris Sergers
Aard: huis geheten den Engel met hof daaraan gelegen bij den Hoogen hoff te Westerlo
Cijns -0-8
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 60.
Vanaf hier worden het huis genaamd den Engel in twee gedeeld
Ca. 1700
Schepenakten Westerlo, meetboek of oud kadaster
Eigenaar: Juffrouw Robrechts
Eerdere eigenaar: Goris Zeghers
Latere eigenaar: Sebastiaen Wuijts
Aard perceel: huis een hof
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (de merckt)
zuid de Polderstraat (de polderstraete)
west de Polderstraat (de polderstraete)
noord Jan Bartholomeus
Grootte perceel: 27 roeden
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-6
Eigenaar: dezelfde eigenaar vanwege Anthon Iwaents
Latere eigenaar: Jan Baptist Hermans
Groote perceel: 23 roeden
Nota: omtrent 3 roeden kleiner die Jan Baptist Hermans heeft
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
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Huis genaamd den Engel aan de westzijde
12.11.1726
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 12 november 1726
Aard akte: verkoping
Verkopers: Sieur Sebastiaen Wuijts en Juffrouw Tresia De Moustier zijn huisvrouw
Kopers: Jan Baptista Vander Hofstadt en Anna Bergiers gehuisden
Aard koop: omtrent de helft van hun huizing genaamd den Engel gestaan alhier tegenover
den Hoogen hoff, te weten de grote kamer zuidwaarts met de kelderkamer (keldercaemer) en
kelder daar oostwaarts aangelegen met de bovenkamer en zolder (bovencaemer en solder)
door de kopers af te maken op hun kosten op het midden van de grote schouw alsmede de
deur aan de kelderkamer en keldertrap ook van gelijk op hun kosten toe te metsen op de recht
van de scheimuur van de voorschreven kelderkamer en van hun huis te nemen de ingang tot
de kelderkamer, bovenkamer, zolder en zullen kopers vooraan aan de straatzijde westwaarts
hun gekochte huizing moeten repareren op de steil van de grote deur casseijnen zuidwaarts,
de boven die zullen de kopers hebben de helft van de stal, staande tussen hun gekocht huizing
en verkopers hof, te weten zuidwaarts naast de straat, behoudens dat de verkopers
reserverende de uit- en ingang door de gang tussen de stal en hun kopers huizing, ook zullen
de kopers hebben het vierde part van de hof gelegen tussen de secretaris Van Wesel en
Peeter Van Schoubroeck huizing oostwaarts naast de straatzijde enz.
Aanpalende eigenaars: niet vermeld
De cijns zal blijven tot verkopers last alleen de 8 stuivers jaarlijks aan de Kerk van Westerlo
en de kopers zullen moeten betalen de lastenboek van 3 stuivers jaarlijks
Verkoopprijs-koopprijs: 633 gulden 6 stuivers 3 oorden
Pondgeld: 47 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
27.01.1739
Schepenakten Westerlo, 1716-1742
Datum akte: 27 januari 1739
Aard akte: publieke verkoping voor notaris Petrus Philippus Elaerts
Verkopers: Joannes Baptista Vander Hofstadt en Anna Catharina De Bergier gehuisden
Kopers: Joannes Baptista Hermans en Theresia Peeters zijn huisvrouw
Aard koop: een huizing, stal of brandschob met de hof daaraan gelegen, gestaan te Westerlo
aan de markt, met recht tot de waterput
Aanpalende eigenaars:
oost Sieur Sebastiaen Wuijts (Sr Seb: Wuijts)
zuid S’ Heeren straat (S’ Heeren straet)
west S’ Heeren straat (S’ Heeren straet)
noord Sieur Sebastiaen Wuijts
Verkoopprijs-koopprijs: 523 gulden
Pondgeld: 42 gulden 17 3/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 746.
05.02.1780
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 5
Datum akte: 5 februari 1780
Aard akte: geldlening van 100 gulden
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Geldleenster: juffrouw Maria Clara Soels weduwen wijlen dokter Van Genechten,
inwoonster van Westerlo
Geldleners: Theresia Peeters weduwe Jan Baptist Hermans, item Jan Baptist Hermans,
Petrus en Martinus Hermans, alle bejaarde en hun zelf zijnde inwoners van Westerlo, de
drie laatste comparanten sterk makende voor hun zusters Anna Christina, Maria Catharina
en Dympna Hermans
Hypotheek: een huis staande alhier binnen Westerlo met de grond, klein huis, hof en erve
Aanpalende eigenaars van het groot huis:
oost G. Coomans [Guilliam Coomans]
zuid de straat
west de straat
noord C. Bruynseels [Carolus Bruynseels]
Aanpalende eigenaars van het klein huis met de hof:
oost de straat
zuid de heer L. Van Wesel [Ludovicus Van Wesel]
west C. Bruynseels [Carolus Bruynseels]
noord de erfgenamen R. Van Schoubroeck
De geldleners hadden de huizen gekocht van Jan Baptist Van der Hofstadt en Anna
Bergier
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6573.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: de weduwe Jan Baptist Hermans
Periode: 1780-1784
Aard perceel: over 2 huizen
Taxatie: 1 stuiver 2 oorden
Volgende eigenaar: Frans Geskens
Periode: 1 januari 1784 tot 1 januari 1795
Aard perceel: 1 huis
Taxatie: 0-1-0
Aard akte: lijst van nering of zaak onder de Markizaat tot 20ste penningen
Handelaar: de weduwe van Jan Franciscus Hermans
Periode: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781
Cijns: 1 stuiver 2 oorden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
18.08.1784
Notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck, residerende te Westerlo
Aktenummer 19
Datum akte: 9 en 27 juli 1784
Aard akte: publieke verkoping
Plaats publieke verkoping: ten huize van de weduwe P. J. Meijnckens te Westerlo
Verkopers: Theresia Peeters weduwe van Jan Baptista Hermans, uit kracht van testament
met wijlen haar voornoemde man gemaakte en gepasseerd voor de notaris M. N. Van
Schoubroeck binnen Westerlo op 22 februari 1778
Meestbiedende koper: Joannes Franciscus Gijskens
Aard koop: een huizing en stal of schob met de grond, alhier binnen Westerlo
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Aanpalende eigenaars:
oost Guilliam Coomans in de naam van zijn vrouw (G. Coomans noe uxoris)
zuid de straat (de strate)
west de straat (de strate)
noord Carolus Bruijnseels in de naam van zijn vrouw (C. Bruijnseels noe uxoris)
Op de koper last ten deel van het huizing met andere gronden een rente van 400 gulden ten
behoeve van de Parochiekerk van Herselt
Verkoopprijs-koopprijs: 425 gulden en 32 hogen, ieder hogen 2 gulden, 1 gulden ten
voordeel van de verkopers en 1 gulden aan de kopers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6576.

