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Rekestboeken.
In de rekestboeken werden naast rekesten en kopieën van de beschikkingen op rekwest
(verzoekschriften) ook akten geregistreerd. De rekestboeken bevatten ook akten van
scheiding en deling. De rekestboeken zijn beschikbaar op microfilm voor de jaren 1637–
1796 (4 delen).
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WLO-OGA749-005

folio 1 recto

Scheiding en deling van de erfgoederen achtergelaten van wijlen Anna Van
Hout gedevolveerd en verstorven op de erfgenamen van wijlen Peeter
Verlinden Janssone daar voogd af is Peeter Verborcht ter ene en de
erfgenamen van wijlen Barbara Verlinden daar voogden af zijn Peeter Helsen
en Cornelis Helsen Peeterssone ter andere zijde, en dat in der voegen en
manieren navolgende …
In den eersten zijn de voorschreven erfgenamen van Peeter Verlinden Janssone ten overstaan
van Peeter Verborght bij kaveling ten dele bevallen voor hun en hunne nakomelingen de helft van
drie zillen en drie en dertig roeden land gelegen in “ het gasthuijs block “. Palende oost Absolon
Vincx erfgenamen, west de pastorie, zuid ook de pastorie en noord d’ ander “ Rijdt “ , en is deze
kavel gehouden aan de tweede kavel te laten volgen en toe te geven een ruggel land van twaalf
voren mits dat dezelfde moet de weg dragen en is deze helft geschat op twee honderd vijftig
guldens.
Item een hoffstadt gelegen alhier in de Polderstraat groot zestig roeden. Palende oost en zuid de
Polderstraat, west Absolon Vincx en noord een straatje en is geschat op honderd guldens. Item
een blokske land van honderd en één en twintig roeden gelegen op “ de leugen “. Palende oost
Niclaes Vervoorst, west de baan naar Tongerlo, zuid Niclaes Treffiers en noord de straat naar “ de
bist “ en is geschat op twee honderd twintig guldens.
Item een heide gelegen in “ d’ vuijtvangen “ op “ de breeriidt “ groot VIJ ( 7 ) sillen en zeventig
roeden. Palende oost de Breerijdtstraet, zuid haar zelve, noord een straatje is geschat op tachtig
guldens. Item een zille broecx gelegen onder Hersel in “ de biesbempt “ geschat op vijftig
guldens.
Item zijn de voorschreven erfgenamen van wijlen Barbara Verlinden Jansdochter ten bijzijn en
overstaan van Peeter Helsen en Cornelis Helsen Peeterssone als voogden van de voorschreven
erfgenamen bij kaveling ten dele bevallen in den eersten het wederdeel van drie zillen en drie en
dertig roeden land gelegen in “ het gasthuijsblock “ … en moet deze kavel goed hebben over …
van twaalf voren mits dat den weg moet verlenen aan de anderen als voorzegt is en is ook geschat
op twee honderd vijftig guldens.
Item een eussel gelegen aan “ den krommen dijck “ 185 roeden. Palende oost den voorschreven
dijck, west en zuid Franciscus Verlinden en noord Gommar Vincx, geschat op iij c ( 300 ) guldens.
Item een stuk land gelegen op “ t’ leemputten velt “ groot 81 roeden. Palende oost Anthoin
Verlinden, west en noord de erfgenamen Jan Bertels geschat op 100 guldens. Item een heide
gelegen op “ de breerijdt “ groot twee zillen en 351 roeden. Palende west Jacques Vlemings, zuid
heer Cornelis Zergers, geschat op vijftig guldens.
Actum coram Joachim Oijen en Gommer Vincx schepenen deze vijf maart XVJ zeven en dertig
(1637)
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WLO-OGA749-007

folio 2 recto

Scheiding en deling over de achtergelaten goederen van wijlen Jan Parijs 2 en
Maria Caers.
In den eersten wordt voor de eerste en tweede kavel gesteld zeker huis en hof gestaan alhier aan
de Plaatse. Palende oost de weduwe Willem Vereesen , zuid “ het riet “ west de erfgenamen
François Bastiaens en noord de Plaatse, geschat op 250 guldens alsnog wetende onverdeeld,
welke voorschreven kavels zijn met vallen aangebleven aan Gommar Vincx als gekozen tot deze
voogd van Steijncken Van Parijs en Jan Wils als voogd van het onbejaarde kind van wijlen
Henrickus Van Parijs.
Item voor de derde en de vierde kavel wordt gesteld zeker eussel geheten “ het swaeneneussel “
groot … roeden. Palende oost Gommar Vincx, zuid de Quareckloop, west de erfgenamen
Elisabeth Francois en noord Joachim Oijen geschat op iii ? guldens, welke voorschreven tweede
kavel zillen behouden en zijn gevallen aan Eloeij Thijs als voogd van de onbejaarde kinderen van
wijlen Jenneken Van Parijs en Jan Celen als tot deze gekozen voogd in de plaats van Melchior
Buijens, van Maijken Vervecken in huwelijk gehad hebbende Jan Van Parijs.
Item voor de vijfde kavel wordt gesteld een stuk land genoemd “ het achterste swaenenblock “
groot omtrent een bunder. Palende oost de … Van de Rijt, zuid Joachim Oijen, west het
veldstraatje gaande naar de erfgenamen erve van Niclaes Treffiers en noord meester Frans
Rijpaerts en de erfgenamen Jan Haveneirs, belast met een viertel en een half koren aan den H.
Geest alhier en de abdij van Tongerlo geschat op 150 guldens welke kavel is aangebleven aan
Phlips Van Gehuchten als voogd van de onbejaarde kinderen van wijlen Sebastiaen Van Parijs.
Ten voorstaande dag zijn veraccordeert Gommar Vincx en Jan Wils in de kwaliteit als voorstaand
te weten dat Gommar Vincx zal hebben en behouden het ander deel van het voorstaande huis
mits dat Gommar Vincx moet betalen de huur die hij achter is van 100 guldens en aan hem
gemaakt is bij testament van Niclaes Fluers en Maijken Jansen maar dat Jan Wils dezelfde 100
guldens …
Aldus gedaan en gepasseerd voor den heer drossaard Gommar Vincx en Joachim Oijen
schepenen deze IJ april XVJ zeven en dertig en was ondertekend W. Vermeeren.
WLO-OGA749-008

folio 2 verso

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Cornelis Diercx van de
goederen gelegen tot Heultje wezende een stede groot omtrent vijf bunders.
In den eersten werd aan de eerste kavel gesteld zeker “ schuurblock “ gelegen op zijne kanten
met de schuur daarop staande. Palende oost Jan Van Dijck, zuid Mathijs Slegers, west hun
veldeken van deze gedeeld en noord den voorschreven Jan Van Dijck. Item “ het wouwerblock “
gelegen onder Heultje groot omtrent een half bunder. Palende oost en west Peeter De Becker,
zuid ’S Heerenstraat en noord Matthijs Slegers … Ook heeft deze kavel tot last een rente van twee
guldens jaarlijks erfelijk aan Adriaen Vande Veken secretaris tot Castel …
Item werd voor de tweede kavel gesteld “ het heijbosch “ met “ het heij eussel “ naast elkaar
gelegen, groot omtrent twee bunders de maten onbegrepen. Palende oost Peeter De Becker en
Adrian Bruers erfgenamen, zuid de Nethe, west Gielis Thuerlincx en Henrick Wuijts en noord aan
de straat …. “ het heij bosch “ naar het oosten en zuiden gelegen gelijk als het eussel naar het
oosten en het zuiden.
Item voor de derde en laatste kavel werd gesteld den hof met “ het venneken “ daaraan liggende
Huizen op de markt. Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 49, “ De Weirelt “ gelegen aan de markt van
Westerlo bij den Pensenpoel aan de zuidzijde.
2
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“ het cleijn stuksken bosch “ aan en naast malkander gelegen. Palende oost Jan Van Dijck, zuid
het voorschreven schuurblock, west Jan Bacx en noord Jan Verstrepen en noord S’ heeren straat.
Item alsnog een stuk land genaamd “ de strepe “. Palende oost Matthijs Slegers, zuid “ het
heijbosch “ van deze gedeeld, west Jan Van Dijck en noord het voorschreven Schuerblock …
WLO-OGA749-009

folio 3 recto

… en servituten van wegen met 14 stuivers jaarlijks aan de erfgenamen Geerincx te kwijten …
Volgens de voorgaande gezette kavelingen compareerden Monsign. Adriaen Truijts en Matthijs
Boets rechtelijke voogden van de onbejaarde kinderen van wijlen Jan Diricx daar moeder af is
Catlijn Truijts, Thomas Vanden Bosch en Peeter Van Winckel voogden van de onbejaarde
kinderen van wijlen Gommaer Van Winckel daar moeder af was Beijken Diricx in deze mede
present en Anthoin De Rijck zone wijlen Catlijn Diricx en zijn mindelijk veraccordeerd dat de
eerste comparanten zullen hebben met consent van de andere comparanten voor hun zelve den
derde kavel die hij als oudste zoon pretendeerd als der wezen vader was, de tweede kavel is
gebleven en gevallen aan de tweede comparanten te weten Thomas Vanden Bosch en Peeter
Van Winckel en de derde en laatste kavel is gevallen aan Anthoin De Rijck …
Actum coram den heer drossaard, Joachim Oijen, Gommar Vincx en Olivier Goeijvaerts
schepenen deze 13 mei 1637.

Op 15 juni 1638 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Sebastiaen Cuijpers als
voogd van de onbejaarde kinderen van wijlen Adriaen Sijmens ter ene en Maijken Baltckens des
voorschreven kinderen moeder bijgestaan met Jan Helsen haar tegenwoordige man en voogd ter
andere zijde en hebben overeen gekomen en veraccordeerd nopens de haafelijke goederen bij de
voorschreven Maijken Baltens in haar huwelijk met Adriaen Sijmons verkregen, te weten dat de
voorschreven Maijken Baltens met haar man zal gehouden wezen te geven en te betalen aan de
twee voorschreven wezen bij wijlen den voorschreven Adriaen Sijmons achtergelaten aan den
oudste als hij met huwelijks of enige geapprobeerden staat gekomen zal zijn te geven 12 guldens
eens en aan de andere minderjarige zes guldens en als hij gekomen zal wezen tot staat als de
voorgaande insgelijks 12 guldens waarvoor zij zal genieten de haafelijke goederen zowel van
moederlijke als vaderlijke zijde …
En of het gebeurde dat een van de twee gebroeders kwamen te sterven eer zij tot staat mochten
gekomen zijn zal dit deel komen aan de langstlevende. Actum in collegio op datum als boven.
WLO-OGA749-010

folio 3 verso

Op 28 april 1639 compareerde voor Joachim Oijen en Olivier Goeijvaerts schepenen des lands en
markizaat Westerloo, Absolon De Neve Mattheussone en Dirick Vrancx als man en voogd van
Elisabeth De Neve, mitsgaders Gommar Vincx als man en voogd van de weeskinderen van Mr.
Guilliam Vincx daar moeder af is Catlijn Cuijpers, dezelfde comparanten Absolon De Neve en
Dirick Vrancx zich sterk makende voor de weeskinderen wijlen Mr. Niclaes De Neve ter ene en
Mr. Bernardus Schellekens met Dionijs Van Dijck als vaderlijke voogd van Peeter Van Dijck ter
andere zijde, verklarende de voornoemde comparanten met elkaar veraccordeerd en
getransigeerd te zijn over de legaten die Peeter Vincx aan de tweede comparanten ( bij zijn
testament van den tweede september 1637 voor den notaris Bulckens en zekere getuigen
gepasseerd ) hadden gemaakt en gelegateerd en dat in de manieren navolgende, als te weten dat
de eerste comparanten aan Peeter Van Dijck een der tweede comparanten voor zijn legaat
binnen de eerste drie komende maanden zullen betalen de som van 400 guldens eens, en ingeval
van geen betalingen op den voorgestelde tijd, zo zal de voornoemde Peeter Van Dijck van
dezelfde penningen trekken intrest tot remboursement van dezelfde waar voor de goederen van
wijlen Mr. Absolon Vincx mits deze blijven geassacteert en zal daarenboven de voornoemden
Peeter Van Dijck behouden de haave die zij in de koopdag der meubele goederen van den
voornoemde Absolon Vincx verkocht en niet betaald, …
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Item zo zullen de voornoemde eerste comparanten laten volgen aan Mr. Bernardus Schellekens
voor zijn legaat het derde part van omtrent zes zillen land op “ de leugen “ gelegen, hetwelk hij zal
aanvaarden tot half oogst en zal behouden al de meubele goederen die dezelfde van Peeter
Vincx weg is hebbende zonder verder, op conditie nochtans dat de twee gouden ringen, een
zilveren ijzer en een bril in zilver aan de eerste comparanten zal geconstitueerd worden en nog in
geld te half oogst voorschreven de som van 50 guldens eens en er wordt in dit consent niet
begrepen alzulke 300 guldens die de voornoemde Bernardus Schellekens voor deze datum van
de erfgenamen heeft opgenomen, de welke hij is gehouden te restitueren zonder intrest. Is nog
ondersproken dat al hetgeen Peeter Vincx aan de voornoemde Bernardus Schellekens
particulier was schuldig, zo over verteer als anderzijds zal hetzelfde mits deze zijn en blijven dood
en teniet gedaan uitgenomen hetgeen de sterfhuizen van den voormelde Absolon Vincx en
Mattheus De Neve aan hem schuldig waren zal daarvan moeten betaald worden. Actum coram
dag en jaar als boven.

Op heden deze laatste april 1639 compareerde voor Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard,
Joachim Oijen en Olivier Goeijvaerts schepenen Absolon De Neve ter ene en Elisabeth De Neve
bijgestaan met Dirick Vrancx haar man en voogd, mitsgaders Jan De Neve en Jan Mattheus als
voogden van de weeskinderen Nicolaes De Neve daar moeder af is Lucia Tijpoets ter andere
zijde, verklarende over het voordeel in de leengoederen bij Mattheus De Neve en Catlijn Vincx
hun ouders achtergelaten de welke de eerste comparant als oudste zoon hem pretenderende toe
te komen …
WLO-OGA749-011

folio 4 recto

mitsgaders in de versterfenis van de goederen van Peeter Vincx met malkander in het minnelijke
veraccordeerd te zijn in de manieren en op condities na volgende, als te weten dat den
voornoemde eerste comparant voor zijn voorschreven prejudictie vooruit zal profiteren van de
gerede penningen der sterfhuis van hun ouders voorschreven de som van 300 guldens eens in
recompense van hetwelk hij mits deze is renoncerende zijn voorschreven voordeel begerende dat
alle de goederen van zijne ouders, mitsgaders degene hem verstorven van zijn oom Peeter Vincx
behoudelijke prisatie ( schattig) gesteld zullen worden in drie kavels waarvan hij de ene bij keuze
aanvaarden zal en alzo de voornoemde respectieve comparanten tot nog toe hebben geprofiteerd
en ontvangen diverse zo openstaande actieve schulden, land, weide en beemd huren, granen,
houtkappen als andersints, concernerende het sterfhuis van Mr. Absolon Vincx en Geertruijt Van
Dijck en degene van Mattheus De Neve en Catlijn Vincx daarin begrepen zeker vijftig guldens bij
Dirick Vrancx ontvangen van de rentemeester Schellekens, wordt mits deze wel expresselijk
onder sproken dat zij lieden desaangaande den ene den andere geen rekeningen of bewijs zillen
gehouden zijn te doen.
Wat belangt hetgeen den eerste comparant schuldig is tot Herentals aan de eerwaarde paters van
de Augustijnen over verteerde mondkosten mitsgaders over verhaald laken aan Henrick
Verhellen en hetgeen de respectieve comparanten insgelijks over verhaald laken schuldig zijn aan
Adriaen Wijnants zal al hetzelfde betaald worden uit het gelijk sterfhuis zonder contradictie. Mede
comparerende ten deze Gommar Vincx en den heer advocaat Jan De Vos, voogden van de
weeskinderen Mr. Gilliam Vincx daar moeder af is Catlijn Cuijpers alhier mede present, hebben
insgelijks geapprobeerd het voorschreven contract voor zoveel raakt de ontvangsten van de
openstaande actieve schulden, huringen en anderszins het sterfhuis van Mr. Absolon Vincx en
Geertruijt Van Dijck voorschreven enigszins concernerende, behoudelijk dat deze laatste
comparanten van gelijke over hetgeen zij genoten hebben niet zullen gehouden zijn enige
rekeningen of bewijs te doen en alzo Catlijn Cuijpers voorschreven over de hofstadt genaamd
“ den hoogerhoff “ aan de eerste comparant schuldig is de som van 100 guldens, zal alleenlijk
moeten betaald aan dezelfde 50 guldens eens, voorts alzulke 25 veertelen koren als de eerste
comparanten hebben geleverd aan Adriaen Wijnants daarvan zullen deze laatste comparanten
profiteren de ene helft. Hebben verder al de voornoemde comparanten wel expresselijk onder
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besproken dat ingeval iemand der zelfde op den koop van het huis genaamd “ den Keizer “ 3
gestaan alhier in de Plaatse gekocht bij Adriaen Wijnants mede op enige andere verkochte erve,
uitgenomen de voorschreven 50 guldens dat hij hetzelfde zal moeten goed doen en van hetgeen
voorts aan … zoude mogen ontvangen van pachten, huringen of anderszins zal op behoorlijke eed
daaraf gehouden zijn te doen rekeningen en bewijs.
Coram dag en jaar als boven. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-012

folio 4 verso

Scheiding en deling tussen de erfgenamen Adriaen Tijboers en Heijlcken
Vande Wouwere ten overstaan van Joachim Oijen wettelijke voogd en
Gommar Vincx ten deze gekozen voogd uit de wet.
In den eerste werd voor de eerste kavel gesteld een perceel land genaamd “ den scheijselbergh ”
Palende oost heer Cornelis Sergers, zuid Jan Bertels, west Willem Jans en den heer markies en
noord Frederick Bertels. Item een perceel eussel palende oost Willem Jans, zuid den Nethe, west
heer Cornelis Sergers en noord de pastorie en is deze kavel gevallen aan Jenneken Tijboers.
Voor de twee kavel werd gesteld een perceel land genaamd “ het veldecken “ Palende oost Jan
Bertels erfgenamen, zuid de Laecke, west Willem Jans erfgenamen en noord den heer markies.
item nog de helft in “ de buelsdonck “ gelegen in “ het henderschem broecxken “ van met de
laatste kavel gelijk te zijn. Item nog een heide op “ de breerijt “ gelegen onder Oevel. Palende oost
het klooster van Tongerlo, west Hendrick Bertels, noord Amant Cuijpers en is deze kavel bevallen
aan Cornelia Tijboers.
Voor de derde kavel werd gesteld “ het schuerblock “ gelegen onder Geel. Palende oost Adriaen
Bruijnseels, zuid en west de straft en noord Machiel Wouters erfgenamen. Item het wederdeel in
de voorschreven “ baeldoncken “ gelijkelijk te gebruiken. Palende oost Tomas t Sijen ? zuid de
kleine Laecke, west de erfgenamen Jan Vanden Broecke en is deze kavel gebleven aan Maijken
Tijboers.
Aldus wettelijk vertegen in handen van den drossaard Corten, Gommar Vincx … deze 25 augustus
1637. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-013

folio 5 recto

Op 24 januari 1637 is gepasseerd de rekeningen van Peeter Pauwels en Merten Lemmens over
de administratie die dezelfde als voogden hebben gehad van de weeskinderen van wijlen Adriaen
Pauwels en Anna Van Olmen, zo wordt bij de staat van de rekening bevonden dat Peeter
Pauwels meer heeft ontvangen als uitgegeven dewelke de voorschreven kinderen goed brengt de
som van 262 guldens negentien stuivers een blanck, waar tegen hij zal mogen inbrengen een
kwitantie van omtrent 150 guldens zo wanneer hij dezelfde zal hebben ingebracht. En Merten
Lemmens wordt bevonden meer ontvangen te hebben als uitgegeven een som van 83 guldens
vier stuivers dewelke ook zal dienen en goed komen aan de voorschreven wezen van Adriaen
Pauwels. Aldus gedaan en overhoord coram Gommar Vincx en Olivier Goeijvaerts schepenen.
Op 26 januari 1637 heeft Peeter Pauwels ingebracht deze aangestelde kwitantie van 168 guldens
eens dewelke komt te dienen aan de voorschreven som van 262 guldens 19 stuivers één blanck
dewelke afgetrokken zijnde blijkt dat dezelfde Peeter Pauwels ten achter blijft de som van 94
guldens 19 stuivers één blanck. Voorts zijn ten zelfde dag veraccordeerd de voorschreven
voogden Merten Lemmens met de erfgenamen tegen Peeter Pauwels als wezende den oudste
zoon in het sterfhuis dat hij Peeter Pauwels zal hebben voor een nieuwe fooi de som van 50
guldens eens …
Huizen op de markt: bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 23 “ de Keijser “ stenen huis gelegen aan de
noordzijde van de Plaats of markt van Westerlo.
3
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Depost wordt alsnog bevonden dat Merten Lemmens nog ingebracht de som van 32 guldens
eens daar hij geen rekening van had gedaan. Coram Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen
op datum als boven. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-014

folio 5 verso

Op 23 mei 1639 compareerden de onbejaarde kinderen van wijlen Adriaen Verstraten met
Niclaes Wouters als hebbende getrouwd de dochter van den voornoemde Adriaen Verstraten ter
ene en Maijken Verlinden des voorschreven wezen moeder ter andere zijde en zijn tot akkoord
gekomen te weten van de heerlijke goederen die de voorschreven kinderen zoude mogen
pretenderen en van de erfelijkheid van de patrimoniale goederen van Adriaen Verstraten dat
Maeijken Verlinden voorschreven dezelfde zal mogen gebruiken hetzij leengoed of cijnsgoed
hoedanig dezelfde zouden mogen wezen een termijn van elf jaar en daarna moeten afstand doen
naar landsrecht …
Zij mag tot haar vrije wil verkopen een half zille beemd gelegen tot Soel geheten “ de nieuwe
bemden “ met nog een perceel land geheten “ het plexken “ en hiervoor zal Maeijken
Verleijnden moeten betalen al de schulden die op het sterfhuis moesten bevonden worden … en
nog zal Maijken Verleijnden gehouden zijn te geven aan Jenneken Verstraten haar dochter de
som van 113 guldens en een half mudde koren als zij komt ten huwelijkse staat of als ze achttien
jaar oud zal zijn … etc… W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-015

folio 6 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen Juffrouwe Maria De Fraisne coram
den heer drossaard Jan Mattheus en Adriaen Verhoustraten schepenen deze
9 september 1642.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld een perceel land geheten “ het voorste
langblock “ geschat op 400 guldens salvo dat deze kavel zal van hem geven 50 guldens en is
belast met een half halster koren. Deze kavel is gevallen aan Jan Mattheus als tot deze gekozen
voogd van Juffrouw Elisabeth Hallincx.
Item werd voor de tweede kavel gezet “ het achterste langblock “ groot zes zillen, 35 roeden en
deze kavel moet voor haar geven 1 gulden en belast met een half halster koren. Deze kavel is
gevallen aan Monsieur Jan François Livraije als vaderlijke voogd van zijn kinderen die hij heeft
verkregen bij wijlen Juffrouwe Du Fraisne.
Item voor de derde kavel werd gezet zeker eussel gelegen in “ de quarecken “ groot met het
heijken omtrent zes sillen belast met drie guldens bacx cijns en is deze kavel gevallen aan
Monsieur Philippus de Fumael als man en voogd van Joanna Du Fraisne.
Item voor de vierde kavel werd gesteld “ het block “ met “ het cleijn bloxken “ en met “ het
venneken “ geschat boven de koren rente op 1 gulden. Item de helft van de heide daar Peeter
Van Eijnde de andere helft heeft en deze kavel moet goed hebben van de eerste kavel 1 gulden.
Deze kavel is gevallen aan Juffrouw Anna Du Fraisne.
Op 5 april 1639 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Van Dijck en
Adriaen Verlinden als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Floris Van Dijck daar
moeder af was Maijken Van Dijck ter ene en de voorschreven Maijken Van Dijck des
voorschreven wezen moeder ter andere zijde zijnde tot akkoord gekomen te weten dat de
voorschreven weduwe zal gehouden wezen haar kinderen in haar huwelijk verwekt te houden van
kost en drank …
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WLO-OGA749-016

folio 6 verso

de voorschreven weduwe was alsnog gehouden aan ieder der wezen te geven als ze gekomen
waren tot huwelijkse staat 20 guldens of een koe … waarvoor hun voorschreven moeder zal
hebben en profiteren al de haafelijke goederen in bij de voorschreven gehuwden verkregen en
waarvan de erfgoederen zillen gaan volgens het testament gemaakt bij de voorschreven
gehuwden voor de notaris Schellekens.

Op 21 april 1641 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Witvrouwen en
Adriaen Pauwels als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Magriet Pauwels daar
vader af leeft Geert Witvrouwen ter andere zijde en zijn veraccordeerd dit navolgende akkoord
nopende de haafelijke goederen des voornoemde vader met zijn voorschreven huisvrouw
verkregen als te weten dat den voornoemde tweede comparant zal gehouden zijn te geven aan
Hendrick Witvrouwen en Anneken Witvrouwen ieder negen guldens als zij gekomen zijn op een
ouderdom van 20 jaar zonder meer aan iemand te geven zodat Jan Witvrouwen voorschreven
hem houd gecontenteerd met hetgene hij alreeds ten zijn huwelijk weg geeft, dan zullen de
voorschreven voogden na hem mogen nemen de penningen die van de koop van het huis en hof
met de landen alsnu verkocht zullen komen … voor al hetwelk hij vader zal behouden al de
haafelijke goederen …
Actum coram den heer drossaard, Jan Mattheus, A. Wijnants, Jan Daems en Hendrick Van
Tongerloo, schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-017

folio 7 recto

Scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Sebastiaen Kerselaars daar
moeder af was … ( leeg )
In den eerste zal hebben Adriaen Kerselaars voor zijn part en deel het huis en hof, schuur en stal
geheten “ den Leeuwe “ gelegen tot Hulshout groot omtrent 359 roeden. Item een stuk land
geheten “ de groote heije “ aan “ de vaert “ groot 921 roeden. Palende oost “ de vaert “ , zuid
Peeter Wuijts, west Machiel Goormans en noord Jan Van Dijck. Item nog een perceel land
geheten “ de soege “ groot 180 roeden. Palende oost de Vlaijstraat, zuid de erfgenamen Vande
Cloot, west Machiel Van Dijck en noord Magriet Van Dijck. Item een perceel zowel land als weide
groot 909 roeden geheten ” den goorheuvel “. Palende oost “ ’t appelebosch “ en de erfgenamen
Peeter Heijlen, zuid “ de g.?.. bosch “, west de Capellestrate en noord “ de cappelebosch “ .
Item een perceel beemd geheten “ de jennisbeempt “ groot 435 roeden. Palende oost de
erfgenamen Willem Van Kerckhoven, zuid de Nethe, west Adriaen Verhaegen en Jan Cuppens en
noord Jan De Neve. Item een perceel eussels geheten “ den bruel “ groot 835 roeden. Palende
oost “ het grootvelt “, zuid Machiel Diercx west Jan Van Dijck en noord “ den hertog “. Item een
stuk weide geheten “ het venneken “ groot 232 roeden. Palende oost de Goorstrate, zuid ’s
Heerenstrate, west Jan De Cuijster en noord “ de hoeve “. Item de helft van een half bunder
hooiwas waarvan de andere helft heeft Jacob Van Dijck gelegen in “ het gemeijn broeck “.
Palende oost in het geheel Geertruijt Tijpoets, zuid Willem La…?…, west Machiel Diercx
erfgenamen en noord de erfgenamen Jan Diercx.
Item een half bunder broek gelegen in “ het gemeijn dootbroeck ” het welk is rijdende met Jan
Vande Cloot. Item een half beemd broek gelegen in “ het geertsbroeck “ op “ de neteldonck “.
Oost de Nethe, zuid de erfgenamen Peeter Peeters, west Jacob Van Dijck en Lambrecht
Kerselaars, noord Merten Van Kerckhoven. Item de helft van “ de groote heije “ groot 250 roeden.
Palende oost de erfgenamen Jan Diricx, zuid de erfgenamen Joanna Kerselaars, west Jan Van
Echelpoel en noord Jacob Van Dijck.
Item de helft van een bos geheten “ het lammerblock “ waarvan de andere helft heeft Joanna
Kerselaars zijn moeije, groot 350 roeden. Oost Catlijn Kerselaars, zuid de erfgenamen Jan Van
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Tongerloo, west de erfgenamen Jan Coppens en noord de erfgenamen Wouter Van Kerckhoven
en haar zelve. Item een perceel eussels groot drie zillen. Palende oost Catlijn Kerselaars en Jacob
Van Dijck, zuid Adriaen Vlaijmans, west Jan Van Dijck en Jan De Cuijster, noord Jacob Van Dijck.
Item een perceel bos gelegen aan “ de geer “ geheten “ het strepken “ groot 35 roeden. Oost
Willem Van Kerckhoven, zuid Merten Van Kerckhoven, west de voorschreven “ geer “ en noord de
erfgenamen Peeter Heijlen.
Item een perceel zowel heide als bos geheten “ het meuterblock “ groot omtrent een bunder.
Palende oost de erfgenamen Willem Van kerkhoven, zuid Peeter Pauwels, west de zelfde en
noord de erfgenamen Gielis Boets. Item een rente van negen guldens 17 stuivers staande aan
Joannes Vanden Broeck tot Meerbeeck. Item een rente van negen guldens jaarlijks staande aan
de Staten van Brabant in het kwartier van Antwerpen. Item een rente van acht guldens jaarlijks aan
Jan Vande Veken wonende tot Hulshout. Item een obligatie van zes guldens vijf stuivers jaarlijks
aan Hendrick Laremans wonende onder Aarschot. Item een obligatie van vier guldens en vijf
stuivers jaarlijks staande aan Amand Vande Broeck tot Herselt. Item een obligatie van 12 guldens
en 10 stuivers jaarlijks aan Jan Van Hout wonende onder Tongerlo. En hebben de voorschreven
erfgenamen veraccordeerd de Conincxbede een ieder te geven …
WLO-OGA749-018

folio 7 verso

Voor de tweede kavel zal hebben Jan Van Ostaijen alias Peeters als getrouwd hebbende Anna
Kerselaars in den eersten een huis en hof, schuur, stal, landen, weiden, heiden, bossen en
beemden alzo hetzelfde gelegen is tot “ Kerckeven “ omtrent Reppel 4 gelijk hetzelfde gekomen is
van Jan Van Laer, groot in het geheel omtrent elf bunders de juiste maten onbegrepen. Item een
perceel bos gelegen tot Ramsel in “ de kijssboschen “ groot omtrent drie zillen. Palende oost Jan
Luijten en Goosen Verijt, zuid en west Niclaes Janssen en Berchmans?, noord Jan Luijten en
Goosen Verijt erfgenamen voorschreven. Item een perceel land gelegen tot “ Latereijnde “ groot
omtrent een bunder. Oost en zuid Jan Kerselaars erfgenamen, west de Broeckstrate, noord
Machiel Van Dijck. Item op hetzelfde Latereijnde een eussel geheten “ het venne eussel “ groot
omtrent vijf zillen. Palende oost de erfgenamen Bertel Haverhals, zuid Peter Vermeulen, west de
Broeckstrate en noord de erfgenamen Jan Kerselaars en noord de erfgenamen Jan Kerseleirs.
Item de helft in een perceel bos geheten “ het cappellebosch “ daar de andere helft van heeft Jan
Bacx, groot in het geheel 4 bunders. Palende oost de erfgenamen Jan Diricx en Jan Coppens,
zuid Peeter Heijlen en Adriaen Kerseleers, west de Cappellestrate en noord ’s Heerenstrate. Item
een perceel bos geheten “ het cuijlbosch “ groot omtrent drie zillen. Palende oost Geertruijt
Tijpoets, zuid Machiel Van Dijck, west de Boogaertstrate en noord Machiel Van Dijck. Item de helft
van een beemdeken geheten “ het wouter beemdeken “ daar waarvan de ander heeft Merten
Van Kerckhoven, groot in het geheel omtrent een half bunder. Palende in het geheel oost Adriaen
Vlaijmans, zuid de Nethe, west Merten Van kerkhoven en noord Catlijn Kerselaars. Item een
perceel land geheten “ den vogel “ groot omtrent drie zillen. Palende oost Jan De Neve, zuid
Joanna De Clijster, west Adriaen Bruijnseels en noord Jacob Van Dijck.
Item een perceel bos geheten” het bacxbosch “ groot in het geheel omtrent negen zillen waarin
Jan De Neve heeft omtrent het elfsten deel. Palende in het geheel oost Catlijn Kerseleirs, zuid
“ het geertsbroeck “ west de Broeckstrate en noord Merten Van Kerckhoven. Item een perceel
bos geheten “ het steenstuck “ groot omtrent een bunder. Palende oost de Broeckstrate, zuid
“ het geertsbroeck “ west Jacob Van Dijck en noord Adriaen Vlaijmans. Item een stuk land
geheten “ den heuvel “ groot omtrent in het geheel een half bunder daar de erfgenamen van wijlen
Jenneken Kerselaars de helft van hebben. Palende oost Machiel Leukens, zuid Jan Wuijts, west
Machiel Diricx en noord de erfgenamen Jan Van Tongerloo.
Item een rente van acht guldens erfelijk aan Dielis Claes wonende tot Boeschot. Item een rente
van zes guldens vijf stuivers jaarlijks staande aan Cornelis Vrancx wonende onder Heijst. Item
een rente van twaalf guldens en 10 stuivers jaarlijks aan Jan Slaets wonende tot Meerbeeck. Item
4
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een obligatie van 12 guldens 10 stuivers jaarlijks aan Gommar Goeijvaerts wonende tot Lier. Item
een obligatie van drie guldens 2 stuivers jaarlijks aan Jan Van Cloot wonende tot Hulshout. Item
een obligatie van 18 guldens 15 stuivers jaarlijks op Amandt Van de Broeck wonende tot
Meerbeek. Item een obligatie van drie guldens 2 stuivers jaarlijks op Jan Wijnricx wonende onder
Heijst . Item een rente van zes guldens vijf stuivers jaarlijks staande aan de erfgenamen van wijlen
Mattheus Bruers daar voogd af is Machiel Boschmans. Item een obligatie van vier guldens 7
stuivers jaarlijks aan de erfgenamen van Peeter De Cuijster.
De derde kavel zal hebben Catlijn Kerselaars in den eerste een huis en hof, schuur met de
landen daaraan gelegen, groot 269 roeden. Palende oost de Boogaertstrate, zuid Magdaleen Van
Roije, west Catlijn Sijen en noord ’s Heerenstrate. Item een perceel geheten “ heer dielis hoff “
groot 28 roeden daar benevens aan gelegen. Palende oost en west Adriaen Hoijberghs, zuid haar
zelve, noord s’heeren straete.
WLO-OGA749-019

folio 8 recto

Item een perceel land geheten “ den hamele stert “ groot omtrent een half bunder. Palende oost
Magdaleen Van Roije, zuid Jan Schuijt en haar zelve, west het Heijstraatje, noord haar zelf en
Catlijn Helsen. Item de helft van twee percelen erven geheten “ de bremdriesen “ groot in het
geheel omtrent twee bunders daar de ander helft toekomt mijnheer Maes. Palende int het geheel
oost de Boogaertstrate, zuid dezelfde erfgenamen , west Janneken Kerselaars en noord haar
zelve.
Item een perceel land geheten “ het heijken “ groot 190 roeden. Palende oost de Cappelllestraete,
zuid Geert Boschmans, west Jan Cuppens en noord de erfgenamen Jacop Van Dijck Florissone.
Item een perceel land geheten “ het grootvelt “ groot omtrent vijf zillen. Palende oost “ de vaert “ ,
zuid Jan Vande Bruele erfgenamen, west Adriaen Kerselaars en noord ’s Heerenstrate. Item een
perceel land geheten “ den hertogh “ groot omtrent 30 roeden. Palende oost haar zelve, zuid
Adriaen Kerselaars, west Machiel Diricx en noord ‘S Heerenstrate. Item een perceel land geheten
“ de strepe “ groot omtrent een bunder. Palende oost de erfgenamen Jan Van Tongerloo, zuid
haar zelve, west Jan Van Ostaijen en Merten Van Kerckhoven, noord de erfgenamen Floris Wuijts.
Item een perceel land geheten “ het hanne maesblock “ groot 405 roeden. Palende oost de
erfgenamen heer Maes en haar zelve, zuid haar zelve, west Geertruijt Tijpoets en noord haar
zelve. Item een leenboekje wetende achtereen onder den heer markies alhier. Item een perceel
land geheten “ het heijblock “ groot 360 roeden. Palende oost “ de vaert “, zuid ‘ S Heerenstrate,
west de erfgenamen Marcelis Verra? en noord Machiel De Cuijstere. Item een perceel beemd
geheten “ den roijenwiel “ groot omtrent een half bunder daar “ de vaert “ is doorlopende.
Palende oost Jacob Van Dijck en Machiel Leukens, zuid de Nethe, west Jacob Van Dijck en
Lambrecht Kerselaars en noord haar zelve.
Item een perceel eussel geheten “ den houbeempt “ groot omtrent een half bunder. Palende oost
haar zelve, zuid de Nethe en Laecke, west haar zelve en noord Jacob Van Dijck en Machiel Van
Dijck. Item een perceel eussels geheten “ de hallaeckbeempt “ groot omtrent drie zillen. Palende
Oost haar zelve, zuid de Laecke, west Jan De Neve en noord Machiel Van Dijck. Item twee
percelen “ de laecken “ geheten , west Jan De Neve en noord Machiel Van Dijck. Item twee
percelen boskens geheten het ene “ den pant “ en het andere “ den broukens bosch “ groot te
samen omtrent een bunder. Palende oost Jacob Van Dijck, zuid haar zelve, west de erfgenamen
Jan Diricx en Peeter Wuijts.
Item een perceel hooi was gelegen in “ het dootbroeck “gekomen bij koop van Jan Verstrepen
groot omtrent een dagmaal. Palende oost de Laecke, noord Jan Diriicx. Item de helft in een
perceel bos geheten “ den langbosch “ groot in het geheel omtrent zes zillen daar de andere helft
af heeft Mijnheer Maes. Palende in het geheel oost de Boogaertstrate, zuid “ den vrebosch “ west
haar zelve en noord ook haar zelve. Item een perceel eussels geheten “ het lijsmaes eussel “
groot omtrent een bunder. Palende oost “ den vrebosch “ en haar zelve, zuid Jacob Van Dijck,
west Adriaen Kerselaars en Jacob Van Dijck en noord haar zelve.
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Item een perceel erve zowel land als bos groot 450 roeden. Palende oost Peeter Wuijts en de
erfgenamen Jan Kerselaars, zuid de erfgenamen Mattheus en Jan De Neve, west Geertruijt
Tijpoets en noord Jan Coppens. Item een perceel broek gelegen in “ het heijbroeck “ groot
omtrent een half bunder. Oost Machiel Diricx, zuid de Laecke, west de erfgenamen Adriana
Peeters en noord de erfgenamen Jan Diricx. Item een perceel broek, groot omtrent anderhalve
zille gelegen tot Heultje op “ den gritseldonck “. Palende zuid de Nethe.
Item een perceel erve groot omtrent een dagmaal broek, onverdeeld met Jacob Van Dijck en de
erfgenamen Machiel Diricx. Item een perceel broek gekomen bij koop van … gelegen in “ het
dootbroeck “, groot een dagmaal. Zuid de Laecke , noord Geertruijt Tijpoets. Item de helft van een
dagmaal broek daar de ander helft van heeft Merten Van Kerckhoven. Palende zuid de Laecke,
west Joos Lenaerts, noord Geertruijt Tijpoets.
WLO-OGA749-020

folio 8 verso

Item de helft van “ de groote heije “ waarvan de andere helft toekomt aan Adriaen Kerseleirs.
Item een perceel bos groot omtrent drij sillen palende oost erfgenamen van Jan Diricx en Peeter
Wuijts, zuid “ het geertsblock “, west Jan Van Tongerloo en noord de voorstaande Peeter Wuijts
en Jan Diricx. Item een perceel bos gelegen tot Raempsel in “ de vosdoncken “ groot omtrent een
half bunder. Palende oost Jan Bacx en Adriaen Camps, west erfgenamen Lembrecht Slaets, noord
dezelfden. Item een half bunder bos gelegen achter de straat tot Hulshout. Palende oost Adriaen
Vlaijmans en Henrick De Neve, zuid …?, west “ het bacxbosch “, noord haar zelf.
Item mag de voorstaande Catlijn Kerselaars kiezen acht bomen gestaan in “ de bruel ” en
veertien in “ juffrouw …? Beempt “ met nog het timmerhout gelegen in de gracht aan “ het
venneken “ . Item een rente van zeven guldens jaarlijks aan Adriaen Mesens wonende onder
Heultje. Item een rente van drie guldens tien stuivers jaarlijks aan Goris Vande Veken wonende
tot Bruggeneijnde onder Heist. Item een rente van zes guldens 5 stuivers jaarlijks aan de
erfgenamen Peeter Rijns. Item een rente van acht guldens jaarlijks aan Cornelis Van Herle
wonende tot Houtvenne onder Oosterwijk. Item een obligatie van 31 guldens vijf stuivers jaarlijks
aan Dionijs Janssen wonende tot Bruggeneinde . Item een obligatie van drie guldens 2 stuivers
jaarlijks aan Jan Cools wonende onder Herselt.
Adriaen Kerseleirs als wezende oudste zoon der zelfde erfgenamen zal behouden en vooruit
hebben voor zijne preferentie in de lenen zoude mogen pretenderen “ het heij thindeken “
gelegen onder de Laatbank van den heer van Meerbeeck onder Heultje. Item zo zijn nog
veraccordeerd de voorschreven erfgenamen dat Adriaen Kerseleirs en Catlijn Kerseleirs zullen
hebben de zolder in de kerk tot Hulshout waarvoor dat Jan Van Ostaijen zal mogen kiezen (naar
de keuze van acht bomen als Catlijn Kerseleirs voorstaand) vier bomen in de voorschreven
“ Bruel “ ten regarde van den voorschreven zolder.
Item verbinden de voorschreven erfgenamen te samen en ook in het bijzonder alle en iegelijk zijn
deel aanvaard zowel hetgeen gekomen van vaderlijke als moederlijke zijde voor een lijfrente van
80 guldens jaarlijks op hun drie aan Catlijn Diricx hun lieden grootmoeder en na haar dood aan
heer Jan Van Laer haar zoon ter som van 40 guldens jaarlijks …
Alles gedaan en gepasseerd ter overstaan en met consent van Jan Van Ostaijen als man en
voogd van Anna Kerselaars, Jan Bacx en Jan Mertens als voogd van Adriaen Kerseleirs.
Lambrecht Kerselaars en Jan Van Roije als voogden van de voorschreven Catlijn Kerseleirs.
Coram Frederick Van Blockhoven drossaard, Joachim Oijen, Gommar Vincx, Olivier Goeijvaerts
en Jacob Van Dijck schepenen dezen 3 april 1637.
WLO-OGA749-021

folio 9 recto

Op 23 november 1638 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde heer Cornelis
Sergers pastoor tot Wiekevorst als voogd en toeziende van de onmondige kinderen van wijlen Jan
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Sergers ter ene en Anna Tijboers de voorschreven wezen moeder met Frans Van Rijmenam
haar toekomende man en voogd ter andere zijde, verklaarden veraccordeerd te wezen, te weten
dat de voorschreven Anna Tijboers met haar man zal gehouden wezen de voorschreven kinderen
te alimenteren van kost en drank … en gehouden wezen aan ieder der voorschreven wezen te
geven 40 guldens eens als zij tot een geapprobeerden staat zullen gekomen zijn. Item zal Anna
Tijboers moeten afstand doen van haar vierde part in de geconquesteerd goederen als wanneer
het jongste kind zal tot 18 jaar gekomen zijn … waarvoor zij zal genieten en behouden de
haafelijke goederen bij de voorschreven Anna Tijboers en wijlen Jan Sergers te samen in hun
huwelijk verkregen … Actum coram den heer drossaard, Gommar Vincx en Olivier Goeijvaerts
schepenen.