1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Francis Geijskens
Beroep van de eigenaar: schoenmaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 61
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 342
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Aard perceel: huis (342)
Grootte perceel: 4 verges
Taxatie: huis 1-15-0
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 61
Eigenaar: Jan Frans Geyskens, 59 jaar, schoenmaker, geboren te Testelt, wonende al 30 jaar
in Westerlo en Theresia Jannes, 58 jaar, zijn vrouw, geboren te Testelt, wonende al 30 jaar
in Westerlo
Jan Baptist Geyskens, 27 jaar, hun zoon, geboren te Westerlo
Henrij Norbertus Geyskens, 25 jaar, hun zoon, geboren te Westerlo
Isabella Maria Geyskens, 19 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Antonnette Geyskens, 14 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.

Huis achter den Engel aan de oostzijde
Volkstelling Westerlo 1796
‘Gehucht Engel in het dorp’ (enkele huizen op de markt vormden het zogenoemde gehucht)
Guilliam Coomans bakker 85 jaar geboren te Westerlo en zijn meid Dympna Boelens 38
jaar geboren in Westerlo.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenaar: Guilliam Coomans
Beroep van de eigenaar: apotheker en rentenier
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 62
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 343 en 344
Aard perceel: huis (343) en hof (344)
Grootte perceel: 4 verges
Taxatie: huis 1-0-0 en hof 0-5-0
Volgende eigenaars: Peeter Coomans en later Joannes Franciscus Raedts, notaris
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 62
Huurders: Laur. Henrij Develle, 71 jaar, chirurg, geboren te Hilvarenbeek, wonende al 28
jaar in Westerlo en Anna Clara Van Eekhoven, 68 jaar zijn vrouw
Joanna Develle, 42 jaar, hun dochter, geboren te Heist-op-den-Berg, wonende als 28 jaar in
Westerlo
Maria Elisabeth Develle, 31 jaar, hun dochter, geboren te Tongerlo, wonende al 28 jaar in
Westerlo
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Nummer 64

‘ De Cam ‘
Benaming: De Cam 1593
Aard: Huis en hof
Situering: Gelegen in de singel van Westerlo ten
Westen van de markt, de huizen met zicht aan de
oostzijde van de markt.

Nummer 64
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Jacques Wuijts groot de erve 5 roeden en 6 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw
Eigenaar Jan Bartholomeus van zeker huis en hof aanpalende eigenaars oost en west en
noord de straat zuid jouff. Robrecht groot de erve 15 roeden, vorige eigenaar Jan Tijborts,
latere eigenaars de erfgenamen Jacques Wuyts
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Geschiedenis en eigenaars
1594-1595
Kerkarchief Westerlo, het registerboek van de renten, cijnzen en erfgoederen competerende
en toebehoren de kerk van Westerlo. Dit register is vernieuwende en alle restanten in te
manen is geschiet anno 1594 door Jan Truijens, zodat zijne rekeningen anno 1594 en 1595 is
een kost begrip van deze manual. Dit is geschied onder Petrus Hamans Balenus Richard du
Fraisne, drossaard, Absolon Vinx, secretaris. Als wanneer alle restanten van de rekeningen
zijn in gemaand om zo de troebels van de beeldstormen (troubels der beldtstormen) anno
1561, als blijkt uit de rekening van dat jaar, het kasteel ingenomen, alle rekeningen zijn
gesloten gebleven. In de marge: Fr. A. Aerst pastoor anno 1752
Datum akte: juni 1595
Aard akte: geldcijns onder Westerlo
Nummer 7
Eigenaar: Cathelijn Vekemans, Jan Dirix alias Raymackers
Cijns: 10 stuivers jaarlijks
Hypotheek: huis en hof tot Westerlo in de plaatse aan de Halle
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de strate)
zuid Antonis Jerwaens
west de straat (de strate)
noord de straat (de strate)
Latere eigenaars: Jan De Gruijte, daarop volgende Olivier Tyboirs daarna Jan Tyboirs
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo nummer 224.
08.10.1609
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 8 oktober 1609
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jans Veeckemans voor hem zelf als ook gelaste van Baudewijn Veeckemans
zijn broer, dezelfde Jan ook gemachtigd van Franchoose Veeckemans en Anthonis Halle
gezworene van de stad van Antwerpen haar wettige man, als ook Cathelijne Veeckemans en
Charel De Vleeshouwer haar wettige man, alles gepasseerd voor de notaris Dirick Fabri
binnen de stad Antwerpen op 7 september 1609, Matthijs Vervorst nagelaten weduwnaar
van Catthelijne Verloo voor hem zelf, Niclaes Van Tulberch? in de naam van Maria
Ghijsels zijn moeder hierin ook volmachtig Jeronimus Van Tulberch zijn broer en
Sigimundus als man en voogd van Sara Ghijsels mede volkomen gemachtigd van
Catthelijne Ghijsels Jansdochter, weduwe wijlen .?. en van Jans Vrancx Philipssone hem
sterk gemaakt hebbende voor Sara Vrancx zijn zuster, gelijk gebleken bij procuratie
gepasseerd voor notaris Van Loeij tot Antwerpen residerende en getuigen op 10e van de
maand september 1609 ons schepenen ten volle gebleken en vertonen, voorgenoemde
Sigimundus Van AA alsnog volkomen gemachtigd van Helena Ghijsels Jansdochter
geassisteerd met een vreemde voogd gebleken bij een procuratie gepasseerd voor raad en
schepenen de stad van Antwerpen, ondertekend Hubens? op datum 27 juni 1609, al tezamen
erfgenamen van Henrick Ghijsels en Catthelijnen Veeckemans
Kopers: meester Jan De Gruijter, schoolmeester te Westerlo en Beatricx Vander Eigen
zijn wettige huisvrouw
Aard koop: een hofstad met toebehoren gelegen alhier in de Cingel (cingele)
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse (oost de plaetse)
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zuid Elisabeth tSegers en Anthonis Jewaens erve (suijt Elisabeth tSegers en Anthonius
Jewaens erve)
west Scheeren straat (scheeren strate west en nort)
noord Scheeren straat
Verkoopprijs-koopprijs: 170 gulden
Pondgeld: 12 gulden 15 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Jan De Gruijter bij koop van Hendrick Gijsels [erfgenamen]
Volgende eigenaar: Jan Tiborts bij koop
Aard perceel: huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de Heren straat (des heeren straete)
zuid Hendrick Vanden Bruel, Mathijs Vervorst en Antonius Jwans
west de Heren straat (des heeren straete)
noord de Heren straat (des heeren straete)
Cijns: XIIII .. II oud grooten I cappucijn 1 quart?
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
30.04.1612
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1589-1638
Datum akte: 30 april 1616 (xxx aprilis 1612)
Aard akte: verkoping
Verkopers: Meester Jan De Gruijter
Kopers: Olivier Tipoets en Lucia Van Tongerloo
Aard koop: een hofstad gelegen alhier tot Westerlo in cingel (de cingele)
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse (de plaetse)
zuid Matthijs Vervorst en Anthonis Jewaens erve
west S ’Heeren straat (scheeren strate)
noord S ’Heeren straat (scheeren strate)
Op de kopers last van 10 stuivers jaarlijks aan de Kerk van Westerlo en nog 3 schellingen
Verkoopprijs-koopprijs: 300 gulden
Pondgeld: 22 gulden 10 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 743.