Op 5 april 1639 compareerde Adriaen Van Dijck en Adriaen Verlinden als voogden van de
onmondige kinderen van wijlen Floris Van Dijck ter ene en Maijken Van Dijck de voorschreven
wezen moeder ter andere zijde, en zijn veraccordeerd dit navolgende akkoord, te weten dat de
voorschreven moeder zal gehouden wezen haar kinderen bij den voorschreven Floris Van Dijck
verwekt te houden van kost en drank … en aan ieder van de voorschreven kinderen als zij zullen
gekomen zillen wezen tot huwelijk 20 guldens of een koe en loffelijk uit te zetten naar hun staat,
waarvoor de voorschreven wezen moeder zal behouden al de haafelijke goederen en de erfelijke
goederen zullen gaan volgens het testament gemaakt bij den notaris Schellekens. Actum coram
den heer drossaard, Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen.
WLO-OGA749-022

folio 9 verso

Op 25 juni 1638 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Douwen en
Jan Helsen Janssone als wettelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Peeter
Helsen daar moeder af is Anneken Douwen ter ene en de voorgenoemde Anneken Douwen met
een vreemde voogd ten deze haar verleend ter andere zijde, verklarende aangegaan te hebben
zeker akkoord, te weten dat de voorschreven Anneken Douwen zal gehouden wezen de kinderen
bij haar en voorschreven man te onderhouden van kost en drank … zolang tot ze gekomen zullen
zijn tot een geapprobeerden staat zal zij moeder gehouden wezen ieder der zelfde te geven 25
guldens eens en dezelfde loffelijk te kleden … ook te betalen den impost van een rente van 100
guldens zonder te laten verlopen tot 16 jaren en zal zij daarvoor profiteren en aanvaarden al de
haafelijke goederen geen uitgezonderd ten eeuwige dage verkregen in haar huwelijk te samen met
de voornoemde Peeter Helsen … en ook zal mogen gebruiken en de touchte hebben in de
achtergelaten goederen na de aflijvigheid van Jan Helsen en dat voor den termijn van 16 jaren …
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Joachim Oijen, Gommar Vincx en Jan
Verbist schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Op 20 december 1638 compareerde Heijlwicht Oijen en Jan Marneff haar schoonzoon en
bekenden veraccordeerd te wezen van het kind dewelke de voorschreven Jan Marneff heeft
behouden van Anneken Cools des Heijlwichts dochter, te weten dat de voorschreven Heijlwicht
Oijen zal hebben alle de meubele goederen bij de voorschreven Anneken Cools achtergelaten en
daarenboven de som van 140 guldens te betalen bij den voorschreven Jan Marneff voor Pasen de
40 guldens en de 100 gls. te Pasen daarna in het jaar 1640, waarvoor hij eerste comparant
gehouden zal wezen het voorschreven kind loffelijk en eerlijk naar staat te onderhouden den tijd
van 10 jaar … Coram Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen.
WLO-OGA749-023

folio 10 recto

Rekening bewijs en reliqua als is doende Wouter Verlinden als zelfden heeft gehad van de
administratie der achtergelaten goederen van zijnen vader Anthon Verlinden aan zijne mede
erfgenamen als wetende zijne zwagers namelijk Adriaen Bruers, Mr. Alexander Van Houte,
dezelfden als voogden van de kinderen van Henrick Thijs daar moeder af was Lisbeth Verlinden
en zijne zuster Cecilia Verlinden.
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Zo is ten overstaan van Joachim Oijen, Olivier Goeijvaerts en Jan Verbist schepenen bij de
gesloten rekeningen bij dezelfden ontvangen tot den dage bij heden van het goed in het sterfhuis
bevonden mede van de voorlijf, korenpacht bij den voorschreven rendant ontvangsten en uitgaven
daartegen, hetzij van intresten der leengoederen zo onder Geel als Westerloo, Conincxbede als
andere lasten, ten gelijken laste betaald en uitgegeven.
Zo dat bevonden wordt dat den voorschreven rendant moet geven aan iedere der voorschreven
erfgenamen de som van 60 guldens 17 stuivers met vier veertelen een leupken koren als den
zelfde meer ontvangen als uitgegeven. Aldus gedaan ter presentie van de voorschreven
schepenen den 10 december 1639.

Scheiding en deling tussen de voorschreven erfgenamen van wijlen Anthon
Verlinden en Magriet Vande Goer.
In den eersten wordt voor de eerste kavel gesteld en gezet het huis met de helft van het
binnenblok gestaan op “ de breerijt “ op “ den broeck cant “. Palende het huis met het
voorschreven blok in het geheel oost Jan Peskens, zuid Marcelis Celen, west de voorschreven
erfgenaam en noord de straat naar Hindersom 5. Item de helft van het eussel naast “ den
poepaert “. Palende oost het voorschreven binnenblok, zuid de andere helft, west Jan Peskens en
noord en noord den voorschreven “ poepaert “.
Item “ het cleijn plecxken “ in “ de waeterbeemden “ . Palende oost en zuid Wouter Verdonck
met “ de caperlije “ met de Onze L. Vrouw altaar en noord de kleine Laecke. Item “ de schomme “
gelegen onder Sammel. Palende oost Merten Daems, zuid ’s Heerenstrate, west en noord
Juffrouw Camereno. Item “ den gooracker “ gelegen onder Sammel. Palende oost de erfgenamen
Thomas t Sijen , west de …?, zuid de Heirbaan en noord den H. Geest van Herentals. Item het
kleinste heiken vooraan gelegen bij “ het goorcken “. Palende oost Jan Bertels erfgenamen, zuid
de kerk van Sammele, west de voorschreven erfgenamen en noord Gijsbrecht …? erfgenamen.
Item een halve zille beemd gelegen in “ het groodtbroeck “ naar Samele rijdende met Henrick
Michils ? tegen de erfgenamen Jacques Wouters …
WLO-OGA749-024

folio 10 verso

Volgen condities en afspraken betreffende de schuur en backboer die voor de tweede kavel werd
gesteld uit de helft van het voorschreven binnenblok wie dezelfde tweede kavel zal komen te
verkrijgen en zal mogen gebruiken zolang zij dezelfde zullen overeind houden staan en niet langer
als dezelfde zal gevallen of afgebroken wezen is, zullen zij op de voorschreven grond anderwerf
niet mogen timmeren maar zal de grond blijven aan deze eerste kavel salvo dat de tweede kavel
benevens de schuur en de bakboer zal mogen gebruiken de vier naaste fruitbomen, gestaan aan
de schuur naar het eussel en de twee die over de bakboer hangen … etc… En is deze kavel
aangebleven aan Jan Wouters als last en in den naam van de kinderen en erfgenamen van
Elisabeth Verlinden.
De tweede kavel werd aangekleed de helft van het voorschreven binnenblok naar het oosten, met
de schuur bakboer en fruitbomen als in de voorgaande kavel geconditioneerd. Item “ de lange
schomme “ gelegen aan “ den broeckant “. Palende en west Juffrouw Camereno, zuid Crijn
Buijens erfgenamen en noord Claes Rijnckens schom. Item de schom aan den “ gooracker “.
Palende Adriaen Verborgt, zuid Huijbrecht Machiels en Wouter Verlinden en noord Merten Van
Rosan en noord de Heirbaan.
Item de helft van het voorschreven eussel bij “ den poepaert “ naast de Laecke gelegen. Palende
als in de voorgaande kavels. Item de helft van een half bunder beemd gelegen onder Westerloo in
“ het gemeijn broeck “. Palende in het geheel oost Jonker Aert Van Rou…? zuid de erfgenamen
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Jan De Ridder, west en noord de Laecke. Item de grote heide in “ het goorken “. Palende oost
haar zelve, zuid en west “ het goorken “ en noord de erfgenamen Pauwels Velackers.
Item werd besproken dat de eerste kavel als hebbende het huis subject zal wezen de tweede kavel
te laten passeren, gaan en staan te voet en te paard, met koets en wagens neffens het
voorschreven huis om aan den put water te halen, mits zal de eerste kavel mogen bakken in de
bakboers zolang als de schuur en bakboer zullen staan en niet langer. Item is alsnog de eerste
subject de tweede te laten gaan of drijven met beesten door de eussels bij “ den poepaert “ of
naar de achterste erve te komen. En is deze kavel gevallen aan Adriaen Bruers als getrouwd
hebbende … ( leeg) Verlinden.
WLO-OGA749-025

folio 11 recto

Aan de derde kavel werd gesteld en aangedeeld een perceel land geheten “ de breerijt “ groot
omtrent zes zillen. Palende oost Maria Buijens , zuid de Heirbane, west Wouter Verlinden en noord
de Breerijtstrate, hierop staande en uitgaande negen loopen koren jaarlijks aan Sr. Sijmon
Raijmakers rentmeester tot Geel ten laste van deze kavel … Item de helft van het voorschreven
half bunder beemd gelegen in “ het gemeijn broeck “ van Westerloo. Palend als in de voorgaande
kavel.
Item een half bunder beemd geheten “ de sammeleir “ gelegen in “ het gemeijn broeck “ van
Sammele. Palende oost Jan Haseldoncx, zuid de Laecke, west Dionijs Verachtert alias Puts en
noord de loop. Item een heide groot omtrent drie zillen gelegen op “ de breerijt “. Palende oost de
erfgenamen Crijn Buijens, zuid Wouter Machiels en de erfgenamen Sebastiaen Bacx, west Jan
Gebruers en noord Juffrouwe Camereno. Item werd hier gesteld de twee eijken getekent met een
kerf, gestaan als voorschreven in den eerste kavel. En is deze kavel gevallen aan Mr. Alexander
Van Hout als getrouwd hebbende gehad Magriet Verlinden.
Voor de vierde kavel werd gesteld drie zillen land gelegen op “ de leemputten “ onder Geel.
Palende oost het straatje naar “ de breerijt “ zuid Hendrick Bertels erfgenamen, wast Anna Van
Hout erfgenamen en noord de erfgenamen Jan Bertels. Item een zille land geheten “ de strepe “
gelegen onder Sammele aan “ den broeckant “. Palende oost Jan Wijnants, zuid dezelfde beemd,
west de Broeckstrate en noord “ de schomme “ .
Item een beemd gelegen onder Geel. Palende oost de Capelrije van Onze Lieve Vrouwe alhier,
zuid de Laecke, west de heer markies en noord dezelfde “ strepe “ . Item het schommeken achter
Peskens. Palende oost en noord de heirbaan. Item een heide gelegen onder Herselt op “ de
bunberghen “. Palende oost een straat naar Wesel, zuid een straatje west Marcelis Celen
erfgenamen en noord de erfgenamen Absolon Vincx. Item “ het grootste plecxken “ in “ de
waterbeemdekens “. Palende als voor in de eerste kavel . En is deze kavel aangebleven aan
Cecilia Verlinden.
De vijfde kavel zal hebben voor zijn part of contingent de hofstede gelegen op “ de leemputten “
onder Sammel. Palend oost de erfgenamen Machiel Wouters geheten “ den palmbosch “ zuid
“ het gemeijn broeck “, west zijn beemd en noord Jan Wijnants en is hier op uitgaande een rente
van zes loopen koren jaarlijks aan de rentmeester van Geel Sijmon Raijmakers en aan Van De
Veken secretaris tot Castel ten laste van deze kavel. Item zeker broek daar nevens gelegen .
Palende oost Anna Buijens, zuid Wouter Verlinden, west “ den palmbosch “ voorschreven en
noord Willem Janssens erfgenamen.
WLO-OGA749-026

folio 11 verso

Item zeker bosken daaraan gelegen. Palende oost de erfgenamen Willem Janssen, zuid dezelfde
erfgenamen, west Jan Wijnants en noord “ de schomme “ . Item het beemdeken en eussel daar
benevens gelegen. Palende te samen oost haar zelf, zuid de Nethe, west den heer markies en de
erfgenamen Henrick Bertels, noord de voorschreven erfgenamen Henrick Bertels. Item het “ cleijn
eusselken “ gelegen aan “ den broeckant “ . Palende oost “ den sofferaenbergh “ zuid de
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Laecke, west deze eussel en noord Jan Peskens. Item “ den vuijtvanck “ gelegen onder Westerlo.
Palende oost Maijken Buijens, zuid en noord Jan Bertels erfgenamen en noord de kerk van
Sammel alhier.
Item “ den biesenbempt “ daarbij gelegen. Palende oost Adriaen Bruijnseels, zuid Wouter
Verlinden, west Jan Wouters en noord de Wimpeloop. En heeft deze kavel gekozen Wouter
Verlinden door zeker privilege die hij als oudste zoon zou mogen pretenderen zo in de
leengoederen als anderszins waarmede hij alle pretenties is afgaande zo mede de last van
momberdije die hij is hebbende en nog te krijgen, al de resterende meubelen die alsnog in het
sterfhuis mochten bevonden worden behalve dat hij oudste zal moeten geven een Jan Bruers
Adriaenssone een kist met zes guldens geld.
Aldus gedaan coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Joachim Oijen, Olivier Goevaerts
en Jan Verbist schepenen deze 4 januari 1638.

In de naem ons heeren amen.
Alle degene die dit tegenwoordige zullen zien of horen lezen zijn konde en kennelijk dat voor
drossaard en schepenen nagenoemd compareerden den eerzame Jan Celen in huwelijk gehad
hebbende Anna Buijens Mattheussens wijlen dochter waarvan hij heeft verkregen een zoon en
twee dochters ter ene en Anna Luijcx weduwe wijlen Niclaes Treffiers die insgelijks daarvan
heeft bekomen een zoon met een simpel dochterken, zijne toekomende huisvrouw ter andere
zijde, hebben te samen en elk van hun beiden begeerd te constitueren en onderling te sluiten een
huwelijkse voorwaarde tussen de voorschreven Jan Celen en Jenneken Luijkx en laten alle
kwesties, callangeringen en geschillen beschouwen en hiermede te neer te leggen die hier
namaken tussen de vrienden van den eerste aflijvige en de langstlevende van hun beiden zouden
mogen oprijzen …
Zo hebben zij met beide voorzieningen en deliberaties en uit vrije wil van niemand bedwongen zo
zij verklaarden, gemaakt en geordonneerd …
WLO-OGA749-027

folio 12 recto

… gelijk zij maakten bij deze hun huwelijkse voorwaarden in de voegen en condities na volgende.
Te weten dat al de erfelijke goederen die zij in haar voorgaande huwelijk hebben verkregen zullen
gaan naar haar respectieve kinderen en verder nopende de haafelijke goederen van wederzijds in
haar eerste huwelijk verkregen willen en begeerden zij dat dezelfden ( zo zij te samen geen
kinderen verkrijgen ) zullen gaan naar een ieder van zijn voorkinderen … etc…
Aldus gedaan en gepasseerd voor Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard Joachim Oijen en
Gommar Vincx schepenen deze 8 mei 1639. W. Vermeeren secretaris.

Op 8 maart 1639 hebben Adriaen Van Roije en Jan Van Dijck Janssone den behoorlijke eed
gedaan over de onmondige kinderen van wijlen Anna Verhulst daar vader af is Peeter Van Roije.
Coram voor den drossaard, Gommar Vincx, Machiel Leuckens en Henrick Caers schepenen.
WLO-OGA749-028

folio 12 verso

Op 22 maart 1639 compareerde Jan Vanden Brande en Adriaen Verlinden als voogden van de
kinderen van wijlen Niclaes Vande Brande ter ene en Maijken Verlinden des voorschreven
weeskinderen moeder ter andere zijde, verklaarden aangegaan en veraccordeerd, te weten dat de
voorschreven moeder haar kinderen zal houden loffelijk naar hun haar staat van linnen en wollen
en als dezelfde zullen gekomen zijn tot een huwelijks staat of enige andere de som van 26 guldens
eens … voor al hetwelk de voorschreven moeder zal mogen profiteren al de haafelijke goederen
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en daarenboven touchtsgewijs bezettende en gebruikende de erfelijke goederen en alzo Catlijn
Thijs ( de wezen grootmoeder ) heeft een obligatie van 50 guldens kapitaal …
Coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Joachim Oijen, Gommar Vincx , Olivier
Goeijvaerts, Jan Wouters, Machiel Leuckens en Hendrick Caers schepenen.

Op 5 april 1639 is rechtelijke voogd geworden Willem Verstraten Peeterssone over de onmondige
kinderen van wijlen Adriaen Verstraten daar moeder af leeft Maria Verlinden en Peeter Helsen
over de voorschreven weduwe Maria Verlinden. Coram Oijen, Vincx, Verbist en Caers
schepenen.

Den voorschreven dag zijn rechtelijke voogden geworden Jan Nuijens en Jan Van Outsel
Janssone over de onmondige kinderen van Adriaen Nuijens daar moeder af leeft Maijken
Rombouts en hebben den eed gedaan ten dage en jaar als boven.

Ten voorschreven dag zijn rechtelijke voogden geworden Adriaen Van Dijck en Adriaen
Verlinden over de onmondige kinderen van wijlen Floris Van Dijck daar moeder af leeft Maijken
Van Dijck en hebben den eed gedaan coram dag en jaar als boven.
WLO-OGA749-029

folio 13 recto

Op 23 mei 1639 compareerden Willem Verstraten wettige voogd en Jan Verbist tot deze
gekozen voogd over de onmondige kinderen van wijlen Adriaen Verstraten daar moeder af leeft
Maijken Verlinden ter ene en de voorschreven Maijken Verlinden des voorschreven wezen
moeder bijgestaan met Peeter Helsen Peeterssone haar wettige voogd ter andere zijde, de welke
verklaarden veraccordeerd te zijn, te weten dat de voorschreven Maijken Verlinden zal gehouden
wezen haar kinderen loffelijk te onderhouden en op te voeden, van linnen en wollen, kost en drank
…
Item zal de voorschreven Maijken Verlinden moeten geven aan haar dochter Jenneken
Verstraten als zij gekomen is tot 18 jaar de som van 130 guldens eens met een half mudde koren,
waarvoor de voorzegde tweede comparante zal hebben en profiteren al de haafelijke goederen in
haar huwelijk verkregen en de erfelijke goederen zowel leengoed als cijnsgoed zal mogen
gebruiken ten tijd van acht jaren …
Aldus gedaan en gepasseerd coram Sr. Frederick Van Blockhoven Joachim Oijen, Gommar Vincx,
Olivier Goeijvaerts, Jan Verbist, Jan Wouters, Machiel Leuckens, Henrick Caers schepenen.
In de marge:

Ingevalle van dit akkoord ten deze vermeld tussen de voornoemde voogden en
de voornoemde Maijken Verlinden , zo is voor de schepenen nagenoemd
gecompareerd Niclaes Wouters gehuwd zijnde met Catlijn Verstraten ten deze
mede present dewelke hebben bekent mits deze voldaan te zijn van de 130
guldens in het voorschreven akkoord vermeld. Actum coram Goeijvaert Van
Eijnde, Anthon Douwen en Jan Thoelen schepenen deze 15 januari 1647.
WLO-OGA749-030

folio 13 verso

Op heden 3 juni 1639 zijn rechtelijke voogden geworden Jan Verbist en Andries Bouwens over
de onmondige kinderen van wijlen Naenken Verbist daar vader af leeft Hendrick Bouwens.
Coram Sr. Hendrick Van Blockhoven drossaard Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen.

Scheiding en deling tussen de erfgenamen Lauwereijs Bertels Henrickssone en
Geertruit Vervoordackers zijn huisvrouw ter ene en Cornelis Vanden Brande
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als volle last hebbende van Catlijn Van Genechten weduwe wijlen Lauwreijs
Vande Brande zijn moeder, gepasseerd voor den notaris Van Ermen op datum
van 9 juli 1639 ter andere zijde, ten overstaan van Lauwereijs Bertels Janssone
en Jan Vervoordackers als voogden van de voorschreven wezen van de
voornoemde Lauwereijs Bertels Henricxssone en Geertruijt Vervoordackers.
In den eerste is de eerste kavel aangebleven aan de voorschreven Cornelis Vande Brande
waaraan werd gesteld zeker huis, hof, schuur, bakboer met het binnenblock daaraan gelegen tot
Soerle, groot omtrent de zeven zillen de juiste maten onbegrepen, met nog een perceel daaraan
gelegen genaamd “ den dries “ groot omtrent drie zillen daar benevens aan gelegen op de noord
zijde.
Item nog een perceel genaamd “ de weghde “ groot omtrent anderhalve zille komende zuidwaarts
een de baan met nog de helft van “ het hasevelt “ op de west zijde, met nog een perceel genaamd
“ het schommeken “ komende aan het straatje gaande van de Vijf huizen naar “ de goorheijde “
met nog een perceel genaamd “ het velkensblock “ groot omtrent een half bunder komende zuid
aan de Vekenstraat let een perceeltje genaamd “ de thiende schuer “ groot omtrent een zille.
Komende noord aan de Renderstrate. Item zeker beemdeken genoemd “ het leen “ groot omtrent
een zille, komende noord aan de Wimpe, met nog een perceel eussel genaamd “ het biesen
eussel “ komende noord aan de Wimp, met nog een perceel eussel genoemd “ het bijff eussel “
palende westwaarts “ den bieseneussel “, met nog …
WLO-OGA749-031

folio 14 recto

… een perceel genoemd “ den langenbeemd “ liggende naast de Wimpe met nog een perceel
genaamd “ de rabbroecken “ uitkomende aan “ de rasvoorte ? oude broeck “. Item zekere
beemd gelegen aan “ de halle “ groot omtrent een bunder. Palende oost Jonker Aert Van Co…,
zuid de grote Laecke, west de erfgenamen Jan Hermans met nog een perceel genaamd “ het
hove beemdeken “ groot omtrent een zille. Palende oost, west en noord de cleijne Laecke , zuid
“ St. Niclaes bempt “ van Soerle, met nog een half bunder beemd tussen de grote en kleine
Laecke gelegen aan “ peetermans heuvel “. Palende oost de erfgenamen Henrick Van Hout, west
Adriaen Oijen ? erfgenamen.
Zuid zeker twee heiden genaamd “ de werffe… heijde “ gelegen in de Reijnderstraete. Palende
oost Henrick Van Outsel en de erfgenamen Jan Wils, zuid Jan Thoelen, west Eleij Wuijts en Jan
Maes met nog een perceeltje genaamd “ het dommel heijcken “. Palende oost en noord aan de
Herbaan, zuid Adriaen Verhoustraten, west de erfgenamen Peeter Verhoustraten met nog de helft
van “ de tichelrije bosch “ alsnu hetzelfde alreeds gepaald en afgemeten is naar de oostzijde met
een grauwen en aan de kant van de west zijde met een witten …
De tweede kavel toekomende en gevallen aan de voorschreven voogden Laureijs Bertels en Jan
Vervoordackers in den naam van de voorschreven wezen wordt in den eerste gesteld een
perceel genaamd “ het haeveren dries “ groot omtrent een zille gelegen tot Soerle. Palende west
een straat, zuid “ de sleedehage “ met nog de voorschreven “ sleehaege “ groot omtrent een
bunder, komende oost Jan Verstappen erve met nog een perceel genaamd “ den bogaert “ groot
omtrent de zeven zillen, met nog een paar eussels daar benevens aangelegen genaamd “ het
slaegerbosken “ . Palende te samen oost Jan Van Outselen Niclaes Van Kerckhoven, noord haar
zelf.
Item nog een perceel genaamd “ den dijstenacker “ , groot omtrent een half bunder. Palende oost
de erfgenamen Catlijn Van Genechten, west Jan De Winter met nog de helft van het voorschreven
“ hasevelt “ gelegen op “ de vorste heijde “ komende oostwaarts aan de Rijnderstrate, noord
Anthon Vrancx. Item een beemd gelegen over de Wimpe aan “ den slange vonder “ met nog een
eussel gelegen naast aan het voorschreven perceel op “ de sog “ zijde lopende de Wimploop door
met nog een perceel genaamd “ het hoogheussel “ naast het voorschreven eussel aangelegen en
door de heide, met nog een perceel eussel genaamd “ het vorste eussel “ komende west aan de
Reijnderstrate. Item zekere zille broekgelegen op “ de achterste horts doncken “. Palende oost
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Geert Verstappen, noord de erfgenamen Jacques Wouters, met nog een derdel beemd onverdeeld
…
WLO-OGA749-032

folio 14 verso

… met Bavo Soeten en de erfgenamen Jan De Beckere, met nog een half bunder genaamd
“ het rou half boender “ hetwelk is liggende tegens Adriaen Van Hout ende Maijken Vertruijen,
met nog een zille gelegen in “ het loijbroeck “. Palende oost en noord Geert Helsen, met nog een
zille beemd gelegen aan “ den loijdijck “ . Palende oost Adriaen Helsen en Jacob Thils, zuid de
Laecke . Item een perceel heide genaamd “ het leirmaecker “ komende zuid aan de
Reijnderstrate, oost en west de erfgenamen Jan Van Hove met nog een heide gelegen aan “ de
goorheijde “. Oost en zuid Jonker Aert Janssen en de erfgenamen Jan De Cuijper met nog een
heide genoemd “ het dommelheijken “. Palende oost Andries Van kerkhoven, zuid de Herbane,
west Catlijn Verlinden, met nog de helft in “ de trichelrije bosch “ op de zonne zijde als voor
gepaald en gelegen is.
En dat alles op de oudste cijnzen, servituten van wegen als op de percelen van de voorschreven
partijen van ouds daarop hebbende uitgegaan salvo dat het veken daar tussen “ het
kalverendries “ en het huis is hangende zal van de twee voorschreven percelen gelijk gedaan
worden …
Aldus gedaan en gepasseerd voor Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Joachim Oijen ,
Gommar Vincx, Olivier Goeijvaerts, Jan Verbist, Jan Wouters en Henrick Caers schepenen deze
12 juli 1639. W. Vermeeren secretaris.
Op 13 juli 1639 hebben de borgemeester van Gelindel rechtelijk verhuurd het gerst in “ het
staeckbeemdeken “ voor de achterstel van dorpslasten en hebben hetzelfde in gehuurd voor de
zelfde … Ten voorschreven dag hebben alsnog verkocht zeker hooi gestaan tot Strateneinde …

Visie gedaan over de geweldige kerrevracht, geschied op den 21, 22, 23 en 24
van het Connincxleger ten verzoek van Jan Wils als hebbende in pachting zeker
goed toekomende den heer Vander Rijt heer van Broechem … coram Joachim
Oijen en Gommar Vincx schepenen deze 26 juli 1639.
In den eersten geviseerd hebbende de percelen bezaaid bij den voorschreven Jan Wils …
WLO-OGA749-033

folio 15 recto

van de goederen van den voorschreven heer Van de Rijt heer van Broechem … de voorschreven
schepenen estimeren aldaar schade en verders staat te lezen in koren een zille te weten op de
“ achterste astenhoff “ en “ sleijblocxken “ mitsgaders alsnog in “ weeckgoir “ op “ leemputten
velt “ … tegenover Peeter Pauwels te samen een zille. Aldus gevisiteerd op datum als boven. W.
Vermeeren secretaris.

Compareerde op 6 juli 1639 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Sr. Bernaert
Schellekens rentmeester des lands en markizaat Westerlo en Juffrouwe Magriet Wijnants zijn
huisvrouwe dewelke hebben gekocht mits deze van Mr. Adriaen Robrechts zaliger memorie in
zijne commissie als secretaris der Heerlijkheid Herselt gereserveerd en ondersproken als breeder
is blijkende in de voorschreven zijne commissies aan Maijken Oijen weduwe ( heeft gelaten ) aan
de voorschreven Adriaen Robrechts de som van 400 guldens eens te betalen van nu in drie
maanden zonder daar van der voornoemde tijd intrest te geven, dan bij zo ver de voorschreven
comparanten de voorschreven som ten gementioneerde tijd niet is voldaan alzo zij in dat geval
gehouden wezen van nu af aan daarvan intrest geven telkens te betalen 6 mei jaarlijks ofwel te
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stellen goede en suffisante hypotheken daar en alzo de voorschreven weduwe Maijken Oijen
mede te vreden zal wezen …
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Gommar Vincx en Olivier Goeijvaerts op
datum als boven. W. Vermeeren secretaris.
In de marge :

Op heden deze 2 december 1642 heeft Adriaen Rouvoets als man en voogd
van Maijken Oijen bekent voldaan te zijn van deze obligatie van 400 guldens en
schelden hetzelfde kwijt voor nu en ten eeuwige dagen.

Ten voorschreven dage heeft den voorschreven weduwe Maijken Oijen verhuurd aan de
voorschreven Bernaert Schellekens en Juffrouwe Magriet Wijnants die de huur hebben
ontvangen van zeker huis en hof gestaan en gelegen tot Herselt in de plaatse alzo hij hetzelfde
alsnog in huur had den tijd van twee jaren en dat voor de som van 48 guldens jaarlijks met zeker
omtrent vijf zillen land gelegen achter het voorschreven huis, voor de som van 30 guldens jaarlijks
en dat voor twee jaren en verder op conditie als zo de voornoemde Adriaen Robrechts en
maijken Oijen hetzelfde hadden gehuurd van de erfgenamen van Jonker … Actum coram dag en
jaar ut supra.
WLO-OGA749-034

folio 15 verso

Op 3 augustus 1639 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Peeter Bertelmeus
daar ten achteren was aan Juffrouw Huijbs van zekere pacht huur dat den voornoemden Peeter
Bertelmeus had gewoond op dezelfde pachthoeve genaamd “ het goorken “ welk achterstel hij
beloofde mits deze te betalen binnen den tijd van een maand na datum. Actum coram den heer
drossaard, Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen op datum als boven.

Op heden deze 4 augustus 1639 hebben de collecteurs van Soerle rechtelijk doen verkopen een
koe met een vaars runderken voor den achterstel van de dorpslasten en hebben dezelfde
collecteurs namelijk Anthoin Vanden Brande en meer anderen ( gekocht ) voor de som van 32
guldens eens ingevolge de voorschreven koe en het runderken. Aldus gedaan coram Sr. Frederick
Van Blockhoven drossaard, Joachim Oijen, Gommar Vincx en Olivier Goeijvaerts schepenen .

Op 20 september 1639 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jacques Van
Couwenberchs en Juffrouw Digna Engelen 6 ingezetenen alhier de welke bekenden schuldig en
ten achteren te zijn aan Sr. Adriaen Bossaerts koopman tot Antwerpen en dit van verhaalde
waren die dezelfde aan ons comparanten over gehouden en nog is zijnde en voor welke som
alreeds gemaakt en nog te maken is binnen den tijd van drie toekomende jaren. Zij comparanten
verobligeren hunne respectieve personen, have en erven en principelijk hun huis, hof, schuur en
stallingen met het land daartoe, zijnde groot omtrent tussen 12 en 13 zillen waar zij de
voorschreven comparanten zijn gegoed en geerft op den 10 mei 1639 en bij zo ver de
voorschreven comparanten de voornoemde Sr. Adriaen Bossaerts niet voldoen binnen den tijd
van drie toekomende jaren zullen zij gehouden wezen te stellen goede en suffisante hypotheek
waarmede den voorschreven Adriaen Bossaerts tevreden zal wezen. Coram den heer drossaard
en de schepenen in collegio op datum als boven.

Ten voorschreven dag hebben Merten Peeters en Wilboort Heijns dienaars tot Oolen rechtelijk
verkocht drie vaarsen toekomende de ene Merten Cluijts en den anderen Lauwereijs Van
Lommel en den derden Cornelis Van Bijlen die dat ter zake van dat dezelfde vaarsen hebben
gehad in “ d’ oolensche broeck “ volgens het meetboek en hebben zelfde dienaars der zelfde
ingekocht, de eerste aan Wilboort Heijns voorschreven voor twee guldens dus van Merten
6
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Cluijts en de tweede van Lauwereijs Van Lommel voor drie guldens en de derde Cornelis Van
Bijlen en is den derden ingekocht bij den voorschreven Merten Peeters voor 2 guldens 8 stuivers.
Actum coram den heer drossaard en de schepenen in collegio op datum als boven.
WLO-OGA749-035

folio 16 recto

Den voorstaande dag heeft alsnog rechtelijk doen verkopen Wouter Van Kerckhoven de
boekweit van de weduwe Eloij Melis voor de dorpslasten en heeft de voornoemde Wouter Van
Kerckhoven het veertel ingekocht van veertel tot veertel voor de som van 48 stuivers.

Den 4 oktober 1639 heeft Wilboort Heijns rechtelijk doen verkopen den koeiketel van Jan
Sprengers voor het schot van zijn koeën te schutten in de Veltstrate en heeft den voornoemde
Wilboort Heijns dienaar dezelfde ingekocht voor het schot en de kosten hier over gedaan. Actum
den heer drossaard en de schepenen in collegio .

Op 2 november 1639 heeft Balten Schellens rechtelijk doen verkopen een paard van Geert
Diricx om daarvan te verhalen den achterstel van dorpslasten die den genoemden Geert Diricx
aan de voorschreven Balten Schellens als borgemeester ten achteren was. Dag en jaar als
boven.

Ten voorschreven dag hebben Wilboort Heijns en Merten Peeters dienaars van Oolen rechtelijk
doen verkopen de vaars van Jan Helsmans voor het schot dat dezelfde zijnen stier heeft laten
gaan in “ het gemeijn broeck “. Dag en jaar als boven.
WLO-OGA749-036

folio 16 verso

Op 5 oktober 1639 voor de schepenen nagenoemd compareerden in propere personen Adriaen
Baten en Anneken Verwimpe die bekenden mits deze ten danke ontvangen te hebben en
schuldig te wezen aan Balten Schellens en Elisabeth Gijssens zijne huisvrouw 50 rijksguldens
die zij beloofden met intrest van dien te betalen binnen het jaar na 1645 en waarvoor zij stelden
goede en suffisante panden … Aldus gedaan coram Gommar Vincx en Olivier Goeijvaerts
schepenen op datum als boven.

Op 8 november 1639 heeft Jan Slaets respectievelijk verkocht de beste koe van Bavo Soeten om
daaraan te verhalen de dorpslasten van den voorschreven Bavo Soeten aangezet en heeft den
voornoemde Jan Slaets dezelfde ingekocht voor dezelfde zijne pretentie gedaan. Item insgelijks
verkocht de beste koe van Adriaen Verloo voor dezelfde zijne pretentie die hij als voor heeft
ingekocht. Aldus gedaan en gepasseerd voor d’ officie Gommar Vinkx en Olivier Goeijvaerts.

Op 2 november 1639 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden de eerzame
personen Goijvaerts Vekemans ingezetene van Bel. Gielis Kerckhoffs, Wouter Van Geel en
Jan Van Geel en Wouter Willems ingezetenen van de Vrijheid Geel en Aert Caers en Jan
Stessens ingezetenen van Mol allen voerlieden hebben te samen verklaart mits deze op hunnen
deugelijke eed die zij hebben gepresteerd in handen van onzen drossaard hoe dat zij (
aangeslagen geweest zijnde hierbij onder Herselt van een partij van de Staeten op datum
voorschreven ) niet hebben geladen op hunne karren dan alleen boter met een mandeken eieren
dewelke zij …
WLO-OGA749-037

folio 17 recto

zo vandaar eigen gewas als van haar geburen gekocht hebben bijeen vergaard hebben en bij zo
verre daar enige zwarigheid kwam van te geschieden of van uit te spruiten zo beloven de
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voorschreven comparanten aan houden als voor dat zij de gemeente alhier door het afnemen van
de comparante peerden die de ingezetenen alhier de voorschreven partij hadden afgenomen, altijd
kosteloos en schadeloos te indemneren en te ontlasten van alle schade die hier uit zoude mogen
spruiten of overkomen, obligeren tot dien en einde hunne respectieve personen en goederen,
roerende en onroerende, hebbende en toekomende.
Aldus gedaan en gepasseerd coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Gommar Vincx ,
Olivier Goeijvaerts en Henrick Caers schepenen op datum als boven.

Op 15 november 1639 heeft Peeter Boets rechtelijke voogd geworden over de onbejaarde
kinderen van wijlen Adriaen Van Dijck daar moeder af was Magdaleen Boets. Coram den heer
drossaard en schepenen in collegio.

Ten voorschreven dag heeft Gommar De Winter secretaris tot Parwijs rechtelijk doen verkopen de
beste vaars van de weduwe Cornelis Cuijpers voor den achterstel van de contributies en heeft de
voorschreven Gommar De Winter de voorschreven vaars ingekocht voor zeker zijne achterstellen
en de kosten tot deze gedane actie.

Den 13 december 1639 heeft Carel Verloij rechtelijk verkocht zeker mutsaards hout toekomende
Machiel Van Gouberghen van daar af te verhalen den achterstel van dorpslasten die hetzelfde
daarvoor heeft gekocht. Actum den heer drossaard en de schepenen in collegio.

Ten voorschreven dag compareerde Machiel Wils rechtelijke voogd over de achtergelaten
weeskinderen van wijlen Jan Wils daar moeder af leeft Jenneken Verlinden.
WLO-OGA749-38

folio 17 verso

Ten voorschreven dag compareerden Jan Mertens die rechtelijke gekozen en gegeven is geweest
tot het bedienen van het H. Geestmeesterschap ter ene en Jan Goeijvaerts ter andere zijde, tot
akkoord gekomen zijn voor de som van 47 guldens eens die de voornoemde Jan Mertens zal
geven en betalen aan voornoemde Jan Goeijvaerts en dat hij tweede comparant in dezelfden
eerste comparantes naam te geven en op te halen den H. Geestboek zo en gelijk de voornoemde
Jan Mertens schuldig was te doen. Actum coram, dag en jaar als boven.

Op 13 december 1639 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Gommar Vincx
en heer en meester Jan De Vos Schouteth tot Tongerloo als voogden van de onmondige kinderen
van wijlen Mr. Gilliam Vincx ter ene zijde en Catlijn Cuijpers moeder der kinderen bijgestaan met
Goeijvaert Van Eijnde haar tegenwoordige bruidegom en tot deze geassumeerde voogd ter
andere zijde, welke partijen zijn tot akkoord gekomen nopende de alimentatie van haar kinderen
mitsgaders van betalingen van de schulden in het sterfhuis bevonden.
Als te weten dat de voorschreven tweede comparanten schuldig en gehouden zullen wezen haar
kinderen te weten Geertruijt Vincx, Dingen Vincx en Catlijn Vincx loffelijk te onderhouden van
linden en wullen, van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van 18 jaren
en hen dan te geven een som van 30 guldens eens en aan Geertruijt Vincx daarenboven nog
haar zilveren beker haar over de vunt ( doopsel ) gegeven. Waarvoor dezelfde tweede
comparanten zullen behouden en profiteren al de meubelen … dat de voorschreven wezen zijn
nemende al de obligaties met de schulden van Maijken weduwe wijlen Dirick Tijboers maar niet
de pretenties aan Mr. Jeronimus Wijnants zonder verder , met nog conditie dat zo wanneer enige
kwesties of zwarigheid worden genomen te gereijsen van zekere erfkoop van zeker perceel land
genaamd “ den bosch “ gekocht bij wijlen Mr. Giliam Vincx tegens wijlen de erfgenamen
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Abraham Van Tulden dat hetzelfde zal worden geaccommodeerd bij de voorschreven eerste
comparanten …
WLO-OGA749-039

folio 18 recto

en werd alsnog ondersproken of de voorschreven tweede comparanten kwamen het huis waar zij
tegenwoordig in woonden genaamd “ den hooghen hoff “ te verbeteren of daar andere edefitien
daar kwamen op te zetten dat al hetzelfde zal wezen tot profeet van de voorschreven wezen.
Actum coram den heer drossaard Joachim Oijen en Olivier Goeijvaerts schepenen.

Compareerde Adriaen Bruers die ons zekere cedulle ( handschrift ) hem hiertoe moverende heeft
geëmancipeerd en uit de brode gedaan gelijk hij emancipeert en uit den brode doet zijn drie zonen
namelijk Jan Bruers, Machiel Bruers en Adriaen Bruers . Coram Heer Frederick Van
Blockhoven drossaard, Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen deze 10 januari 1640.

Op 27 februari 1640 heeft Machiel Wils in den naam Lembrecht Van Outsel rechtelijke doen
verkopen de beste koe van Peeter De Cuijster over dorpslasten aan den voorschreven
Lembrecht Van Outsel ten achteren. Actum coram den heer drossaard en de schepenen in
collegio.