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671 tot 1710
Eigenaar: Jan Tiports, schepen tot Westerlo
Volgende eigenaars: Maria Tijports bij erfenis en later Jan Bartholomeus Antonissone bij
koop
Vorige eigenaar: Jan De Gruyter
Eerdere eigenaar: Henrick Gijssels erfgenamen
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Aard perceel: huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1671:
oost de voorzeiden plaats (de voors plaets)
zuid Mathijs Vervorst en Anthonis Jewants
west de plaats (de plaets)
noord de plaats (de plaets)
Cijns: IIII Lo.
Vorige register: folio 110
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers, begint in het jaar
1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo, pastoor in Westerlo.
Eigenaar: Jan Tiborts
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse (oist, west ende noordt de plaetse)
zuid de erfgenamen Robrechts en Peeter Sijen (suijdt d’erffgen. Robrechts ende Peeter Seijen)
west de plaatse
noord de plaatse
Cijns: 31 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Westerlo, nummer 6.
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Geschiedenis en eigenaars
02.09.1593
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 2 september 1593
Aard akte: verkoping
Verkopers: Maria Vanden Bulck geassisteerd met Jannen Truijens als haar voogd haar
alleen tot deze haar met de recht gegeven omdat haar man Jan Diricx in deze absent was, die
nochtans had .. te en … van de … namens Gijsbrecht Luijcx en Jannen Verhaustraeten
binnen Diest zijnde als waar dezelfde Jan Dirckx woonachtig was enz.
Kopers: Anthonis Jewaens haar wettige zoon met Cathelijne Hautijns zijn huisvrouw
Aard koop: een hofstad eertijds geheten de Cam gelegen alhier in de Cingel
Aanpalende eigenaars:
oost Henrick Gijsels
zuid Henrick Vanden Bruel
west S’ Heeren straat (scheeren strate)
noord dezelfde Henrick Gijsels
De verkoopster verklaart de hofstad toebehoord hebbende Jan Vanden Bulck, zo dezelfde
Jan Diricx haar man had gekocht tegen de rentmeester Van Halle
Verkoopprijs-koopprijs: 7 gulden
Pondgeld 10 ½ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 743
1609-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1609 tot 1710
Eigenaar: Antonis Ijwaijns
Vorige eigenaar: Jacop Vanden Bulcke
Aard perceel: huis en hof, groot omtrent 10 roeden gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1609:
oost de straat (de straete)
zuid de straat (de straete)
west Hendrick Vanden Bruel
noord Hendrick Gijsels
Cijns: VIII Lo.
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer CA 2896 (oude
inventarisnummer)
1671-1710
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1671 tot 1710
Eigenaar: Anthonis Jewans, smid
Volgende eigenaars: Maeijcken Van Gheel bij vruchtgebruik en Goris Zegers
Vorige eigenaar: Jacop Vanden Bulken
Aard perceel: huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1671:
oost de plaatse en Mathijs Vervorst
zuid de kinderen Maria Vanden Bruele
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west S’ Heeren straat (des Heeren straet)
noord Jan Tiports
Cijns: VIII Lo.
Vorige register: folio 74
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).
09.06.1687
Schepenakten Westerlo losse akten 1682-1792
Datum akte: 9 juni 1687
Aard akte: scheiding en deling tussen de voorkinderen van Jan Vanderhoffstadt zaliger in
de eerste huwelijk gehad hebbende Maijken Verlinden
Deelhebbers: François Vanderhoffstadt geassisteerd met Van Berousel als voogd uit de
wet, voor de 1ste en 2de kavel, Gielis Bruijnincx getrouwd met Maria Vanderhoffstadt, voor
de 1ste en 2de kavel en Olivier Bertholomeus en Jan Peeters als voogden van het weestkind
Anna Vanderhoffstadt, voor de 3de kavel
Aard deling 3de kavel: word gesteld het huisje gestaan alhier aan de markt
Aanpalende eigenaars:
oost dezelfde
zuid Sieur Lanslottus Robrecht
west Sieur Lanslottus Robrechts
noord Jan Bertholomeus
Mits trekkende van de eerste en tweede kavel de som van 50 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742.
25.09.1691
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 25 september 1691
Aard akte: verkoping
Verkopers: Anna Vander Hoffstadt, geassisteerd met Dielis Nagels haar man
Koper: Gielis Bruijnincx
Aard koop: een klein huis en hof (cleijn huijs en hoffken) gestaan alhier tegenover de
hallentoren (den toren vande Halle)
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (oijst de meirdt)
zuid Lansl. Robrechts
west Lans. Robrechts
noord Wauter Daelen
Verkoopprijs-koopprijs: 221 gulden
Pondgeld half los: 17 gulden 3 7/8 stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
07.03.1714
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 7 maart 1714
Aard akte: verkoping
Verkopers: Anna Vander Hoffstadt, als gelaste van haar man Gielis Bruijnincx,
uitwijzende de procuratie daarvan gepasseerd voor de notaris Vervijsen? binnen de stad
T..go.. op 1 maart 1714
Koper: Peeter t’Sijen
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Aard koop: een huisje gestaan en gelegen alhier binnen Westerlo met hofje daaraan, groot 4 a
5 roeden
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse van Westerlo (oist de plaedtsse van Westerloo)
zuid Sebastiaen Wuijts
west Sebastiaen Wuijts
noord de weduwe en erfgenamen Woulter Huijpens
Verkoopprijs-koopprijs: 270 gulden
Pondgeld: 21 gulden 15 stuivers 3/9
Dezelfde dag als bovengemeld
Verkoper: Peeter Sijen
Koper: François Dassen
Aard koop: het voorgenoemde huisje met hofje daaraan gelegen, groot 4 a 5 roeden, gelegen
en aanpalende eigenaars als boven
Verkoopprijs-koopprijs: 353 gulden
Pondgeld: 27 gulden 9 stuivers 3/9
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
15.02.1717
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 15 februari 1717
Aard akte: verkoping
Verkopers: Jan Daems en Jan Verwimp als wettige momboors van de wezen achtergelaten
bij wijlen Catharina Daems, daar vader af leeft Frans Dassen, mede alhier present
Kopers: Jacobus Wuijts, als laatste hoogste bieder en Anna Maria Huijpens zijn
huisvrouw
Aard koop: een huis en hofje zo en gelijk hetzelfde is gestaan en gelegen aan de markt alhier
binnen het Markizaat Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden markt (oist de voorsch: merckt)
zuid Sebastiaen Wuijts
west Sebastiaen Wuijts
noord de weduwe en erfgenamen Woulter Huijpens (noordt de wed. en effgen. Woulter
Huijpens)
Verkoopprijs-koopprijs: 387 gulden
Pondgeld: 29 gulden 8 ¼ stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
10.10.1717
Notaris Guilielmus Hendricx, residerende te Westerlo
Aktenummer 17
Datum akte: 10 oktober 1717
Aard akte: geldlening van 800 gulden wisselgeld, de geldleners beloven voor intrest te geven
4 gulden en zo 32 gulden jaarlijks, koers en ingang nemende op datum deze, zodat de eerste
vervaldag wezen zal op 10 oktober 1718, die zo zal continueren tot de aflossing en kwijting
toe met de verschenen intresten enz.