Op 13 maart 1640 voor drossaard en schepenen compareerde Machiel Wils die rechtelijke voogd
is geworden over de onmondige kinderen van wijlen Jan Verbist daar moeder af was Elisabeth
Wils. Coram den heer drossaard en de schepenen in collegio.

Op 17 maart 1640 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Dirick Bertelmeus,
Otto Bertelmeus, Anthony Bertelmeus, Sihiardus Bertelmeus broeders en Jan Janssen als
getrouwd hebbende Maijken Bertelmeus ter ene en Balten Schellens, Goetschalck Schellens,
Wouter Schellens, Jan Wouters die zich sterk maakt voor zijn broeder en Peeter Paschasius
als man en voogd van Catlijn Schellens en voornoemde Balten Schellens als voogd van de
onmondige kinderen van wijlen Joannes Van Den Wouwere daar moeder af was Jenneken
Schellens ter andere zijde en hebben aangegaan al zeker akkoord …
WLO-OGA749-040

folio 18 verso

en dat van zeker delict van eenen doodslagh gedaan door de personen van Jan Berthelmeus en
Guilliam Berthelmeus hun eerste comparanten broeders aan den persoon van Jan Schellens
hunnen tweede comparanten broeder, te weten dat de voorschreven Jan Bertelmeus en Guilliam
Bertelmeus zullen gehouden zijn hun leefdag lang met hun woningen te absenteren van den
lande of dorp van Tongerloo, dan wel aldaar frequenteren om zelfde affaires te doen, naar zo verre
zij tweede comparanten in enige taverne binnen Tongerloo haar refereerden of laten drinken,
zullen zij delinquenten gehouden wezen daaruit te blijven ten ware met consent van de
voorschreven tweede comparanten.
Item zullen de voorschreven eerste comparanten daarenboven gehouden wezen tot lafenis van de
ziel van de overleden Jan Schellens te doen dertig missen en daar benevens te geven tot het
altaar van Sint Sebastiaen tot Tongerloo een wassen kaars ten minste van een half pont en zullen
de voorschreven eerste comparanten schuldig en gehouden wezen te geven en te betalen aan
den voorschreven tweede comparanten de som van 240 guldens te employeren ter geliefde van
de voorschreven tweede comparanten salvo dat Balten Schellens tevreden is voor zoveel
aangaat zijn part in de voorschreven 40 guldens, dat hij eerste comparant zullen gestaan daarvoor
te doen drie missen tot lafenis als voor. Alles welke zo voorschreven staat geloofden zij
comparanten te houden voor vast, goed en van waarde …
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Aldus gedaan en gepasseerd coram Frederick Van Blockhoven, drossaard Joachim Oijen en
Gommar Vincx schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-041

folio 19 recto

Op 8 mei 1640 is rechtelijke voogd geworden Jan Van Outsel Janssone over de onmondige
kinderen van wijlen Maijken Van Outsel daar vader af leeft Jan Peeters en heeft dezelfde de eed
gedaan. Coram Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen op datum als boven.
Op 10 mei 1640 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Van Outsel als
voogd en Olivier Goeijvaerts tot ten deze gekozen voogd over de onmondige kinderen van wijlen
Maijken Van Outsel ter ene en Jan Peeters den voorschreven onmondige kinderen vader ter
andere zijde hebben aangegaan en tot akkoord gekomen te zijn te weten dat den voorschreven
tweede comparant zal gehouden wezen het voorschreven kind Adriaen Peeters te houden loffelijk
van kost en drank, linden en wullen tot hij gekomen is tot een ouderdom van 18 jaren en hem dan
te geven 12 guldens in geld en daarvan afscheiden, voor al hetwelk hij tweede comparant zal
profiteren al de haafelijke goederen samen met zijn huisvrouw en al het erfgoed van de
moederlijke zijde. Aldus gedaan en getransporteerd coram den drossaard, Joachim Oijen en
Gommer Vincx schepenen.

Op heden 10 juli 1640 hebben de collecteurs van zulke Hulcken namelijk Matthijs Vervorst en
Charel Verloij verkocht de koe van de weduwe Cuijpers aan Adriaen Vermeerbergen en willen
alzo verhalen de achterstallen der dorpslasten op dezelfde te pretenderen.
WLO-OGA749-042

folio 19 verso

Voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Adriaen De Becker met Adriaen Wuijts
als man en voogd van Catlijn De Becker voor haar zelf en hem sterk makende voor de wezen van
Balten … ( leeg ) daar moeder af was Jenneken de Becker. Item voor de onmondige kinderen
van Jan De Becker ter ene verso Jacques De Becker ter andere zijde en zijn overeengekomen te
weten dat Jacques De Becker voorschreven zal hebben en profiteren van de zusters van Adriaen
De Becker die hunnen vader was, een beddekoetse, met den bedde, hoofdpeulink, saergie en
oorkussens. Item een eiken kist en dat alles voor zijnen arbeid in zijne ziekte bij te staan. Actum
coram den heer drossaard Joachim Oijen en Olivier Goijvaerts schepenen deze 12 juli 1690.

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Machiel Wouters daar moeder
af was Maijken Schellens, namelijk Jan Wouters, Niclaes Wouters, Adriaen
Wouters en Anthoin Wouters.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld zeker huis, schuur, stallingen, bakboer met den
hof en binnenblok groot omtrent drie zillen. Palende oost de weduwe Adriaen Bruijnseels, zuid
Mattheus Vande Poel, west Herstraetje en noord het Breerijtstraatje, geschat op 900 guldens. Item
zeker perceel land genaamd “ den heuvel “. Palende oost Peeter Buijens erfgenamen, zuid de
Breerijtstraat, west het klein straatje, noord “ het collocxven “ groot omtrent drie zillen geschat op
125 guldens. Item zeker perceel land geheten ” den palmbosch “. Palende oost, zuid, west en
noord Wouter Verlinden, groot omtrent een half bunder.
Item omtrent een half bunder hooi was gelegen in “ het gemeijn broeck “. Palende oost het
klooster van Tongerloo, zuid de cleijne Laecke , west en noord de Nethe. Item de helft van “ den
wijngaert “ groot in het geheel omtrent een half bunder. Palende oost “ de cleijn sogge “, zuid
Berbel Huveneirs , west Jan Van De Rijt en noord Jan Schellenberghs. En heeft deze kavel als
oudste zoon gekozen Jan Wouters met consent en conditie dat hij niet meer zal pretenderen …
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Item werd voor de tweede kavel gesteld 6 sillen land gelegen tot Zammel en genaamd “ het
craens “. Palende oost den heer van Geel, zuid Jan Bertels, west het straatje en noord de straat
van Oostel naar Tongerlo. Item het wederdeel van de voorschreven “ wijgaerd “. Item zeker twee
bunders geheten “ het steenvoort “ gelegen tot Gelindel groot drie zillen met nog twee heikens en
bos groot omtrent een bunder salvo …
WLO-OGA749-043

folio 20 recto

het groot hout over de 40 duimen dat niet mede gedeeld wordt, zowel op al de andere percelen als
deze voorschreven. Item zeker omtrent 80 roeden gerstland gelegen op “ de boonhoff “ tot
Daemseijnde. En is deze kavel aangebleven aan Anthoin Wouters.
Item voor de derde kavel werd gesteld het huis, schuur, stal met het binnenblok groot omtrent drie
zillen gestaan en gelegen tot Daemseijnde onder Tongerlo geschat op 375 guldens. Item zekere
heide genaamd “ den spirnick “ groot omtrent drie zillen. Item zeker omtrent een half bunder land
geheten “ het passelblocxken “. Item zeker perceel land geheten “ den verloren cost “ groot
omtrent drie zillen. Item de helft in zekere beemd genaamd “ den engelshof bempt “ gelegen
onder Parwijs groot in het geheel omtrent een half bunder. Item zekere zille heide met Jan
Mertens. Item zeker drie zillen heiden geheten “ de voorste heijde “. Item zeker perceel land
genaamd “ den dries “ groot een half bunder. Item zeker zille heiden met Thijs Wils erfgenamen.
En is deze kavel aan Adriaen Wouters aangebleven … met gelijk consent dat Adriaen Wouters
voorschreven zal kiezen met Niclaes Wouters zijn broeder ieder drie bomen van de beste eiken
die onverdeeld zijn gebleven.
Item werd voor de vierde kavel gesteld zeker omtrent zes zillen zowel land als bos geheten “ de
cleijne boonhoff “ . Item zeker perceel land genaamd “ het leir “ groot omtrent anderhalve zille.
Item zeker land met de zijde daarachter gelegen groot te samen omtrent een half bunder. Item
zeker blok land geheten “ het heijblock “ groot omtrent twee zillen. Item de helft van “ den
vergelschen beempt “ . Item zekere zille heide gelegen onder Tongerloo geschat op 100 guldens.
Item zekere hofstede gelegen achter de schuur van Adriaen Van Outsel, groot omtrent in de 40
roeden. Item zeker half bunder heide met Adriaen Sijmons. En is deze gevallen aan Niclaes
Wouters … met bespreek …
Coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen
deze 13 januari 1640.
WLO-OGA749-044

folio 20 verso

Op 25 juni 1640 voor de schepenen nagenoemd hebben respectievelijk gedeelt Willibrord
Vermeeren secretaris en Adriaen Verhoustraten zekere heide en ven genaamd “ het schuijssel
ven “ op de conditie te weten dat den voornoemde Willibrord Vermeeren zal hebben het gedeelte
en part van de helft gelegen noordwaarts zo hetzelfde gedeeld en gemeten is met de gezworen
meter Jan Ceulemans volgens de calculatie daarvan zijnde en de voorschreven Adriaen
Verhoustraten zal hebben de andere helft volgend de voorschreven meting gelegen naar den
molen van Westerloo of Soerle, salvo dat den voornoemden Willibrord Vermeeren zal hebben en
profiteren alleenlijk het laatste plekske westwaarts gelegen van den dijk en dat den voorschreven
Adriaen Verhoustraten daarvan iets zal pertineren, alhoewel de twee bomen daar op gestaan
zullen wezen half en half.
Item al de heiden en moer wordt alsnu gedeeld als voorzien is, maar het water blijft onverdeeld tot
den tijd toe dat men anders zal geraden vinden. Ook de loop die is lopende door anders lieden
erven, welke loop ons is toekomende gelijkelijk maar andere helpen om deze open te doen mits de
profijten daarvan te komen ook half en half. Item zal de voornoemde Adriaen Verhoustraten
zijnen weg mogen nemen door “ d’ achterste pleksken “ , mits dat hij den achterstand draaiboom
daar toe zal loffelijk onderhouden. Aldus gedaan coram den heer drossaard Joachim Oijen en
Gommar Vincx schepenen.
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Op 28 juni 1640 compareerde voor drossaard en schepenen nagenoemd Jan De Neve
Niclaessone woonachtig tot Soerle, welke voornoemde comparant uit pure affectie en liefde die hij
is dragende tot de kinderen en kindskinderen van Mattheus De Neve zijnen broeder zaliger, aan
dezelfde heeft toegestaan dat zij heden gelijkelijk onder hen lieden in alle de goederen die hem
comparant ex proprio capita uit den tijde alreeds aangestorven of nog mogen aansterven, zowel
zullen profiteren als hij comparant en in het bijzonder dat Elisabeth de Neve zijn nicht dezelfde
voor haar contingent alleenlijk zal betouchte, en de propriëteit zal toekomen haar kinderen bij
keuze aan de zoon, aan de andere kinderen of kindskinderen van wijlen den voorschreven
Mattheus De Neve en de leengoederen gelegen tot Hulshout op hem comparant en de
voornoemde zijnen broeder verstorven mits de dood van Niclaes De Neve en dat gelijk zijne
ouders zullen tussen hem en zijn broers kinderen gedeeld worden elk voor de helft … etc … Actum
coram den heer drossaard, Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen.
WLO-OGA749-045

folio 21 recto

Op 2 oktober 1640 heeft Joachim Oijen rechtelijk doen verkopen de beste koe van Bavo Soeten
voor den achterstel van de bede vanden Bosch voor de som van 60 guldens die den voornoemden
Joachim Oijen daarvoor heeft ingekocht. Coram den heer drossaard, Gommar Vincx en
Vermeeren schepenen.

Den 23 oktober 1640 is rechtelijk voogd geworden Jan Hoijberghs en Olivier Goijvaerts met zijn
consent uit de wet gekozen, voogd van de onmondige kinderen van wijlen Adriaen Hoijberghs
daar moeder af leeft Catlijn Oijen. Actum coram den heer drossaard, Joachim Oijen en Gommar
Vincx schepenen.

Op 26 januari 1641 heeft Machiel Wils rechtelijk doen verkopen de beste koe van Niclaes Van
Olmen voor den achterstel van de contributie of koeien geld en heeft den voornoemde Machiel
Wils dezelfde ingekocht voor zijne pretentie en achterlijke kosten. Item den voorschreven dag
heeft de voornoemde Machiel Wils rechtelijk doen verkopen het baerslags strooi met het gedorst
# van Maij Vaes, voor de achterstel als voor en heeft dezelfde geestimeert het voorschreven
stroije voor zijne pretenten achterstel. Coram den heer drossaard, Joachim Oijen en Jan Mattheus
schepenen.

Op 16 februari 1641 heeft Jan Wils rechtelijk doen verkopen de beste koe voor den achterstel van
de dorpslasten die dezelfde heeft ingekocht voor de zelfden achterstel als kosten daarover
gerezen en hebben de voornoemden Jan Janssens zijne drie losdagen. Coram den heer
drossaard, Olivier Goeijvaerts en Jan Mattheus schepenen.
WLO-OGA749-046

folio 21 verso

Compareerde voor Joachim Oijen en Gommar Vincx schepenen Jonker Philippe De Fumael in
den naam en van wegens Jonker Livraije en juffrouw Anna De Fraisne cum suis allen
erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria De Fraisne pretendeert van alle schaden, intresten van alle
de passieve schulden die dezelfde zijn betalende zo van verkopen van renten als anderszins die
de voorschreven Juffrouw Maria De Fraisne heeft achtergelaten met Sr. Gisbertus Gisberti
secretaris van Itegem die den voornoemde secretaris gehouden was te betalen volgens zeker
contract en akkoord tegen de voornoemden Gisbertus Gisberti gedaan gepasseerd voor de
notaris … (leeg) op datum van … (leeg). Deze 19 november 1640.

Den 19 maart 1641 heeft rechtelijk doen verkopen het beste paard van Henrick Van Aelten voor
den achterstel van het koe geld en heeft Joachim Oijen hetzelfde gehouden het voorschreven
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paard om daaraan te verhalen zijnen voorschreven achterstel met de kosten daarom gedaan.
Actum den heer drossaard, Olivier Goijvaerts en Jan Mattheus schepenen.
WLO-OGA749-047

folio 22 recto

Den 16 april 1641 heeft Joachim Oijen rechtelijk doen verkopen het beste paard van Jan Van
Aelten om daarvan te verhalen den achterstel van het koe geld, mede voor de achterstel van
Peeter Peeters borgemeester tegens den voornoemden Jan Van Alten als ook voor de kosten
van de generale rekeningen van den voornoemde Peeter Peeters en heeft den voornoemden
Joachim Oijen hetzelfde paard ingekocht om daaraan te verhalen de voorschreven achterstellen
met de wettige kosten daarover gedaan. Actum coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard,
Olivier Goeijvaerts en Jan Mattheus schepenen op datum als boven.

Op 23 april 1641 heeft rechtelijk doen verkopen Joachim Oijen het beste paard van Mattheus
Vervoert en Bastiaen De Cuijper voor den achterstel van 33 guldens koegeld. Item de weduwe
van Willem Verstraten en Kerstiaen Diels om daarvan te verhalen de som van 120 guldens. Item
de beste koe van Jan Van Hout Peeterssone voor 12 guldens alles van het achterstel van het
borggeld en heeft den voornoemden Jochim Oijen dezelfde ingekocht tot verhaal der zelfden met
wettige kosten daarover gedaan. Actum coram den heer drossaard, Olivier Goeijvaerts, Machiel
Leuckens en meer andere schepenen.

Ten voorschreven dag is rechtelijke voogd geworden Aert Bercx over de achtergelaten wezen van
mijlen Maijken Verbist daar vader af leeft Andries Bercx. Op 7 mei 1641 is rechtelijke voogd
geworden Adriaen Verbist van de onmondige kinderen van wijlen Maijken Verbist daar vader
afleeft Andries Bercx.
WLO-OGA749-048

folio 22 verso

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Peeter Verbist daar moeder af
was Dimphna Lepeleirs die te samen verwekt hadden drie kinderen namelijk
Henrick Verbist, Peeter Verbist en Adriana Verbist wettige erfgenamen van
den voorschreven Hendrick Verbist hem presenteren voor de eerste kluit, en
dezelfde advocaat Piret als actie hebbende van de voornoemden Peeter
Verbist door last en procuratie van mevrouw Maria Van Schoenhoven weduwe
wijlen Heer Louis Van den Tempel … voor de tweede kluit en de voornoemde
Adriaenken Verbist voor de derde kluit allen als erfgenamen als voor.
In den eersten voor den eerste kavel werd gesteld het huis, hof met het binnenblok wezende leen,
gelegen tot Gelindel en Westerloo, groot omtrent anderhalve zille. Palende oost Adriaen
Lemmens, zuid “ de vroente “, west de erfgenamen Adriaen Verstraeten en noord de erfgenamen
Merten Verbist, geschat op meer dan 400 guldens.
Item twee eussels zowel heide als weide genaamd “ de houweijcken “ gelegen als voor, groot te
samen omtrent de 12 zillen. Palende oost Adriaen Douwen, zuid de straat, west en noord de
erfgenamen Anna Douwen geschat op alles zonder de bomen daarop staande op 100 guldens en
moet deze kavel uit de voorschreven verkochte bomen of hout vooruit hebben de som van 20
guldens en is deze kavel gevallen aan de voorschreven erfgenamen van Hendrick Verbist.
Item voor de tweede kavel werd gesteld een perceel land genaamd “ het groot block “ gelegen tot
Gelindel onder Westerloo groot omtrent de drie zillen. Palende oost Adriaen Douwen, zuid Jan
Verbist Peeterssone, west de straat en noord de erfgenamen Anneke Mertens, geschat boven de
rente daarop staande op 420 guldens. Item de helft van zeker twee eussels gelegen in “ de diep
rijte “ onverdeeld tot Gelindel, groot in het geheel omtrent de drie zillen en palende oost Jan
Verbist Peeterssone, zuid Adriaen Verbist, west Jan Mertens en noord de Capelrije van het kasteel
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zonder het hout daarop staande … En is deze kavel gevallen met behoorlijke loting aan den
voorschreven heer advocaat Piret in de kwaliteit als voor.
Item voor de derde en laatste kavel werd gesteld anderhalve dag maal land genaamd “ de david “
gelegen als voor. Palende oost Niclaes Wouters, zuid Christina Van Outsel, west Adriaen
Goeijvaerts en noord de erfgenamen …
WLO-OGA749-049

folio 23 recto

Willem Dens geschat op 170 guldens. Item zeker hofstedeken gelegen onder Parwijs land van
Soel groot omtrent een zille. Palende oost Adriaen Helsen, zuid de straat, west Adriaen
Goeijvaerts en noord de erfgenamen Merten Verbist, geschat op 220 guldens. Item het wederdeel
van de voorschreven eussels gelegen in “ de dieperijte “ onverdeeld tegens de tweede kavel.
Palende in het geheel als voor. Item zeker hofstedeken gelegen als voor groot omtrent de 15
roeden. Palende oost en zuid de straat, west Niclaes De Winter en noord de erfgenamen Maria
Sijmons, geschat op 45 guldens en is deze kavel aangebleven aan de voorschreven Adriaenken
Verbist.
Coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Olivier Goeijvaerts en Jan Mattheus schepenen
deze 24 mei 1641.