Geldschieter: Sebastiaen Wuijts, broer van de geldlener
Geldleners: Jacobus Wuijts en Anna Maria Huijpens, zijn huisvrouw
Hypotheek: een nieuw gebouwd huis (nieff gebouwt huijs) en hof, gestaan en gelegen tot
Westerlo op de markt
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Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden markt of plaetse (oist de vs. merckt of plaetse)
zuid de voorzeiden Sebastiaen Wuijts
west dezelfde (Sebastiaen Wuijts)
noord Anna Wils of zo wie en de erve van Cristiaen Kenis
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6509.

01.06.1723
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 1 juni 1723
Aard akte: geldlening van 800 gulden wisselgeld, volgens obligatie gepasseerd voor notaris
Guillielmus Henricx op 10 oktober 1717, tegen 4 ten honderd, van 600 gulden met rente
jaarlijks te betalen tegen de penning 20, en zo 30 gulden jaarlijks, elk jaar ten vervaldag op 10
oktober en vervolgens op 10 oktober van de toekomende jaar 1724 en de resterende 200
gulden enz.
Geldschieters: Sebastiaen Wuijts en zijn huisvrouw Theresia De Mostie, broer van de
geldlener
Geldlener: Jacobus Wuijts, dewelke uit kracht van testament van dispositie met zijn
overleden huisvrouw Anna Maria Huijpens gemaakt en gepasseerd voor notaris Guillielmus
Henricx op 27 augustus 1722
Hypotheek: een huis en hof gestaan en gelegen alhier tot Westerlo aan de markt
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (de merckt)
zuid zijn comparant voorschreven broer (Sebastiaen Wuijts)
west zijn comparant voorschreven broer
noord Dympna Huijpers met Christiaen Kenens
Nota: met als onder pand een perceel onder Herselt en de resterende 200 gulden kapitaal
aflossen een rente van gelijke kapitaal aan zijn voornoemde broer Sebastiaen Wuijts enz.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746.
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09.01.1749
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer 2
Datum akte: 9 januari 1749
Aard akte: geldlening van 100 gulden, de geldlener gelooft te betalen een jaarlijkse rente van
4 gulden, koers en ingang nemende op Bamis 1749, enzovoort te continueren van jaar tot jaar
tot de aflossing toe, die zal mogen geschieden met gehele som van penningen met de
verschenen intrest
Geldschieter: Andries Van Castel als voogd van de wezen Jan Van Castel
Geldlener: Jan Baptist Wuijts, ingezeten van Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof, gestaan en gelegen aan de markt van Westerlo (de merckt
van Westerloo)
Aanpalende eigenaars:
oost de voorschreven markt (oost de voors. merckt)
zuid juffrouw De Motreu of erfgenamen (suijt en weest d’erffg. Jouffe de Motreu of erfg)
west juffrouw de Motreu of erfgenamen
noord Guilliam Coomans
Op de last van een lijfrente ten behoeve van juffrouw De Motreu
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6478.
1780-1795
Schepenakten Westerlo, zetboek 1780-1781
Aard akte: lijst van belastingen op huizen onder de plaatse van Westerlo
Datum akte: 1 januari 1780 tot 1 januari 1781 tot 1795
Eigenaar 1 januari 1780: de weduwe Jan Baptist Wuijts
Periode: 1780-1790
Aard perceel: 1 huis
Volgende eigenaar: Anna Elisabeth Wuijts
Periode: 1 januari 1790 tot 1 januari 1791
Latere eigenaar: Jan Baptist Keninck
Periode: 1 januari 1791 tot 1 januari 1795
Taxatie: 1 stuiver
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 824-827.
1796-1797
Franse Republiek en Keizerrijk Frankrijk 1796 tot 1815 (1820)
Aard akte: Contributies boek (belastingen op onroerende goederen)
Eigenares: Jan Baptist Kenincx
Beroep van de eigenaar: kleermaker
Woonplaats van de eigenaar: Westerlo
Huisnummer 63
Sectie 1 (Westerlo)
Kadasternummer 345 en 346
Aard perceel: huis (345) 0-5-0 en hof (346) 0-5-0
Grootte perceel: 7 verges
Taxatie: huis 1-15-0 en hof 1-17-2
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 179 en 180.
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1814-1819
Bevolkingsregister gemeente Westerlo
Sectie 1 (Dorp)
Huisnummer 63
Eigenaar: Jan Baptist Kennis, 47 jaar, kleermaker, geboren te Westerlo
Huurders: Norbertus Jacobus Peeters, 45 jaar, bakker, geboren te Oostewijk Houtvenne,
wonende al 30 jaar in Westerlo en Anna Catharina Kennis, 43 jaar, zijn vrouw, geboren te
Westerlo
Catharina Peeters, 14 jaar, hun dochter, geboren te Westerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Huidige Gemeente Archief Westerlo, nummer 190.
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Huis nummer 65

Benaming: Geen
Aard: Huisje en hof
Situering: Aan de westzijde van de markt aanpalende
eigenaars oost, west en noord de straat en zuid
juffrouw Robrechts, het huis gericht ten oosten van de
markt

Nummer 65
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Dimpna Huijpens groot de erve 5 roeden en 6 voeten
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw
Eigenaar Jan Bartholomeus van zeker huis en hof aanpalende eigenaars oost en west en
noord de straat zuid juf. Robrecht groot de erve 15 roeden, eigenaar Wouter Huijbens voor
zijn part in de voorzeiden huizing en hof groot 7 roeden
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Geschiedenis en eigenaars
17.12.1670
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 17 december 1670 (17 decembris 1670)
Aard akte: een jaarlijkse rente van 7 oord aan de Kerk van Westerlo
Cijnseisers: Jan Wellens als kerkmeester en in de naam van de Kerk van Westerlo (de
kercke van Westerloo)
Cijnsplichtige: Catleijn Blesens geassisteerd met Jan Leijsen tot deze haar voogd
Hypotheek: een huis gestaan en gelegen alhier aan de plaatse (plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost S ’Heeren straat (t’heeren straete)
zuid Frans Verlinden en Goris Zegers erfgenamen
west S ’Heeren straat (t’heeren straete)
noord S ’Heeren straat (t’heeren straete)
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
24.03.1676
Schepenakten Westerlo, goedenisboek
Datum akte: 24 maart 1676
Aard akte: verkoping
Verkoper: Sr Joannes Bongaerts, schout van Tongerlo als voogd van de achtergelaten
wezen wijlen Jan Loueruis en Catleijn Blesens
Koper: Jan Bartholomeus Anthonissone en Elisabeth Drues zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur en bakoven (huijs, schuer en backboere metten hoff) met hof
daaraan gelegen, gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse of S’ Heeren straat (de plaetse of s’ Heeren straet)
zuid Goris Segers erfgenamen en Frans Verlinden
west de plaatse of S’ Heeren straat (de plaetse of s’ Heeren straet)
noord de plaatse of S’ Heeren straat (de plaetse of s’ Heeren straet)
Op de koper last van 7 oortkens aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 954 gulden
Pondgeld: 76 gulden 18 stuivers 1 oord
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
28.09.1688
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 28 september 1688 (28 7bris 1688)
Aard akte: verkoping
Verkoper: Jan Bertholomeus
Koper: Wauter Huijpens
Aard koop: een klein huisje en hof gestaan alhier aan de markt (aende merckt)
Aanpalende eigenaars:
oost de markt alhier (de merckt alhier)
zuid Anna Vander Hoffstadt
west de koper erve en huis
noord de koper erve en huis
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 744.
567

Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Wauter Huijpens voor zijn part in de voorschreven huizing (zie Jan
Bartholomeus)
Eerdere eigenaar: Jan Tiborts
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid Juffrouw Robrechts
west de straat (de straete)
noord de straat (de straete)
Grootte perceel: 7 roeden voor zijn part
Cijns nieuwe zetting: -0-0 ¼
Cijns oude zetting: -0-1 1/8
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711 tot 1762, folio 170 verso post 2
Eigenaar: Jan Bartholomeus voor 3/4de parten en Wauter Huijbens voor het 4de part
Volgende eigenaars 3/4de part: Christiaen Kenis voor 3 delen nu Jacobus Wuijts
Volgende eigenaars 4de part: de erfgenamen Wouter Huijpens voor het 4de part nu
Guilliam Coomans
Aard perceel: op hun huizen en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1711:
oost de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
zuid Peeter Sijen en den Engel
west niet vermeld
noord de straat (de straet)
Cijns: IIII ½ Lo. II oude grooten VI ½ Lo. 1 Capp. I qrt
Capp: -1-4-0-12
Vorige register: folio 19 verso
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 761 (oude
inventarisnummer).
30.03.1719
Schepenakten Westerlo, scabinale akten
Datum akte: 30 maart 1719
Aard akte: scheiding en deling van de kinderen en erfgenamen wijlen Anna Wils daar vader
af was Waulter Huijpens
Deelhebbers: Jan Huijpens voor de 1ste kavel, Dijmpna Huijpens geassisteerd met Adriaen
Huijpens en Peeter Hendricx haar voogden voor de 2de kavel, Marten Huijpens voor de 3de
kavel, Andries Huijpens geassisteerd met Adriaen Huijpens en Peeter Hendricx zijn
voogden voor de 4de kavel, Maria Huijpens geassisteerd met haar man Jacobus Wuijts voor
de 5de kavel en Michiel Huijpens geassisteerd met Adriaen Huijpens en Peeter Hendricx
haar voogden voor de 6de kavel
Aard deling: de 1ste kavel wordt gesteld het klein huis gestaan en gelegen te Westerlo aan de
markt met erve daaraan gelegen
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Aanpalende eigenaars:
oost de voorzeiden markt (de voorse merckt)
zuid Jacques Wuijts
west Christiaen Kenis
noord Jacques Wuijts
Nota: het huis etc. is getaxeerd op 700 gulden
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 750.
15.06.1730
Notaris Guilielmus Henricx, residerende te Westerlo
Aktenummer ?
Datum akte: 15 juni 1730
Aard akte: geldlening (obligatie) van 100 gulden, de geldlener belooft jaarlijks van intrest te
betalen 4 gulden, koers nemende op datum deze, zodat het eerste jaar intrest verschijnen zal
op 15 juni 1731 en te continueren van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal geschieden met
de voorschreven som van 100 gulden en de verschenen intrest
Geldschieters: Jan Baptist Verbiest voogd van de wezen wijlen Peeter Peeters en Maria
Peeters
Geldlener: Michael Huijpens, ingezeten van Westerlo
Hypotheek: een huizing en hof, gestaan en gelegen aan de markt te Westerlo (gestaen en
gelegen aen de merckt alhier)
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (oist de merckt)
zuid Jacob Wuijts
west niet vermeld
noord Christiaen Kenis
Nota: de geldlener heeft het huis etc. verkregen bij akte van testament van zijn zuster
Dimpna Huijpens
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6522.
14.12.1745
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1742-1768
Datum akte: 14 december 1745 (14 xber 1745)
Aard akte: publieke verkoping met uitgang van de brandende kaars gesloten
Verkopers: Anna Maria en Elisabeth Huijpens, beiden bejaarde jonge dochters
geassisteerd met een voogd hun met de rechten gegeven, item Jan Baptist Wuyts en Peeter
Verlinden als beëdigde voogden over Joanna en Norbertus Huijpens, gebruikende het
decreet en autorisatie van de heren Wethouders van Westerlo
Kopers: Guilliam Coomans en Elisabetha Rosseau
Aard koop: een huis en stal met alle toebehoren, zo hetzelfde gestaan en gelegen is aan de
plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (de merckt)
zuid Jacobus Wuijts
west Jacobus Wuijts
noord Jacobus Wuijts
Verkoopprijs-koopprijs: 735 gulden
Pondgeld: 59 gulden 5 1/4de stuivers
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 747.
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23.09.1748
Notaris Petrus Philippus Elaerts, residerende te Westerlo
Datum akte: 23 september 1748
Aard akte: verhuring
Verhuurder: Guilliam Coomans inwoner van Westerlo
Huurders: Jacobus De Ceustere en Dimpna Borghstadt gehuisden en ingezeten van
Westerlo
Aard huur: de eerste comparant huizing gestaan en gelegen aan de markt van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de voorschreven markt (oost de voors. merckt)
zuid Jan Baptista Wuijts (suijt Jan Bapsta Wuijts)
west de erfgenamen Jacobus Wuijts (west ende noort de erfgen Jacob. Wuijts)
noord de erfgenamen Jacobus Wuijts
Huurtermijn en prijs: voor de tijd en termijn van 5 jaren te beginnen met half maart van de
komende jaar 1749 te continueren, uitgenomen en behalve de keus met twee jaren aan de
verhuurders mits op behoorlijke tijd te adverteren voor welke huizing het wordt gebruikt, de
huurder en vrouw believen te gelden en te zullen betalen het elke half maart de som van 24
gulden courant gelovende zij huurders de jaarlijkse betalingen te doen als met recht
verworven
Item is conditie dat de huurders zullen hebben het recht tot bakhuis in het bakhuis alwaar is
wonende Maria Verdonck, welke bakhuis deel makende van de voorschreven huizing enz.
op de huurcondities
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo, nummer 6477.
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793, folio 28 verso
Eigenaar: Guilliam Coomans
Aard perceel: 4de part in een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1763:
oost de plaatse (de plaetse)
zuid Jan Baptist Wuijts
west de hof van het weder deel
noord het huis van het weder deel of hun deel van de gang
Cijns: IIII ½ Lo. XII ½ Payts
Vorige register: folio 170 verso post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer).