Compareerden voor drossaard en schepenen nagenoemd Huijbrecht Van Tongerloo ter ene ,
Peeter Peeters en Jan Callaerts als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Peeter
Bellens daar moeder af was Lisken Breugelmans, den voornoemde Peeter Peeters voor
zichzelf en mede als voogd van zijne broers en zusters in bijwezen van zijnen broeder Jan
Peeters ter andere zijde, hebben overeengekomen en aangegaan dit navolgende akkoord
nopende de haafelijke goederen die den voornoemde Huijbrecht Van Tongerlo was bezittende
vanwegen Maria Baken die zijn huisvrouwe was, bij dezelfde Maria Baken bij huwelijkse
voorwaarden gemaakt aan den voornoemden Huijbrecht Van Tongerloo, dat te weten om zijn
eigen vrije wille daarmede te doen en de voorschreven Huijbrecht Van Tongerloo zal laten
volgen een de voorschreven voogden de helft van alle haafelijke goederen, bij de voorschreven
Maijken Baken haar grootmoeder was achtergelaten en daarenboven 12 ellen lijnwaad van de
grofste d’ elle te mogen redimeren voor 30 stuivers salvo dat den voornoemde Huijbrecht Van
Tongerloo vooruit en voor hem houd het bedde met zijn toebehoren, te weten 2 oorkussens,
sarrige en slaaplakens en ook al het nieuwe lijnwaad en nog zijn leefdag lang zal trekken den
intrest van al de obligaties, die naar zijn dood zullen gaan naar den rechte struik, te weten van
Maria Baken …
WLO-OGA749-050

folio 23 verso

Item beloofde den voornoemde Huijbrecht Van Tongerloo te geven en te leveren in handen van
de voornoemde voogden al het gene tot des voorschreven Maria Baken lijf is geweest en kleren,
lijnwaad, zilverwerk … Actum coram den heere drossaard, Olivier Goijvaerts en Jan Mattheus
schepenen op 27 juni 1641.
Volgens het voorgaande akkoord zo zijn op heden de 28 juni 1641 voor drossaard en schepenen
nagenoemd gecompareerd ut supra de voorschreven voogden te weten Peeter Peeters en Jan
Callaerts met Lisken Peeters bijgestaan met Christiaen De Bock in plaats van Peeter De Bock
haar man en voogd, die verklaarden bij deze ontvangen te hebben van den voornoemde
Huijbrecht Van Tongerloo die het voorgaande akkoord en verbintenis van personen en goederen
houdende … schellende daar mede kwijt voor nu en ten eeuwige dagen … Aldus gedaan en
gepasseerd, W. Vermeeren secretaris.
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WLO-OGA749-051

folio 24 recto

Den 2 mei 1642 voor schepenen nagenoemd compareerden Peeter Vekemans en Paeschen
Peeters als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Peeter Verdonck ter ene en Maijken
Peeters bijgestaan met Frederick Ceustermans haar tegenwoordige man en voogd des
voorschreven wezen moeder ter andere zijde, zijn aangegaan dit navolgende akkoord nopende de
haafelijke goederen bij den voornoemde Peeter Verdonck en Maijken Peeters verkregen en
achtergelaten als te weten dat den voornoemde Maijken Peeters zal gehouden wezen haar
kind(eren) bij den voornoemde Peeter Verdonck verkregen te alimenteren van kost en drank en
dat de moeder zal wezen te geven aan haar dochter 27 guldens eens en daarenboven laten naar
school gaan … Aldus gedaan en gepasseerd coram Olivier Goeijvaerts en Jan Mattheus
schepenen.

Den 8 mei 1642 voor drossaard en schepenen compareerden Cornelis Pauwels en Peeter
Helsen als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Anneken Pauwels daar vader af leeft
Adriaen Van Dissen ter ene en den voornoemde Adriaen Van Dissen ter andere zijde, zijn
veraccordeerd nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven gehuwden in hun huwelijk
verkregen als te weten dat den voornoemde vader Adriaen Van Dissen zal schuldig en gehouden
wezen Maijken Pauwels zijn kind te onderhouden van kost en drank, linden en wullen … tot ze
gekomen zal zijn tot een geapprobeerden staat en dan te geven een koe met een bedde ofwel 50
guldens …
WLO-OGA749-052

folio 24 verso

En zo den voornoemden Adriaen Van Dissen kwam te hertrouwen dat dezelfde het voorschreven
weeskind wordt verstoten van de stiefmoeder zo zullen de voornoemde voogden het zelfde kind
mogen tot hen nemen en elders besteden tot last van den voornoemde vader waarvoor deze zal
mogen behouden al de haafelijke goederen … Coram Olivier Goeijvaerts en Hendrick Van
Tongerloo schepenen, op datum als boven.

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Jan Verrijt en Maria Baeten
zijn huisvrouw namelijk Sr. Ghijsbrecht Van Kerckhoven als actie hebbende bij
evictie door het uitwinnen van een rente op Geeraerdt Verrijt, Peeter Verrijt,
Lambrecht Verlooij als voogd van de weeskinderen van Adriaen Verrijt en
Catlijn Verrijt bijgestaan met Abraham Van Hove haar man en voogd, mede ten
overstaan van Jan Hendricx zoon des voorschreven Catlijn Verrijt.
Werd voor de eerste kavel gesteld de hofstede groot omtrent de dertig roeden gelegen tot
Berchom. Palende oost hun goed, west het veldtraatjes zuid de Heerbaene, noord aan “ het
blocxken “. Item zeker omtrent een zille land genaamd “ het stuijckers bercxken “. Palende oost
Anneken Siegers, zuid de voorschreven erfgenamen, west de erfgenamen Huijbrecht Van Kiele en
noord Jan Mattheus. Item “ het achterste op’t velt “ wezende land. Palende oost en noord de
erfgenamen Jan Zegers, zuid de baan. Item het derde part van de heide en bos genaamd
“ gijvel “ boven het grachtje.
Voor de tweede kavel werd gesteld omtrent een zille land gelegen naast de voorschreven
hofstede. Palende west de voorschreven hofsteden zuid de Herbaan. Item het tweede deel op het
voorschreven veld wetende omtrent een zille. Palende zuid aan de Herbaan en noord de
erfgenamen Jan Zegers, zuid de straat. Item het derde van “ achter op ’t velt “ ook omtrent een
zille. Palende noord de erfgenamen Jan Zegers, zuid de straat. Item de andere helft van
voorschreven “ gijvel beemden “.
Voor de derde kavel werd gesteld omtrent een sille land gelegen naast de tweede kavel renende
oost aan de schuur van Lambrecht Verlooij, noord Jan Zegers, zuid de straete. Item het derde van

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 31

“ achter op ’t velt “ ook omtrent een zille renende noord erfgenamen Jan Zegers, zuid de straete.
Item de andere helft van de voorschreven “ Gijvel Beemden “.
Voor de vierde kavel werd gesteld de helft van het half bunder komende west aan de erfgenamen
Adriaen Verijt, zuid de straat van het voorschreven half bunder, noord Zegers. Item het vierde part
van land “ van achter “. Palende als voor. Item het derde part in “ de gijvel “ te delen met de
eerste en de laatste kavel.
Voor de vijfde kavel werd gesteld de andere helft van het voorschreven bunder land gelegen
oostwaarts. Komende van “ nedereheijde “ aan “ ’t rioolken “ . Item het vierde part van
“ de gijvel “ te delen in het midden en de weide blijft onverdeeld. Item alzo op de voorschreven
percelen is uitgaande een rente van drie veertelen koren aan den H. Geest alhier waaraan een
iegelijk zijn part zal te geven hebben zoals dat ook gedaan is met de cijnzen.
Item hebben de partijen gekaveld en is de eerste kavel gevallen aan Lambrecht Van Loije als
voogd als voor, de tweede aan Peeter Verrijt, de derde kavel aan Goosen Verrijt, de vierde aan
Catlijn Verrijt en de vijfde aan de voorschreven kastelein Kerckhovens en te nemen hunnen
uitkoop tot na de zondag in acht dagen wezende de achtste dag der maand juni 1640.
Aldus gedaan ter presentie van Philips Van Immerseel en mij secretaris Vermeeren als getuigen
hiertoe geroepen deze 26 juni 1640 en is deze scheiding en deling alzo gebleven gelijk hetgeen
hiervoor bij deze geschreven is. Aldus gedaan en gepasseerd op datum als boven.
WLO-OGA749-054

folio 25 verso

Den 2 april 1642 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Guilliam Bastiaens en
Jan Janssen als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Bastiaens daar moeder af
leeft Anna Jans tegenwoordige voornoemde Anna Janssen bijgestaan met Olivier Goeijvaerts
tot deze uit de wet gekozen voogd ter andere zijde, verklaarden mits deze aangegaan en
veraccordeerd nopende de haafelijke goederen bij den voorschreven Jan Bastiaens achtergelaten
als te weten dat den voorschreven moeder haar twee kinderen zal houden van kost en drank en
aan ieder der twee kinderen te betalen dertig guldens, voor al hetwelk de tweede comparante zal
profiteren en behouden voor haar eigen al de haave met haar man verkregen om daarmede te
doen haar vrije wil … Coram Jan Mattheus en Michiel Leuckens schepenen. W. Vermeeren
secretaris.

Op 11 maart 1641 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Goetschalk
Schellens en Lambrecht Pellen als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Balten
Schellens daar moeder af leeft Lisabeth Ghijsen ter ene en de voornoemde Lisabeth Ghijsen
bijgestaan met Anthon Ghijsen haar broer ter andere zijde, de welke zijn overkomen en
aangegaan dit navolgende akkoord nopende de haafelijke goederen bij de voornoemde gehuwden
achtergelaten, te weten dat de voornoemde tweede comparante zal gehouden wezen de
voornoemde wees te onderhouden en te alimenteren van kost en drank … en als dit kind gekomen
is tot een geapprobeerden staat te geven de som van 550 guldens eens met een bedde en een
zilveren croes of veertig guldens daar tegen …
WLO-OGA749-055

folio 26 recto

nog tamelijk uit te zetten van klederen naar haar staat … etc… De penningen te halen uit de
haafelijke en erfelijke goederen met bespreek dat ze dezelfde alleenelijk moet betalen. Item alle
actieve en passieve schulden mede van alle lasten. Waarvoor zij tweede comparante zal hebben
en profiteren al de haafelijke goederen verkregen te samen in haar voorschreven huwelijk om
daarmede te doen haar vrije wil en het erfgoed te betouchten volgens het recht daarin hebbende.
Aldus gedaan coram Blockhoven drossaard, Goeijvaerts, Jan Mattheus, Lauwereijs Van Lommele,
Peeter Soeten en meer andere schepenen. W. Vermeeren secretaris.
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Op 21 september 1642 zo is rechtelijk beleid gedaan bij Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard,
Jan Mattheus, Peeter Soeten en Adriaen Verherstraeten schepenen … aanvaard met pretentie
van Monsieur Charel Alexander de Behault en haar Excellentie Mevrouwe de markiese alhier en
Gijsbrecht Van Kerckhoven kastelein over zekere straat genaamd “ de polderstraete “ gaande
en beginnende van de Plaets alhier naar “ de langhe brugge “ en gehadt daarbij de principaalste
ouderlingen namelijk Hendrick Bertels oud schepene , Anthon Iewaens, Gommar Vincx,
Barbara Huveniers, Jan Schellenberghs die gezamenlijk hebben verklaard op hunnen mannen
waarheid in plaats van eed die zij ten allen tijden bereid zijnde presteren des verzochts zijnde, dat
zij dezelfde Polderstraete dikwijls en hebben helpen en zien maken bij de gegoede ingezetenen
hiertoe van den Heere of dezelfs gecommiteerden verplicht zijnde en hen daarvoor het hout
gekocht hebbende van dezelfs haar gronden in het daar benevens beschonken met een half tonne
biers en somtijds wel meer of min. Actum coram dag en jaar als boven.
WLO-OGA749-056

folio 26 verso

Op 2 november 1641 voor schepenen nagenoemd compareerden Hendrick Laedeckens en
Quirijn Buijens rechtelijke voogden van de onbejaarde kinderen van wijlen Lisken Buijens daar
vader af is Jan Peskens ter ene en de voornoemde vader Jan Peskens ter andere zijde, dewelke
zijn overeen gekomen volgend akkoord, te weten dat den voornoemde tweede comparant zal
schuldig en gehouden wezen zijn twee kinderen te weten Adriaen Peskens en Maijken Peskens
te onderhouden van kost en drank en aan ieder van het geven een som van 20 guldens eens en
een half mudde koren en alzo de tweede comparant heeft gekocht gehad de helft van zekere
heide waarvan de andere helft de voorschreven wezen is competerende gelegen op “ de breerijt “
wezende leen onder den heer Van Blockhoven, waarin Jan Peskens is gegoed al zo wel hij
deszelfs nog niet heeft betaald zo zijn de voorschreven comparanten daarin voorschreven dat de
voorschreven kinderen als zij hebben tot het verstand zullen gekomen zijn zij zullen hebben optie
en de voorschreven helft te behouden mits dat de penningen die den voorschreven vader voor de
voorschreven helft van de heide heeft beloofd gehad … Tweede comparant zal daarvoor
behouden al de haafelijke goederen en de erfgoederen zal hij Jan Peskens mogen betouchten
zijn leefdag lang zonder dat hij het huis in enige manieren zal mogen laten vergaan, dan zo daar
enige reparaties mochten geschieden van enge stukken of delen hetzij stijlen, balken etc … zal de
voornoemden Jan Peskens met bijwezen van de voogden het hout daartoe mogen halen op den
grond van de voorschreven wezen.
Actum coram den heer drossaard, Jan Mattheus en Jan Wouters schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-057

folio 27 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van Naenken Peeters daar man af
was Sebastiaen Van Beemen.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld het huis met den hof en met den dries daarachter
aangelegen, groot omtrent een zillen. Palende oost en noord Machiel Diricx, ’s Heerentrate, west
Frans Claes en is deze kavel gevallen aan de erfgenamen van Lenaert Peeters daar moeder af
was Catlijn Van Beemen.
Item voor de tweede kavel werd gesteld een perceel erve zowel land en weid, groot omtrent drie
zillen. Palende oost Machiels Peeters cum suis, west Hendrick Janssen, zuid ’s Heerenstrate,
noord deze zelfde en is deze kavel gebleven aan Frans Claesen.
Item voor de derde kavel werd gesteld het resterende derde part van het voorschreven perceel
gelegen, zuid ’s Heerenstraete west de voorschreven strate, noord de heide en oost de resterende
delen en is deze kavel aangebleven aan Frederick Janssen als getrouwd hebbende IJken Van
Beemen.
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Item werd expresselijk geconditioneerd dat het huis en hof wezende den eerste kavel zal dragen
drie loopen rogge aan de H. Geest van Hulshout … en hebben de partijen te weten Mattheus
Verstraten en Sebastiaen Peeters als voogden van de wezen Lenaert Peeters daar moeder af
was Catlijn Van Beemen, Pauwels Geerincx als voogd van Franciscus Claesen in deze mede
present en bijgestaan met Jacob Claessen zijnen vader. Item Frederick Janssen als getrouwd
hebbende IJken Van Beemen alle hetgeen voorschreven beloofd te houden voor goed, vast en
van waarde.
Actum coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Olvier Goeijvaertsn Peeter Soeten en
Hendrick Van Tongerloo en A. Verstraten schepenen deze 27 januari 1643.
Ten voorschreven dag en voor d’ officie is rechtelijke voogd geworden Pauwel Geerincx van
Franciscus Claesen daar vader af is Jacob Claesen. Item Sebastiaen Peeters is rechtelijke
voogd geworden over de wezen Lenaert Peeters daar moeder af was Catlijn Van Beemen en
hebben dezelfden den behoorlijke eed gedaan.
WLO-OGA749-058

folio 27 verso

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Jan Zegers 7 en Maijken
Baken die zijne tweede huisvrouwe was.
In den eersten werd aan de eerste kavel gesteld het huis genaamd “ den Ketel “. Palende oost de
tweede kavel, west de straat van het kasteel en noord de Plaatse alhier met de brouwerij
strekkende het laatste gebouw aan de verkenskooi hetwelk deze gevel zal gehouden zijn te samen
toe te maken met een lemen wand of bent. Item het dak van het voorschreven huis “ den Ketel “
zullen zij malkander helpen dragen tussen beide de daken. Insgelijks zal de eerste kavel niet
mogen behagen of bestelen het keldergat van den tweede kavel. Item zal de eerste kavel moeten
onderhouden het getuind tot aan de verkenskooi. Item reparaties van de put, stijl en strengel zal
den eerste kavel geven aan den heer Daelen en de tweede kavel haar resterende derde part en
zal daarenboven de tweede kavel moeten vrij hebben haren eusseldrop van den eerste kavel. Item
zal de messie ( messing ) van den tweede kavel haar loop hebben of nemen over de tweede kavel
naar oude gewoonten. Item wordt aan deze kavel nog gesteld de schuur gestaan aan de straat
van het kasteel met de hof daaraan gelegen. Palende oost de voornoemde straat, zuid de Cleine
Laecke, west de erfgenamen Joachim Oijen en noord dezelfde erfgenamen met een heiken
gelegen tot Berchom en Herselt. Palende oost Anthoin Van Hal, west de erfgenamen Cornelis De
Paende en Anthoin Van Hall. En werd aan alsnog aan deze kavel gesteld een erfrente van 100
gulden ten kapitaal aan de erfgenamen van Merten Versmissen. En zal deze kavel mogen
uitdoen in de erve genaamd “ den verloren arbeid “ bij Schuermans 300 heesters en dat binnen
den tijd van 18 maanden eerst komende, niet van de meest hoogste nog van de kleinste maar van
de middelbare zonder langer om de beurt van de heesters. En is deze kavel met rechtelijke loting
gevallen aan Goris Zegers cum suis en moet deze kavel dragen de last van 9 stuivers 1 blanck en
een half veerteel koren aan O. L. Vrouwe altaar.
Voor de tweede kavel werd gesteld “ het cleijn huijs “ met het hofken daarachter aan gelegen met
beide de varkenskooien eindigende aan den dijk van het kasteel. Oost Sr. Frederick Van
Blockhoven, noord de Plaatse, west de straat naar het kasteel en den eerste kavel en dat met den
last van vijf stuivers cijns en een half veerdeel koren jaarlijks aan O.L. Vrouwe altaar en zal deze
kavel moeten onderhouden het getuinde tussen Sr. Frederick Van Blockhoven erve en zal deze
kavel zijnen toegang en gebruik mogen hebben van den put, mits dragende het derde part als
voorzegt. Item deze kavel komt toe het …
WLO-OGA749-059

7

folio 28 recto

Huizen op de markt. Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 44, “ den Ketel “ huis met varkenskooien.
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perceel en daar mag van hetzelfde van beide zijden gebruiken … Item een bosken “ het …eijken “
groot omtrent anderhalve zille. Palende west de straat. item een perceel erve genaamd “ den
verloren arbeit “ groot drie zillen. Palende oost de erfgenamen Joachim Oijen, zuid de
erfgenamen Goosen Verrmaijen, west “ den hoijdonck “ noord de Leugen. Item het bloksken bij
Schuermans groot omtrent anderhalve zille. Palende oost den heer markies, zuid het straatje, west
de erfgenamen Peeter Van Schoubroeck en noord het straatje. Item den hooiwas in het broek
groot omtrent anderhalve zille. Palende noord “ het herselsche laecxken “ zuid Jan … ( leeg )
alias goije Jan. Item een rente van 150 guldens kapitaal aan Adriaen Baeten. Item aan Jan Van
Outsel een rente van 100 gulden kapitaal.
Item werd expresselijk besproken dat de brouwerij komt te vallen bij deling van de andere
erfgenamen zullen mogen brouwen op dezelfde brouwerij den tijd van 10 jaren navolgende zonder
iemands toezeggen en mede de spulingen halen de assen uit den rivier met consent van den
eigenaar en zover de zelfde brouwerij kwamen te verkopen zal hij gehouden wezen dezelfde te
onderspreken en uit te steken …
Welk voorschreven staat geloven de partijen te weten Goris Zegers voor zich zelve als mede last
hebben van Jasper De Beckere man en voogd van Josijn Zegers en hem daarvoor sterk
makende, Berthelmeus Van Passele als last en procuratie hebbende van Maria Zegers voor den
notaris Geerincx en de getuigen in hetzelfde begrepen op datum van 7 februari 1643. Peeter
Peeters en Jan Peeters voor hun zelve, den voornoemden Peeter Peeters en Jan Callaerts als
voogden van de onmondige kinderen van wijlen Peeter Bellens daar moeder af was Lisken
Breughelmans en mede hem sterk makende voor Jenneken Peeters haar zuster deze te houden
voor goed, vast en van waarde …
Actum coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Jan Mattheus en Adriaen Verhoustraten
schepenen der 11 februari 1643. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-060

folio 28 verso

Compareerden voor schepenen ondergenoemd Huijbrecht van Tongerloo als getrouwd met en
laatste weduwnaar van Maijcken Baethen ter ene en Peeter Peeters en Jan Peeters voor hun
zelf. Den voornoemden Peeter Peeters en Jan Callaerts als wettelijke voogden van de
onmondige kinderen van wijlen Peeter Bellens daar moeder af was Lisken Breughelmans,
Peeter De Cock als getrouwd hebbende Lisken Peeters en hun allen sterkmakend voor hun
zuster Jenneken Peeters ter andere zijde, die bekenden aangaan te hebben het navolgende
akkoord nopende obligaties en effecten doe den voornoemde Huijbrecht Van Tongerloo is
bezittende en belastende volgens het testament met zijn voorgaande huisvrouw Maijken Baethen
en gelegateerd te weten dat den voornoemden eerste comparant zal bezitten zijn leefdag lang als
namelijk een obligatie aan Willem Bellens modo Adriaen Verhoustraten van 72 guldens.
Item aan Jan Van Emmelen en Jan Neeten te samen 124 guldens daarmede den voornoemde
Huijbrecht Van Tongerloo verkocht heeft van de voorschreven Jan Schuermans alias van
Emmelen het land gelegen achter het huis van de voornoemde Jan Van Emmelen, en heeft
bovendien den voornoemde 124 guldens nog toegelegd 64 guldens zo dat de voorschreven
tweede comparanten of dezelfde erfgenamen na zijn dood zullen moeten opleggen 32 guldens,
waarvoor zij tweede comparanten alsdan naar haar zullen mogen nemen het voorschreven
blokske.
Item aan Damiaen Treffiers 100 guldens. Item aan Jacques Van Steenbroeck 100 guldens. Item
aan Servaes Van Blaijel 100 guldens. Item aan Matthijs Lintermans 100 guldens. Jan Belmans
modo Goris Zegers 100 guldens. Item aan Gommar Wuijts 50 guldens. Franciscus Verlinden
80 guldens welke voorschreven obligaties als voorschreven staat des voornoemde eerste
comparant zal mogen betouchten en bezitten zijn leefdag lang ... etc…
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WLO-OGA749-061

folio 29 recto

Item is de voornoemde Huijbrecht Van Tongerloo alsnog bezittende een erfelijke rente van 200
guldens aan Jan Mertens … Item heeft den voornoemde eerste comparant met zijn huwelijk met
de voornoemde Maijken Baken uitgezet een erfelijke rente aan Jan Van Tongerloo van 200
guldens en een obligatie aan Adriaen Verhoustraten van 150 guldens … welke voorschreven
rente en obligaties na de dood van de eerste comparant aan de tweede comparanten toekomt de
helft die zij benevens dezelfde erfgenamen zullen alsdan gelijkelijk delen. Aldus gedaan coram den
heer drossaard, Jan Mattheus en Adriaen Verhoustraten schepenen deze 11 februari 1643.
In de marge :

Den 10 juli 1653 voor drossaard en schepenen nagenoemd hebben de tweede
comparanten in de kwaliteit als in het witte van deze bekent ontvangen te hebben
van Jan Van Tongerloo en Jan Vande Hoffstadt de obligaties en renten in het
akkoord van deze gementioneerd en bekenden daarmede voldaan te zijn. Actum
coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Jan Celen
schepenen.