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Huis nummer 66

Benaming: Geen
Aard: Huis, schuur en bakhuis met hof
Situering: Gelegen in de westzijde van het dorp, het
huis gericht naar het noordzijde van de straat.

Nummer 66
Hierboven op de gedeelte schets van het dorpsplan van Westerlo opgemaakt door landmeter
Pierre-Phillip Ricquier in het jaar 1716 voor de Markies van Westerlo, de eigenaar was
Christiaen Kenis groot de erve 14 roeden
Meetboek Westerlo begin 18de eeuw
Eigenaar Jan Bartholomeus, van zeker huis en hof aanpalende eigenaars oost en west en
noord de straat zuid juf. Robrecht groot de erve 15 roeden, eigenaar Wouter Huijbens voor
zijn part in de voorzeiden huizing en hof groot 7 roeden
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Eigenaars en bewoners
17.12.1670
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 17 december 1670 (17 decembris 1670)
Aard akte: een jaarlijkse rente van 7 oord aan de kerk van Westerlo
Cijns eiser: Jan Wellens als kerkmeester en in de naam van de Kerk van Westerlo (de
kercke van Westerloo)
Cijnsplichtige: Catleijn Blesens geassisteerd met Jan Leijsen tot deze haar voogd
Hypotheek: een huis gestaan en gelegen alhier aan de plaatse (plaetse)
Aanpalende eigenaars:
oost S ’Heeren straat (t’heeren straete)
zuid Frans Verlinden en Goris Zegers erfgenamen
west S ’Heeren straat (t’heeren straete)
noord S ’Heeren straat (t’heeren straete)
Het huis en hof wordt ontlast als heeft gekocht Guilliam Van Passel van de voogden van de
wezen Jan Loueruis gecompeteerd te hebben van Martinus Van Dommelen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
24.03.1676
Schepenakten Westerlo, goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 24 maart 1676
Aard akte: ontlasting van een rente van 3 gulden 2 ½ stuivers, item 0-10, item 1 lopen koren
en andere en verkoping
Eisers: de Kerk van Westerlo
Verkoping en ontlasting: Balthasar Tieborts als voogd van de wezen wijlen Huijbrecht
Tieborts, Jan Tieborts voor hem zelf meerderjarige, Francis Vande Put als man en voogd
van Maria Tiebourts
Koper en lasthebber: Jan Loueruis
Aard koop en belasting: een huizing, schuur en bakoven met aanhorigheden
Nota: als onderpand een perceel genaamd de schutpenninck
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
24.03.1676
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: 24 maart 1676
Aard akte: verkoping
Verkopers: Sieur Joannes Bongaerts, schout van Tongerlo etc. als voogd van de
achtergelaten wezen wijlen Jan Loueruis en Catleijn Blesens met decreet en autorisatie van
de wethouders van Westerlo
Kopers: Jan Bertholomeus Anthonis zoon (sone) en Elisabeth Dries zijn huisvrouw
Aard koop: een huis, schuur en bakoven met hof (backboere metten hoff) daaraan, gelegen en
gestaan alhier in de plaatse
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse of ‘s Heeren straat (de plaetse oft s Heeren straet)
zuid Goris Zegers en Joannes Verlinden
west de plaatse of ‘s Heeren straat (de plaetse oft s Heeren straet)
noord de plaatse of ‘s Heeren straat (de plaetse oft s Heeren straet)
Op de kopers last van 7 oord aan de kerk van Westerlo jaarlijkse cijns
Verkoopprijs-koopprijs: 954 gulden
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Pondgeld half los: 76 gulden 8 stuivers 1 quart
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
19.02.1692
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1663-1692
Datum akte: geldlening van 125 gulden, de geldlener belooft te betalen een jaarlijkse en
erfelijke rente van 6 gulden 5 stuivers, vallen elk jaar op de eerste dag van januari, zodat het
eerste vervaldag zal wezen op de eerste dag van januari van de toekomende jaar 1693,
enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe die zal vermogen te geschieden met 125 gulden
met de verschenen intresten
Geldschieter: de Eerwaarde heer Matthias Smets, provisor van het Godshuis van Tongerlo
(proviseur van het goedtshuijs van Tongerloo) voor en in de naam van het voorzeiden
Godshuis
Geldlener: Jan Bartholomeus, hoedenmaker (hoeijmaecker) alhier
Hypotheek: een huis, schuur, stal en hof gelegen alhier in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost s’ Heeren straat (s’ sheeren straete)
zuid Wouter Huijpens en Sieur Lansloth Robrechts in de naam van zijn vrouw (nore uxoris)
west s’ Heeren straat (s’ sheeren straete)
noord s’ Heeren straat (s’ sheeren straete)
Op 7 februari 1719 heeft Christiaen Kenens (de latere eigenaar van het huis) deze geldlening
afbetaald aan de provisor Heestermans de som tot 125 gulden met de intrest
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 744.
05.05.1700
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 5 mei 1700
Aard akte: geldlening van 75 gulden, de geldlener belooft te betalen een jaarlijks en erfelijke
rente van 4 gulden 10 stuivers, vallen elke eerste mei, ingang genomen hebbende op de eerste
mei 1700, zodat de eerste vervaldag wezen zal op eerste mei 1701, enzovoort van jaar tot jaar
tot de aflossing toe, dewelke zal mogen geschieden met 75 gulden en de verschenen intresten
Geldschieter: de gemeente van Westerlo
Geldlener: Jan Bartholomeus
Hypotheek: een huis en hof en schuur, gestaan in de plaatse alhier
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (de merckt)
zuid Woulter Huijpens en Elisabeth Segers
west S’ Heeren straat (‘s ‘Heeren straet)
noord S’ Heeren straat (‘s ‘Heeren straet)
Belast van een kapitale rente van 125 gulden aan het Godshuis van Tongerlo
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
Ca. 1700
Oud kadaster of meetboek Westerlo
Eigenaar: Jan Bartholomeus
Eerdere eigenaar: Jan Tijborts erfgenamen
Aard perceel: huis en hof
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straete)
zuid Juffrouw Robrechts
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west de straat (de straete)
noord de straat (de straete)
Grootte perceel: 50 roeden voor zijn part
Cijns nieuwe zetting: -0-4
Cijns oude zetting: -0-3 3/9
Bronnen: Abdij Archief Tongerlo, nummer II 198 en Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente
Archief Westerlo, nummer 813.
1701-1703
Kerkarchief Westerlo, cijnzen en erfpacht onder Westerlo
Aard akte: uit de register van renten, cijnzen, erfpachten en erfgoederen competerende de
tafel van de Heilige Geest en kerk van Westerlo, vernieuwt en gecollideerd uit oude registers,
begint in het jaar 1701 en eindigt op 1703, door Fr. Joes Eijgenius Religieuze Tongerlo,
pastoor in Westerlo.