Alzo wijlen Joachim Oijen en Elisabeth Vermeeren wettige gehuwden met hem wederzijds
testament gemaakt voor den notaris Van Wesel van dat 8 april 1641 hadden geordonneerd en
gesloten dat of het geviel dat de langst levende van de voorzegde testateurs hem of haar kwam te
begeven na de afzijdigheid van den eerste aflijvige van hun beiden tot een andere of tweede
huwelijk, dat in zulk geval de langst levende van hun beiden zouden schuldig en gehouden wezen
te gaan scheiden en delen over de haafelijke en meubele goederen, acties en kredieten en de
gerechtigde helft daarvan laten volgen aan de wettige kinderen van dezelfde testateurs en
gehuwden. Dat de voorschreven Elisabeth Vermeeren als langst levende van dezelfde testateurs
haar te vorderen in een ander huwelijk heeft begeven met Adriaen Wouters en dat alzo dezelfde
Elisabeth Vermeeren ingevolge van de voorzegde dispositie testamentair zou moeten aangegaan
hebben de voorzegde scheiding en deling van de haafelijke goederen, waar uit vele contributies
zouden opgestaan hebben, tussen dezelfde Elisabeth Vermeeren en haar kinderen, zo zijn alhier
van de schepenen gecompareerd dezelfde Elisabeth Vermeeren bijgestaan met haar
tegenwoordige man Adriaen Wouters hiervoor genoemd ter ene en Adriaen Rouvoet als
getrouwd hebbende Maijken Oijen bijgestaan met dezelfde en Henrick Raijmaeckers als man en
voogd van Elisabeth Oijen. Hendrick Cools met Wilboort Vermeeren als voogden van Magriet
Oijen, Anneken Oijen, Hendrick Oijen en Josijn Oijen allen kinderen van de voorschreven
Joachim Oijen en Elisabeth Vermeeren ter andere zijde, verklarende …
WLO-OGA749-062

folio 29 verso

en bekenden door tussenspreken van goede mannen en ten overstaan en met autorisatie van de
schepenen nagenoemd over de voorzegde helft van de haafelijke goederen veraccordeerd te
wezen en dat in voegen en manieren navolgend, te weten dat de voorschreven eerste partij aan
Maijken Oijen en Elisabeth Oijen voor haar part in de voorzegde haafelijke goederen hen zal
geven de som van 400 guldens en ieder een daarvan laten beuren 200 guldens en daarenboven
zijn dezelfde over de partijen aan iedereen van de vier andere kinderen nog niet tot een
geapprobeerden staat gekomen zijnde, zal geven de som van 300 guldens zo wanneer iedereen
van dezelfde zal komen tot een geapprobeerden staat hetzij geestelijk of wereldlijk en dat alles
boven het uitzetten, klederen, linden en wullen, waarmede de voorzegde Elisabeth Vermeeren
met het testament van haar belast … De voornoemde Maijken Oijen en Elisabeth Oijen komende
tot huwelijk hebben gehad en geprofiteerd in voldoening van de voorzegde som van penningen
belopende ter som van 1600 guldens de helften van de haafelijke goederen …
Voorts aan de voorzegde haafelijke goederen niet is begrepen het gereedschap van de brouwerij,
als ketel, brouwstande, coolbacken, standen, tonnen en stellingen, nog hetgenen binnen het huis
niet en nagelvast is al hetwelk zal zijn en …
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WLO-OGA749-063

folio 30 recto

… blijven tot het huis genaamd “ den Wildeman “ 8 en zal de eerste partij gehouden zijn al
hetzelfde in goeden staat en reparaties, gelijk dezelfde zal schuldig zijn al de verkopen van de
passieve cijnszen en renten enigszins op de goederen uitgaande en op de kinderen gedevolveerd
…. En hebbende de tweede partijen namelijk Adriaen Rouvoet bijgestaan als voor en Hendrick
Raijmaekers in de naam van zijne huisvrouw Elisabeth Oijen en de voornoemde voogden in den
naam van hunne vier wezen van de voorzegde haafelijke goederen vertegen ten behoeve van
hunne moeder en haar tegenwoordige man Adriaen Wouters dewelke dezelfde vertijdenis bij en
mits deze beloofd hebben geaccepteerd mits deze met belofte van aan de tweede partij te voldoen
de penningen en uitzetsel hiervoor geroerd … etc…
WLO-OGA749-064

folio 30 verso

Aldus gedaan en gepasseerd coram Olivier Goeijvaerts, Jan Matheus, Peeter Soeten en Adriaen
Verhoustraten schepenen deze 11 september.
Wij schepenen voorgenoemd hebben den voorschreven uitkoop geschat de staat van het sterfhuis
van wijlen Joachim Oijen en verklaren als oppervoogden dezelfde uitkoop met al hetgeen
daarvan dependeert, aggregeren en consumeren als beter tot profijt van de onmondige kinderen
gedaan gelaten dat het na den inhoud van dien te reguleren daarin de respectieve partijen bij en
mits deze te manisse ( = aanmaning ) des vorsters in absentie van den drossaard
condemnerende.

Compareerden op heden deze 29 april 1644 voor drossaard en schepenen nagenoemd de
eerzame Sebastiaen Vues ingezetene van Hulshout, dewelke heeft verklaart op zijnen
deugdelijke eed die hij heeft gepresteerd in handen van den drossaard dat is geweest voor Pasen
den eerste dag hem vertegen in zekere herberg tot Westerloo genaamd “ den wildeman “ al waar
hij gevonden heeft zekere koopman van graan genaamd Jan Vinckebron met Merten Vuytgaens
sxipper 9 die onder elkaar hadden enige kwesties nopende het schip of beemd granen te laden zo
dat zij als voor verklaart gehoord te hebben van den voornoemden Jan Vinckebron dat zij zeiden
tegen den voornoemde schipper dat zij hem zouden geven 10 pont van de reise mits dat hij zoude
komen tot op Pasen avond alsnu waarachtig te wezen en altijd te vernieuwen des nood als
verzocht zijnde. Aldus gedaan en gepasseerd coram Govaert Van Eijnde en Adriaen
Verhoustraten schepenen.
WLO-OGA749-065

folio 31 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Olivier Tijpoets 10 en Sijken
Van Tongerloo.
In den eerste werd voor de eerste en tweede kavel gesteld het huis, hof, schuur, stallingen met
zijne toebehoorten zo hetzelfde gestaan en gelegen is alhier in de Plaatse van Westerloo. Palende
oost Aert Vekemans, zuid “ de cleijne laecke “, west Olivier Tijpoets en noord de Plaatse welke
twee voorschreven kavels is met volledig akkoord des voorschreven erfgenamen aan gedeeld aan
Maijken Tijpoets bijgestaan met Jan Mattheus haar man en voogd en dat voor twee kavels te
weten voor de voorschreven Maijken Tijpoets en Sijcken Tijpoets dewelke den voorschreven
Jan Mattheus in de kwaliteit als voor heeft uitgekocht met zulk bespreek en conditie dat den
voornoemden Jan Mattheus zal daarenboven gehouden wezen te betalen de som van 900
guldens eens om de schulden van het sterfhuis daarmede te kwijten en af te leggen en zo ver daar
Huizen op de markt: Bewerking J.Verduyckt. “ De Wildeman “ herberg omvat huizing, hof, stalling, schuur,
brouwerij met brouwketel, brouwkuip, koelbak, 3 beddekoetsen en zolderkamer. Gelegen aan de westzijde
van het dorp. Het volgende huis “ den Hoogen Hof “.
9
Sxipper = schipper
10
Huizen op de markt. Bewerking J. Verduyckt. Nummer 51 “ het Wit Leeuwken “ huis, brouwerij, hof,
schuur, stalling en toebehoren. Staat aan de zuidzijde van de markt.
8

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 37

zo veel schulden niet bevonden worden zal den overschot gelijkelijk onder de erfgenamen gedeeld
worden.
Item werd voor de derde kavel gesteld een half bunder land groot de maten onbegrepen gelegen
in de Savelstraat. Palende oost de erfgenamen Jan Tijboers, zuid Jan Vander Hofstadt en
Jeronimus Caers, west Jan Zergers erfgenamen en noord dezelfde straat en is deze kavel
gevallen aan Anna Tijpoets en is deze kavel belast van hem te geven elf guldens aan Olivier
Tijpoets …
Voor de vierde kavel heeft Otto Berthelmeus als man en voogd van Catlijn Tijpoets, een derdel
beemd gelegen op “ de vijf sillen “. Palende oost de erfgenamen Jan Verhoustraten, zuid Peeter
Vanden Eijnde, west de cleijn Laecke en noord het voorschreven laekxken, met nog een bosken
gelegen onder Herselt bij ” heijl maes “groot omtrent een half bunder de juiste maten onbegrepen.
Noord de straat, west de erfgenamen van Heijl Maes met conditie dat den voornoemde Otto
Berthelmeus van hem geven de som van 30 guldens aan Jan Vander Hofstadt en Jeronimus
Caers ieder 15 guldens te betalen voor Pasen eerst komende.
Item voor de vijfde kavel en zesde kavel die gevallen zijn aan Jan Vander Hofstadt als man en
voogd van Magdalena Tijpoets en Jeronimus Caers is gesteld zeker eussel gelegen omtrent de
“ quarecken “ groot omtrent een bunder. Palende oost de erfgenamen Jan Tijboers, zuid “ de
quarecke loop “ west de erfgenamen Jan Zergers en noord Anna Tijpoets.
WLO-OGA749-066

folio 31 verso

Item voor de zevende kavel heeft Olivier Tijpoets een derdel land op “ het bacxvelt “. Palende
oost Jan Zergers erfgenamen, zuid Jan Vander Hofstadt en den heer markies, noord de
erfgenamen Guilliam Geerincx.
Actum coram den heer drossaard, Joachim Oijen en Vermeeren gesurrogeerde schepenen deze 1
februari 1641. W. Vermeeren.
WLO-OGA749-067

folio 32 recto

Op 27 februari 1643 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Bruers en
Gommar Verstraten als voogden van het onmondige kind van wijlen Joannes Bruers daar
moeder af was Josijnken Verstraten ter ene en de voornoemde Josijn Verstraten met Adriaen
Verbist Hendricxsone haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, verklaarden tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven Josijn Verstraten en haar
voor genoemden man verkregen, als te weten dat de voornoemde Josijn Verstraten met haar
tegenwoordige man zullen gehouden wezen het kind Peeter Bruers te onderhouden van kost en
drank … tot deze gekomen is tot een ouderdom van 20 jaar oud en hem dan te geven en te
betalen de som van 35 guldens met een veerteel koren en vier guldens voor een tamelijk kleed
naar zijnen staat, waarvoor de voorgemelde moeder met haar man zullen hebben en profiteren al
de haafelijke goederen … Actum coram Jacques De Becker vorster, Jan Mattheus en Vermeeren
gesurrogeerde schepene.
WLO-OGA749-068

folio 32 verso

Op 3 maart 1643 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Willem Verbist
Janssone bijgestaan met Anthon Douwen tot deze gekozen voogd uit de wet, Pauwels Van
Outsel voor zichzelf en als voogd van Christina Wils, Peeter Bouwen als man en voogd van
Maijken Verhesen ter ene en Machiels Wils ter andere zijde, dewelke verklaarden tot akkoord
gekomen te zijn nopende zeker versterf van Dionijs Wils Mathijssone, te weten dat de
voornoemde eerste comparanten zullen hebben en pretenderen al de achtergelaten goederen bij
den voorzegde Dionijs Wils achtergelaten en verstorven op de gelijke erfgenamen, behalve zeker
perceel erve geheten “ het laerwijck “ groot omtrent een half bunder de juiste maten onbegrepen
gelegen tot Gelindel onder Westerloo. Palende oost Jan Van Dissen, zuid Adriaen Van Luffele,
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west Niclaes De Winter en noord ’s Heerenstraat met al het houtwas daarop staande en alzo
hetzelfde goed weinig wordt betoucht bij Maijken Verhees zal de voornoemde Machiel Wils de
kanten nog mogen beplanten mits dat hij dezelfde kanten moet opzetten waarvoor hij hem houd
gecontesteerd en geen actie meer aan zal hebben nog pretenderen … Actum coram den heer
drossaard, Jan Mattheus, Anthon Douwen en Adriaen Wijnants schepenen.

Op 24 maart 1643 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Cornelis Vande
Brande wonende tot Herentals en bekende mits deze op te dragen en te belasten zijne
patrimoniale goederen gelegen tot Soerle en speciaal een half bunder land genaamd “ het
schommeken “ om daaraan te verhalen de som van 300 guldens ten behoef der jaarlijkse (cijns)
aan de H. Geest alhier en dat daar voor Hendrick Peeters zijn pachter den voornoemden
Cornelis Vande Brande zal indexeren en kosteloos ontslagen van de voorschreven 300 guldens.
Actum coram den heer drossaard, Jan Mattheus en andere schepenen collegio.
WLO-OGA749-069

folio 33 recto

Compareerde voor drossaard en schepenen nagenoemd Sr. Peeter Tijboets en is rechtelijke
voogd geworden over de nagelaten kinderen en wezen wijlen Jan Tijboets daar moeder af leeft
Maijken Tijpoets. Item van de kinderen wijlen Matthijs Binnenmans daar moeder af was Catlijn
Tijboets. Item van de nagelaten kinderen van wijlen Dirick Tijboets daar moeder af leeft Maijken
Loicx en had dezelfde den behoorlijke eed gedaan in handen van de Sr. Frederick Van
Blockhoven drossaard, coram Jan Mattheus en Adriaen Wijnants schepenen deze 1 april 1643.

Op 12 oktober 1643 voor schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Wouters en Jan Vos
wettige voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Wouters ter ene en de voorschreven
wezen moeder Maijken Vos bijgestaan met haar tegenwoordige man en voogd Andries
Verdonck ter andere zijde, dewelke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de
haafelijke goederen bij de voorschreven Maijken Vos in haar eerste huwelijk verkregen , te weten
de tweede comparanten zullen gehouden wezen haar twee wezen met naam Maijken Wouters en
Elisabeth Wouters te onderhouden van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot een
geapprobeerden staat hen dan te geven een tamelijk kleed naar staat en daarenboven de som van
150 guldens eens met een koe of 25 guldens daarvoor, waarvoor zij tweede comparanten zullen
behouden en profiteren al de haafelijke goederen zowel van de moederlijke als vaderlijke zijde …
Aldus gedaan en gepasseerd coram Jan Mattheus en Adriaen Wijnants schepenen.
WLO-OGA749-070

folio 33 verso

Compareerden op 10 september 1644 voor drossaard en schepenen nagenoemd Mr. Jan
Abroecx uitvoerder van het testament van Absolon De Neve gepasseerd binnen Mechelen voor
den notaris Bachusius en zekere getuigen op datum van 6 januari 1642 ter ene en Elisabeth De
Neve tot het nabeschreven behoorlijk en onherroepelijk geautoriseerd bij Dierick Vrancx haar
man als blijkt bij de notaris F. Van Kerckhoven en zekere getuigen op den 19 augustus
laatstleden ter andere zijde, welke voornoemde comparanten verklaarden getransigeerd te zijn
over het gebruik van de goederen bij Absolon De Neve achtergelaten en dewelke volgens het
testament mochten geadministreerd worden bij den eerste comparant iemand in zijn plaats tot den
tijd dat de twee oudste kinderen van de tweede comparanten waren gekomen tot den ouderdom
van 25 jaren en met de penningen daaraan te pretenderen, mochten gekweten worden de last op
dezelfde goederen uitgaande …
Dat de tweede comparanten mogen pretenderen de touchte van de goederen bij den voorschreven
Absolon De Neve achtergelaten te weten van omtrent vijf zillen land in de Savelstraat en van het
goed tot Hulshout en Vaerendonck gelegen op den last van te betalen de cijnsen en verlopen van
renten die daarmede belast zijn … O.a. de som van 300 guldens kapitaal aan Gijsbrecht Van
Kerckhoven en te betalen de huur van den beemd in “ het broeck “ gelegen en van de grond in
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de Savelstraat gelegen … etc… Actum coram den heer drossaard, Adriaen Verhoustraten en
Goeijvaert Van Eijnde schepenen.
WLO-OGA749-071

folio 34 recto

Op 10 januari 1645 voor drossaard en schepenen nagenoemde compareerden Gilliam Bastiaens
en Jan Janssen rechtelijke voogden over de onbejaarde kinderen wijlen Jan Bastiaens daar
moeder af leeft Anna Jans ter ene en de voornoemde Anna Jans bijgestaan met Jan Paridaens
haar tegenwoordige man ter andere zijde en verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de
betalingen van de schulden bij den voorschreven Jan Bastiaens en Anna Jans achtergelaten, als
te weten dat den voornoemde Jan Paridaens met Anna Jans zullen behouden zeker perceel land
groot omtrent een oud bunder gelegen bij “ de cleijn sogh “ wel voorschreven perceel bij de
voorschreven voogden met consent van de wet alhier expresselijk is verkocht om de
voorgenoemde schulden te betalen bij dezelfde tweede comparanten is ingekocht voor de som van
313 guldens en daarenboven zullen trekken van de voornoemde voogden de som van 36 guldens
eens en ten regarde dezelfde tweede comparanten zullen nemen tot hun last zekere rente van 150
guldens kapitaal …
WLO-OGA749-072

folio 34 verso

… met de verlopen van dien aan Jan Dassen en daarvoor ook beloofden te betalen alle schulden
die er nog in het sterfhuis van Willem Jans zouden bevonden worden … etc… Actum coram den
heer drossaard, Goeijvaert Van Eijnde en Adriaen Verhoustraten schepenen.

Op 28 februari 1645 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Hendrick Bercx ter
ene en Adriaen Verbist als voogd van de resterende onmondige kinderen van wijlen Maijken
Verbist daar vader af leeft Andries Bercx en zijn overeengekomen het volgende akkoord,
nopende den voorschreven eerste comparant privilegie die hij zoude mogen pretenderen als
oudste zoon in het leengoed als te weten dat de voornoemde eerste comparant zal behouden tot
zijn profijt zeker perceel leengoed wezende een beemdeken, groot omtrent 60 of 70 roeden
gelegen op “ den loop “ tot Gelindel. Palende oost Adriaen Verbist, zuid Jan Van Dissen, west de
erfgenamen Lambrecht Van Genechten en noord Adriaen Goeijvaerts en Niclaes Wouters, dat de
andere kinderen zullen profiteren en delen van de cijnsgoederen naar advenant zoveel als zij naar
proportie heeft gepreciseerd in het voornoemde land … mits dat hij vooruit zal hebben de som van
90 guldens. Actum coram den heer drossaard, Adriaen Verhoustraten, Goijvaert Van Eijnde ,
Pardaens en Hendrick Van Tongerloo.
WLO-OGA749-073

folio 35 recto

Copije van zekere souvegarde verleend bij den Hoogh. Heren Staeten generaal
aan Pauwels Kimps ingevolge der Vrijheid Geel
De Staeten Generaal der Verenigde Nederlanden als … admiraal … Luitenant , Kapiteins,
Luitenanten, bevelhebbers en hebben soldaten te paard te voet, te water en te land … wezende
en altijd doen te ... weten dat wanneer goede kennis is van zaken gunnen en … bij deze Mr.
Pauwels Kimps geboren en al zijn leven gewoond hebbende tot Geel vrijgeleide consent en
paspoort om te mogen komen en begeven ( en ) vast wonen ergens elders tot Geel voorschreven
zonder bij iemand van deze zijde gemolesteerd te mogen worden, ter zake dat hij omtrent vier jaar
als knecht gediend heeft bij Jan Baptista Stercx advocaat tot Duijnkerken ?
Alzo wij hem op zijn ootmoedig verzoek deze hebben gegeven als absolutie van hetgene hij daar
mede tegens ons en zijnen vorige vrijdom mag hebben misdaan, mits hem voortaan onpartijdig
houdende en mede helpende dragen dorps contributies, behoudelijk … Dat tot nadeel dezer
landen zouden mogen strekken, waarom wij bevelen ’t samenlijk en bijzonderlijk des voorschreven
Pauwels Kimps vrij en onverhinderd te laten passeren en ….
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Op 18 februari 1646 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Jan Verachtert
ingezetene van Tongerlo en stelt zich cautionaris en borg voor Pauwels Kimps tot ontlasting van
den H. Geest alhier volgens het keurboek tot een som van 300 guldens eens die hij desnoods
zijnde beloofde mits deze tot behoef van des voorschreven H. Geest altijd goed te doen en te
betalen, verobligerende daarvan zijne persoon en goederen waar die mochten gelegen wezen …
dat de voornoemde Pauwels Kimps zijn borg altijd kosteloos en schadeloos zal indemneren voor
den heer drossaard, Goijvaert Van Eijnde schepenen en Willebrord Vermeeren.
WLO-OGA749-074

folio 35 verso

Voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Matthijs Vervorst en bekende schuldig
te wezen van goede gelden aan Elisabeth Gijsen weduwe van wijlen Balten Schellens de som
van 72 guldens welke som den voornoemde Matthijs Vervorst beloofde te betalen aan de
voornoemde weduwe den laatste dag van mei met den intrest van dien en zo verre daar den
voorschreven Matthijs Vervorst in fout blijft van de voornoemde penningen ten voorschreven dag
en de verschotten te betalen zo betoogde hij mits deze dezelfde penningen te hypothekeren op
panden daarvan groot genoeg zijnde, verbindende daarvoor zijn persoon en goederen. Actum
coram Sr. Frederick Van Blockhovendrossaard, Anthon Dauwen, Jan Daems met Philips Van
Kerckhoven, Hendrick Van Tongerloo en Huijbrecht Van Genechten schepenen deze 6 maart
1646. W. Vermeeren secretaris.