Eigenaar: Jan Bartholomeus, hoedenmaker (?) (hoijmaecker) bij koop en goedenis 24 maart
1676, nu Christiaen Kenens bij koop
Vorige eigenaars: Jan Loveris weduwe bij ontlasting op de goedenis 16 december 1670
tevoren Merten Van Dommelen bij wisseling (mangelinghe) op 24 januari 1618 over
Matthijs Van Dommelen
Aard perceel: op hun woningen en hoven gelegen in de plaatse van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse of markt (de plaetse of merckt)
zuid Peeter Sijen en Sr Roberchts erfgenamen
west de straat (de straete)
noord de straat (de straete)
Cijns: 1 oude grooten
Bron: Rijksarchief Westerlo. Kerkarchief Westerlo nummer 26.
11.05.1706
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1692-1716
Datum akte: 11 mei 1706 (11 maij 1706)
Aard akte: publiek verkoping gepasseerd voor notaris Theodorus Lambertus Thijs op 25
februari 1706
Verkoper: Jan Bertholomeus, zo in eigen naam als mede gelastigde van zijn minderjarige
kinderen
Koper: Christiaen Kenis
Aard koop: een huizing en hof met schuur en stalling gestaan en gelegen alhier in de plaatse
van Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de straat (de straet)
zuid Wouter Huijpens en Robbrechts
west de straat
noord de straat
Nota: op de koper last van een kapitaal van 125 gulden aan het godshuis van Tongerlo, 75
gulden aan de gemeente alhier, ook wisselgeld, gelijk blijkt bij twee constituties alhier voor
schepen geregistreerd op 19 februari 1692 en 5 mei 1700
Op 30 juli 1719 heeft Christiaen Kenens de kapitale som van 125 gulden afbetaalt met
intrest aan het godshuis van Tongerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 261 gulden
Pondgeld: 20 gulden 6 stuivers
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 745.
25.09.1736
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer /
Datum akte: 25 september 1736
Aard akte: akkoord
Aard akkoord: betreffende part en deel in een huis tussen Peeter Verlinden in huwelijk
geweest zijnde met Dimpna Kenis en Francis Kenis het ander part en deel, die de
voornoemde Peeter Verlinden met recht zouden komen pretenderen voor zoveel in huwelijk
geweest zijnde met de voornoemde Dimpna Kenis, zuster van voornoemde Francis Kenis,
het huis etc. verkregen van zijn zwagers met naam Adriaen Kenis en Franciscus Kenis bij
dood van hun ouders Christiaen Kenis en Anna Van den Heuvel, om zo dezelfde te
prevenieer geschillen
Peeter Verlinden ten ene en Francis Kenis ten tweede, dewelke tot akkoord gekomen zijn
preveniëren als volgt, dat de eerste comparant zich zal vergenoegen en converteren voor zijn
part en deel in de voornoemde huis etc. voor de som van 4 pistolen moet en 42 gulden, de
tweede comparant zal komen of mogen pretenderen de helft als zijn de 1/4 de part van de
uitkoop die hij eerste comparant in de naam van zijn vrouw heeft ontvangen en bij dezelfde
aflijvigheid de tweede comparant zoude komen pretenderen enz.
Aard part en deel: een huizing en toebehoren (cum annexis) gestaan alhier in de plaatse van
Westerlo
Aanpalende eigenaars:
oost de plaatse (de plaetse)
zuid Michiel Huijpens
west den Wildeman
noord de Lelie
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6461.
29.04.1737
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer 33
Datum akte: 2, 3 maart en 29 april 1737
Aard akte: publieke verkoping
Verkopers: Adriaen Kenis en Francis Kenis, gelijk kinderen en erfgenamen van wijlen
Cristiaen Kenis en Anna Van den Heuvel hun ouders waren
Meestbiedende kopers:
Aard koop: een huis, stal, schuur en hof met allen hetgeen daaraan kleeft zo en gelijk
hetzelfde gestaan en gelegen is alhier
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (oost de merckt)
zuid Michiel Huijpens en Jacob en Sebastianus Wuijts
west S Heerenstraat en Wildeman (west s heeren straet en Wildeman)
noord S Heerenstraat en Lelie (noort s heeren straet en Lelie)
Nota: het huis belast met een jaarlijkse cijns van 7 oorden aan de kerk van Westerlo
De koper zal aanvaarde van zijn gekochte huis de huur van Hendrick Verachtert, zal wezen
geëxpireerd op 15 maart van de toekomende jaar 1739 enz.
Verkoopprijs-koopprijs: 700 gulden en 82 hogen
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6463.
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07.05.1737
Schepenakten Westerlo goedenisboek 1716-1742
Datum akte: 7 mei 1737
Aard akte: verkoping
Verkopers: Adriaen en Francus Cenincx
Kopers: Peeter Struijven, nu bij vernadering aan Jacobus Wuijts en Anna Elisabeth
Verlinden zijn huisvrouw.
Aard koop: een huis, stal, schuur en hof met allen hetgeen daaraan kleeft, zo en gelijk
hetzelfde gestaan en gelegen is alhier aan de markt
Aanpalende eigenaars:
oost de voorschreven markt (oist de voors: merckt)
zuid Michiel Huijpens en Jacobus Wuijts (suijt Michiel Huijpens en Jacobus Wuijts)
west S ’Heeren straat en den Wildenman (west S’ Heeren straet en den wildenman)
noord de straat en de Lelie (noort de strate en de lelie)
Nota: op de last van een cijns jaarlijks van 7 oorden aan de kerk van Westerlo
Verkoopprijs-koopprijs: 782 gulden
Pondgeld: 63 gulden 1 stuiver
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 746
17.05.1737
Notaris Petrus Phillipus Elaerts, residerende te Westerlo
Aktenummer /
Datum akte: 17 mei 1737
Aard akte: geldlening van 300 gulden, de geldlener belooft te betalen een jaarlijkse intrest
tegen 4 gulden en zo jaarlijks 12 gulden, waarvan de jaarlijkse intrest zal wezen op 18 mei en
zo de eerste valdag wezen en verschijnen zal op 18 mei 1738, enzovoort van jaar tot jaar tot
een reëel aflossing die altijd zal mogen en geschieden met gelijke som van 300 gulden met de
verschenen intrest enz.
Geldschietster: Barbara Hermans, geestelijke dochter binnen Antwerpen
Geldlener: Jacobus Wuijts, ingezeten van Westerlo
Hypotheek: een huis en hof zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is binnen Westerlo
Aanpalende eigenaars:
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oost de markt van Westerlo (oost de merckt van Westerloo)
zuid Michiel Huijpens (suijt Michiel Huijpens)
west S’ Heerenstraat en den Wildeman (west s heeren straet en den Wildeman)
noord S’ Heerenstraat en de Lelie (noort s heeren straet en de Lelie)
Nota: op de last van een jaarlijkse cijns aan de kerk van Westerlo en s ’heren cijns
Op 9 juli 1737 naar genoemd Jacobus Wuijts en Elisabeth Verlinden, dewelke de som van
300 gulden met intrest jaarlijks en 4 gulden, alsnog bekent ontvangen de som van 100 gulden
totaal is 400 gulden met de intrest voorschreven met als hypotheek de voorschreven huis e.a.
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6464.
1711-1762
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1711 tot 1762, folio 170 verso post 2
Eigenaar: Jan Bartholomeus voor 3/4de parten en Wauter Huijbens voor het 4de part
Volgende eigenaars 3/4de part: Christiaen Kenis voor 3 delen nu Jacobus Wuijts
Volgende eigenaars 4de part: de erfgenamen Wouter Huijpens voor het 4de part nu
Guilliam Coomans
Aard perceel: op hun huizen en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1711:
oost de voorzeiden plaatse (de voors plaetse)
zuid Peeter Sijen en den Engel
west niet vermeld
noord de straat (de straet)
Cijns: IIII ½ Lo. II oude grooten VI ½ Lo. 1 Capp. I qrt
Capp: -1-4-0-12
Vorige register: folio 19 verso
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer LA 1681 (oude
inventarisnummer).
1763-1793
Familie Archief de Merode Westerlo, cijnsboek van Westerlo, Zoerle, Gelendel, Heultje
en Hulshout
Aard akte: cijnsboek 1763 tot 1793, folio 28 verso
Eigenaar: de erfgenamen Jacobus Wuijts
Volgende eigenaars: Carel Bruijnseels in de naam van zijn vrouw (nore uxoris)
Aard perceel: 3/4de part in een huis en hof gelegen tot Westerlo in de plaatse
Aanpalende eigenaars 1763:
oost de plaatse en de hof van het wederdeel (de plaetse en den hoff vant weder deel)
zuid Guilliam Coomans
west hun zelf uit de straat genomen (hun selfs uijt de straete genomen)
noord de plaatse (de plaetse)
Cijns: IIII ½ Lo. XII ½ Payts
Vorige register: folio 170 verso post 2
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief Familie de Merode, nummer K 762 (oude
inventarisnummer).
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23.08.1776
Schepenakten Westerlo scabinale akten 1776-1778
Aktenummer 13
Datum akte: 23 augustus 1776
Aard akte: geldlening van 600 gulden van de Heilige Geest tafel en 200 gulden van de Kerk
van Westerlo, waarvan de geldleners daarvoor een erfelijke intrest tegen 3 gulden en 5
stuivers percent, te betalen aan de Heilige Geest tafel in handen van de Heilige Geest meesters
een rente van 19 gulden 18 stuivers jaarlijks en aan de kerkmeesters van de kerk van
Westerlo, koers en ingang nemende de voorschreven rente op datum heden, zodat het eerste
jaar van betaling vallen en verschijnen zal op 23 augustus 1777, enzovoort van jaar tot jaar tot
de aflossing van de voorschreven 2 sommen en de verschenen renten.
Geldschieters: de Eerwaarde heer pastoor en verdere provisors van de Heilige Geest tafel van
Westerlo en uit handen van dezelfde provisors van de Kerk Sint Lambertus Westerlo
Geldleners: Carolus Bruijnseels, schepenen van Westerlo en Maria Catharina Wuijts zijn
huisvrouw, ingezeten van deze markizaat.
Hypotheek: een huizing, stal, schuur en hof, gestaan en gelegen alhier op de hoek van de
markt, (huisinge, stal, scheure en hoff gestaen en gelegen alhierop den hoeck van de merckt)
groot de erve de maat niet geweten, gelijk de geldleners (rentgelders) het bewonen en
gebruikende
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (oist de merckt)
zuid Guilliam Coomans en hun zelf (zuijt Guill. Coomans en hun selfs)
west de straat (de straet)
noord de straat (noort de straet)
Bij de vrouw comparante competerende bij successie van wijlen Jacob Wuijts en Anna
Elisabeth Verlinden haar ouders waren, met hierin nog enkele percelen als onderpand
De rente van 200 gulden met de verschenen intrest is afgelost door Carolus Bruijnseels
weduwnaar van Maria Catharina Wuijts aan de provisors van de kerk Sint Lambertus
binnen Westerlo, die verklaren het ontvangen te hebben dienende deze voor kwitantie, gedaan
op ? maart 1793
Als onderpand een perceel beemd in de kwarekken (de quarecken), een perceel land tot
Gelendel beiden gelegen onder Westerlo en 2 percelen broek onder Herselt gelegen
De rente van 600 gulden met de verschenen intresten is afgelost door de heer Francis
Huygen, publieke notaris ter residentie van Herselt in huwelijk met Maria Francisca
Bruijnseels, die wijlen Carolus Bruijnseels en Maria Catharina Wuijts gelicht en
opgebeurd hebben van de Eerwaarde heer pastoor en verdere provisors van de Heilige Geest
tafel van Westerlo, gepasseerd voor wethouders van Westerlo op 23 augustus 1776, dienende
deze voor kwitantie, hier wordt ontlast: een huizing, stal, schuur en hof, gestaan en gelegen op
de hoek van de markt alhier, groot de maat niet geweten, gelijk het actueel bewoont en
gebruikt word door Henricus Van Mol, bij ruiling (mangelinge) tegen haar zuster wijlen
Anna Maria Bruijnseels
Aanpalende eigenaars:
oost de markt (de merckt)
zuid Guilliam Coomans nu Jan Baptist Tuerlinckx
west de straat (de straet)
noord de straat (de straet)
En de 2 percelen gelegen onder Westerlo hierboven genoemd zijn ook ontlast
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 779.
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Op dit perceel achter het huis in een deel van de hof gebouwd een nieuw huis.
25.07.1793
Notaris Guilliam Peeters, residerende te Westerlo
Aktenummer 25
Datum akte: 25 juli 1793
Aard akte: publieke verkoping
Plaats publieke verkoping: gedaan met 1 zitdag door mij notaris gehouden met het doen van
de stokslag ten huize van Richard Peeters in den Rooden Hert op 7 november 1792
Verkopers: Carolus Bruijnseels weduwnaar van Maria Catharina Wuijts, in hun leven
gehuisden en inwoners van Westerlo, item Maria Francisca en Anna Maria Bruijnseels, de
twee laatste bejaarde jonge dochters en kinderen van de eerste comparant
Kopers: Guillielmus Verheijstraeten en Joanna Troset, gehuisden en inwoners van
Westerlo
Aard koop: een huizing, stal e.a. gestaan en gelegen achter den Engel over de kleine swaen,
actueel bewoond door hem comparant kopers
Aanpalende eigenaars:
oost het stalletje (het stalleken) alhier door verkoper gereserveerd, J. B. Keninckx in de naam
van zijn vrouw (nomine uxoris) en Guilliam Coomans of de erve aan de put ligt
zuid Peeter Van Dijck
west de baan (de baen)
noord de verkoper
Het huis e.a. is aan de verkoper bij scheiding en deling toegewezen met Guilliam Coomans
op datum 27 augustus 1762, gepasseerd voor de notaris P. F. Tiborts en getuigen
Verkoopprijs-koopprijs: 338 gulden Brabants geld
Bron: Rijksarchief Antwerpen. Notariaat Westerlo nummer 6553.
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