Op 6 juni 1646 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Joos Treffiers wettige
voogd van het onmondige kind van wijlen Jan Treffiers daar moeder af leeft Naenken de Belsser
bijgestaan met Gommar De Belsser als grootvader van de voorschreven wees met naam Niclaes
Treffiers ter ene en de voorstaande Naenken De Belsser geassisteerd met Louis Thijs cuijster
(koster) haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, dewelke zijn overeengekomen tot het
volgende akkoord en afscheid van de haafelijke goederen bij den voornoemde Jan Treffiers met
de voornoemde Naenken de Belsser achtergelaten en in hun huwelijk verkregen, als te weten dat
de voorschreven Naenken De Belsser met haar voornoemde man zullen hebben te allimenteren
en onderhouden het voorschreven weeskind van alles van linden en wullen … etc… Actum coram
den heer drossaard , Goeijvaert Van Den Eijnde en Mr. Philips Van Kerckhoven schepenen.
WLO-OGA749-075

folio 36 recto

Op 13 juni 1646 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Willibrord Vermeeren
als voogd met volle last van Hendrick Cools als mede voogd van de onmondige kinderen van
wijlen Joachim Oijen daar moeder af is Elisabeth Vermeeren tegenwoordig gehuwd met
Adriaen Wouters hier mede present ter ene en Gommer Vincx met Anneken Thijs zijne
huisvrouwe ter andere zijde, de welke verklaarden rechtelijk gescheiden en gedeeld te hebben
mits deze zeker eussel gelegen westwaarts achter het eussel van Gommar Vincx als te weten dat
de kinderen of erfgenamen van Joachim Oijen zullen hebben voor hun part de helft van het
eussel zo hetzelfde is afgegraven gelegen westwaarts aan de erve van het weeskind van wijlen
Mr. Gilliam Geerincx en den voornoemde Gommar Vincx zal hebben de andere helft komende
oost aan de erve van Gommar Vincx zijne vader per salvo dat de erve of grond van het straetken
waardoor de voornoemde Gommar Vincx met zijne nakomelingen altijd zal hebben en behouden
door te drijven met beesten en door te varen met karren en wagens, zal blijven aan de
voorschreven erfgenamen van Joachim Oijen, maar zal Gommar Vincx voorschreven zijn profijt
mogen houden de twee opgaande bomen staande op het einde van het voorschreven straatje …
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Goeijvaert Van Eijnde en Mr. Philips van
Kerckhoven schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-076

folio 36 verso

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Juffrouw Jacquemijn
Huijbs gehuwd geweest zijnde met Sr. Gijsbrecht Wouters, namelijk Sr. Jan

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 41

Wouters Baljuw tot Herstal, Mattheus Wouters secretaris tot Eindhoven ter ene
en de kinderen en erfgenamen van Sr. Sebastiaen Lowis als geweest man en
voogd van wijlen Juffrouwe Elisabeth Wouters en in die kwaliteit actie hebbende
van Sr. Anthoin Wouters haar broeder ter andere zijde en dat over de
leengoederen bij de voorschreven gehuwden achtergelaten alles ten overstaan
van heer en meester Peeter Mulders secretaris tot Tongerloo als volle last en
procuratie hebbende van de voorschreven Sr. Jan Wouters en Matheus
Wouters gepasseerd voor de notaris De Vos en de getuigen op 23 september
1645 en François Cogen als voogd en mede als procuratie hebbende van Sr.
Anthonis Wouters zijnen mede voogd als was blijkende bij zeker verklaren met
eigen hand ondertekent daar den 19 september 1646 als beiden gebleken en
getoond, van de onmondige kinderen van den voornoemden Sebastiaen Lowis
en Juffrouwe Elisabeth Wouters.
In den eerste werd voor den eerste kavel gesteld de helft van “ het grootblock “ gelegen bij het
huis, groot omtrent in het geheel omtrent vijftien zillen. Palende oost het straatje tegens het
binnenblok, zuid de heide, west de erfgenamen Elisabeth Wouters en den Heere Straete en noord
het straatje naar de hoeve en de voorschreven Elisabeth Wouters en dat met de helft van de
bomen die in het voorschreven straatje zijn staande tegen de tweede kavel te delen. Item de helft
van de heide alles gelegen tegens het voorschreven “ grootblock “ en de hoeve, met de helft van
de eiken bomen daarop staande te delen als voor. Item de helft van “ het laerbosch “ gelegen
onder weg Herselt op ” het laer “ groot in het geheel omtrent de zes zillen. Palende oost S. Jan
Wouters voorschreven comparanten, west de straat en moet deze kavel toe hebben en profiteren
van de kavel of tweede kavel de som van 43 guldens en van de derde kavel de som van 18
guldens en is deze kavel naar voorgaande loting gevallen aan den voornoemden Jan Wouters
Baljuw van Herstal.
WLO-OGA749-077

folio 37 recto

Item voor de tweede kavel of kavel B, werd gesteld de helft van “ het huijsblok “ groot in het
geheel omtrent de vijf zillen en een half. Palende in het geheel oost en west het straatje, zuid de
voorschreven “ groote heijde “ noord het huis met de erve daar het huis opstaat. Item de helft van
het voorschreven “ groot block “. Palende als voor in de voorschreven eerste kavel. Item het
heiken of venne groot omtrent elf bunders gelegen westwaarts aan de voorschreven “ groote
heijde “. Item de andere helft van de voornoemden “ laerbosch “ gelegen en palende als in de
eerste kavelen moet deze kavel als voor gezegd is geven aan de voorschreven eerste kavel de
som van 43 guldens en is deze kavel na behoorlijke loting gevallen aan den voornoemden Sr. Jan
Wouters als actie hebbende van zijn broer Sr. Mattheus Wouters.
Item voor de derde kavel of kavel C werd gesteld in den eersten het huis, stal en schuur met de
gronden en bomen daarop staande genaamd “ het goorken “ zo hetzelfde gelegen is en palende
oost en zuid het voorschreven “ binneblock “ of “ huijsblock “, west “ het groot block “ en het
straatje en noord “ de weibemden “. Item de helft van voorschreven “ huijsblock “ gelegen en
palende als voor in de voorschreven twee kavel. Item “ den weijbempt” gelegen achter het
voorschreven huis, groot omtrent de drie zillen. Palende oost Mr. Pauwels Veltackers, zuid de
voorschreven hoeve, west Mr. Peeter Mulders en noord de Wimp loop. Item de helft van de
voorschreven “ groote heijde “ met de helft van de grote bomen daarop staande te delen met de
eerste kavelen moet deze kavel goeden aan den eerste kavel de som van 18 guldens. En is deze
kavel gevallen aan de erfgenamen van den voornoemden Sr. Sebastiaen Lowis en Juffrouwe
Elisabeth Wouters in de kwaliteit als voorschreven is.
Aldus gedaan coram Goeijvaert Van Eijnde en Mr. Philips Van Kerckhoven schepenen deze 22
september 1646.

Scheiding en deling tussen de voorschreven erfgenamen van wijlen Sr.
Gijsbrecht Wouters en Juffrouw Jacquemijn Huijbs aangaande de
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cijnsgoederen alles ten overstaan als voor in de deling van de leengoederen per
salvo dat deze cijnsgoederen worden …
WLO-OGA749-078

folio 37 verso

gedeeld in twee stuiken tussen de voorschreven gelijke erfgenamen van Sr.
Jacques Wouters ter ene en de kinderen van den voornoemde Sr. Sebastiaen
Lowis en Juffrouwe Elisabeth Wouters zo voor haar part als actie hebbende
van hunnen broeder Sr. Anthoin Wouters ter andere zijde.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld een half bunder land gelegen op “ het bacxvelt “
Palende oost de straat naar Tongerloo, zuid en west Charel Dassen en noord Jan Van Tongerloo.
Item een hooi beemd gelegen tot Westerloo in “ het gemeijn broeck “ groot omtrent vijf zillen.
Palende oost de Laecke, west de kerk van Westerloo, zuid de Nethe en noord de Laecke en de
voorschreven kerk. Item de helft van een heide groot omtrent in het geheel drie bunders geheten
“ de dullekens hoeve “. Palende in het geheel oost en noord den heer markies, zuid Gommar De
Belser, west Peeter Van Eijnde en de erfgenamen Juffrouwe Maria Du Fraisne. En is deze kavel
gevallen en gebleven na behoorlijke kaveling aan de voorschreven François Cogen in de kwaliteit
als voogd.
Item voor de tweede kavel werd gesteld een hei beemd gelegen bij “ de hoeve “. Palende oost
Pauwels Veltackers, zuid en west de voorschreven erfgenamen Wouters en noord den Wimpe
loop. Item de andere helft van de heide geheten “ de dullekens hoeve “ gelegen en palende als in
de voorgaande kavel. Item een rente van 25 guldens jaarlijks op de Staten van Brabant in het
kwartier van Antwerpen … Item een rente op Hendrick Thils tot Herselt van drie guldens jaarlijks
met vier jaren verlopen. En is deze kavel gevallen aan de voorschreven gelijke erfgenamen van
wijlen Jacques Wouters.
Actum coram de schepenen als boven. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-079

folio 38 recto

Wij Frederick Van Blockhoven drossaard , Anthon Douwen, Jan Thoelen, Goeijvaert Van Eijnde en
mr. Philips Van Kerckhoven schepenen, Jan Schelenbosch borgmeester des dorps van Westerloo
…
Op 6 februari 1646 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Goeijvaerts en Jan Van Houdt rechtelijke voogden en toezienders van de achtergelaten wezen
van wijlen Niclaes Goeijvaerts daar moeder af is Maria Van Outsel ter ene en de voornoemde
moeder Maria Van Outsel bijgestaan met Adriaen Van Outsel haar tegenwoordige man en voogd
ter andere zijde, de welke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn, te weten dat de voornoemde
tweede comparanten zullen gehouden zijn de wezen met naam Willem Goeijvaerts, Maijken
Goeijvaerts, Beijcken Goeijvaerts en Sijcken Goeijvaerts te onderhouden van kost en drank …
tot deze gekomen zijn tot een ouderdom van 24 jaren hen dan te geven elk 9 guldens en een half
veerteel koren. Item alzo bevonden werden vele en diverse schulden bij Niclaes Goeijvaerts met
Maijken Van Outsel achtergelaten, zo werd geconditioneerd dat de voornoemde tweede
comparanten al de schulden zullen hebben te betalen, uitgenomen de 75 guldens die Adriaen Van
Outsel op het voornoemde sterfhuis is eisende, die bij de wezen zullen met restitueren en betaald
elf jaar daarna als zij het vadersgoed komen te aanvaarden … etc…
WLO-OGA749-080

folio 38 verso

De tweede comparanten zullen profiteren al de haafelijke en meubele goederen bij de voornoemde
Maijken Van Outsel met haar overleden man verkregen en achtergelaten geen uitgezonderd,
zowel van de moederlijke als van de vaderlijke zijde. Actum coram den heer drossaard, Anthoni
Douwen, Goeijvaert Van Eijnde , Jan Thoelen, Huijbrecht Van Genechten en Adriaen
Verhoustraten schepenen op datum als boven.
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WLO-OGA749-081

folio 39 recto

Alzo nu onlangs over ettelijke jaren al is geschied binnen Westerloo een nieuwe meting van al de
goederen gelegen onder Westerlo voorschreven al de gehuchten zo van de Plaats alhier, Soerle,
Gelindel, Parwijs ende Heultken, en andermaal dezelfde meting is geschied in diverse jaren
ettelijke gehuchten apart waar den enige ruzie en geschil tot nog toe is geweest nopende de
voorschreven metingen zettingen der zelfde, zo zijn op heden deze 5 oktober 1647 gecompareerd
Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Anthon Douwen, Goeijvaert Vanden Eijnde, Jan
Thoelen en Mr. Philips Van Kerckhoven schepenen, Peeter Soeten oud schepenen, Peeter
Bouwen en Jan Verstappen bedezetters van Gelindele, Peeter Vermeerbergen bedezetter van
Soerle, Gielis De Cuijstere meijer en Wouter Sannen bedezetters van Parwijs, representerende
het corpus van de gemeente alhier en zijn in minnelijke overeengekomen en veraccordeerd
aangaande de voornoemde metingen en zettingen dat nu verder al de goederen land, bos, heiden
en weiden zullen gezet en getaxeerd worden dat gelijk het andere gelijkelijk egaal en waar zijn,
valeur en waarde de ene niet meer als de andere en dat op eed en zonder zielen zaligheid van
degene die daar over zullen staan en mede te doen, zullen hebben, en hetzelfde gedaan wezende
een generale boek gemaakt en hetzelfde te worden naar hemelse bereijde ? den welken gemaakt
zijnde als ieder van de voorschreven gehuchten daar naar geleverd te worden een extract van de
voornoemde generale boek en hen daar na te reguleren en een ieder naar hen extract hun quote
en taxaat te collecteren en hetzelfde aan te brengen zo en gean…?.. zo men hier voormaals altijd
heeft gedaan alzo het schijnt en alreeds begonnen zijn enige jaren, zo is deze als in andere
gehuchten tegens onze naardunken nopende de voornoemde nieuwe zettingen, als dat onze naarburen zo die van Tongerloo, Oevel en meer andere onze goederen tenteren even vermeenden af
nemen en te trekken, zo hebben de voornoemde comparanten tamelijk onderschreven en
overkomen dit … van nu voortaan al de ruzies, kwellingen, lasten tot schaden die in enige van de
voornoemde gehuchten zouden mogen komen, zullen beiden gelijke dorpen dagvaarden en
malkander gelijkelijk dezelfde te helpen uitvoeren.
WLO-OGA749-082

folio 39 verso

Op 19 oktober 1647 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Vermeerbergen den jongen en Jan Aelen rechtelijke voogden van de achtergelaten kinderen en
wezen van Catlijn Aelen daar vader af leeft Peeter Vermeerbergen ter ene en den voornoemden
Peeter Vermeerbergen vader der voorschreven wezen ter andere zijde, dewelke verklaarden op
heden tot een minnelijk akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij den
voornoemde Peeter Vermeerbergen en Catlijn Aelen achtergelaten, als te weten dat den
voornoemde vader zijn kinderen te weten Jenneken Vermeerbergen, Anneken Vermeerbergen,
Peeter Vermeerbergen en Catlijn Vermeerbergen zal hebben te onderhouden van kost en drank
… en hen te geven aan ieder van hun de som van 12 guldens eens en mag hij tweede comparant
behouden al de haafelijke goederen … etc… Actum coram den heer drossaard, Goeijvaert Vanden
Eijnde, Jan Thoelen, Mr. Philips Van Kerckhoven, Jan Bertels en Andries Verheijen schepenen. W.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-083

folio 40 recto

Compareerden voor den drossaard en de schepenen des markizaat van Westerloo in hunne
propere persoenen Jan Verstappen en Merten Heijlen als wettige voogden van de onmondige
kinderen van wijlen Geeraert Verstappen daar moeder af is Anna Heijlen ter ene mitsgaders
dezelfde Anna Heijlen werd bijstaan met Peeter Heijlen haar wettige man ter andere zijde, welke
comparanten verklaarden door tussenspreken van andere goede mannen tot akkoord gekomen
zijn in de voegen en manieren hier volgende.
In den eersten dat den voorschreven Geeraert Verstappen in zijn leven en de voorschreven Anna
Heijlen te samen hebben verwekt en achtergelaten zeven kinderen en mits na de dood en
afzijdigheid van dezelfde Geeraert Verstappen competeerde hunne gerechtigheid in al de
haafelijke en erfelijke goederen en de voorschreven kinderen nog minderjarig zijnde hunne
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haafelijke goederen hen competerende zouden kwijt en teniet gaan, zo is het dat over zulks dien
aangaande de voorschreven comparanten zijn overeengekomen dat Anna Heijlen met haar
tegenwoordige man zullen hebben en behouden al de haafelijke en andere goederen hoedanig die
wezen mochten zijn, hetzij van koeien, paarden , schapen, granen, in het sterfhuis en daarbuiten
wetende geen uitgezonderd en daarvoor gehouden aan de voorschreven kinderen te geven elk tot
zeven in het getal de som van 36 guldens een mitsgaders deze te voeden en te allimenteren van
kost, drank en klederen in lief en leed tot den ouderdom van 21 jaren.
Item aangaande de erfelijke goederen die gekomen zijn van de vaderlijke zijde is bij deze
besproken dat dezelfde zullen gebruikt worden bij de voorzegde Anna Heijlen ook tot den tijd dat
het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 21 jaar …
WLO-OGA749-084

folio 40 verso

Item zo het sterfhuis is belast met grote en zware schulden, zo van lasten, renten en obligaties en
verlopen intresten tot grote merkelijke sommen zo werd bij deze besproken dat de voogden tot
dien einde zullen verkopen van de erfelijke goederen tot de som van 1200 guldens … etc… Aldus
gedaan en gepasseerd coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Govaert Vanden Eijnde en
Jan Toelen schepenen dezen 18 oktober 1647. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-085

folio 41 recto

Op 17 januari 1640 compareerden voor drossaard en schepenen nagenoemd Adriaen Van Roije
en Jan Van Dijck Janssone als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Anneken
Verhelst ter ene en Peeter Van Roije des voorschreven vader ter andere zijden en zijn
aangegaan en overeen gekomen volgend akkoord nopende haafelijke goederen bij de
voorschreven gehuwden achtergelaten, te weten dar Peeter Van Roije zal gehouden wezen de
voorschreven wezen te weten Jan Van Roije, Merten Van Roije en Sebastiaen Van Roije
loffelijk naar hun staat te onderhouden van kost en drank tot deze gekomen zijn tot den ouderdom
van 18 jaren en dan aan hen te geven en te betalen de som van zes guldens eens, waarvoor hij
tweede comparant zal profiteren ten eeuwige dagen al de haafelijke goederen bij de voorschreven
Anneken Verhelst met hem Peeter Van Roije achtergelaten en de erfgoederen zullen gaan
volgens het landsrecht … Actum in collegio dag en jaar als boven. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-086

folio 41 verso

Op 30 januari 1642 compareerden voor schepenen nagenoemd Aert Bercx en Adriaen Verbist
als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Maijken Verbist daar vader af leeft Andries
Bercx ter ene en den voornoemde Andries Bercx des voorschreven kinderen vader ter andere
zijde, welke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn, te weten dat den voornoemde tweede
comparant zal gehouden wezen te alimenteren en te onderhouden zijn vier kinderen van kost en
drank en als deze gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaar hen dan te geven en te betalen de
som van 15 guldens eens met een tamelijk kleed naar hunnen staat waarvoor hij zal behouden en
profiteren al de haafelijke goederen en de erfelijke goederen te betouchten tot den tijd van 18 jaren
hem en zijne huisvrouw verstorven van Merten verbist en Elisabeth Van Eijnde … Actum coram
Olivier Goijvaerts en Jan Mattheus schepenen.
WLO-OGA749-087

folio 42 recto

Scheiding en deling tussen de nagelaten kinderen wijlen Jan Bruers zaliger.
In den eersten is ten dele bevallen aan Jan Bruers een stuk land groot omtrent een bunder
geheten “ den goormans hoff “. Palende oost “ schelpaert “, zuid Goossen Verluijten
erfgenamen, west en noord “s heeren straat. Item op dit perceel erve blijft staande een veerteel
koren jaarlijks daarop uitgaande aan den H. Geest van Meerbeeck. Item nog een stuk land
geheten “ den hoff “ groot 90 roeden. Palende west “ den schetaert “, zuid Goossen Verluijten
erfgenamen en oost en noord ’S Heerenstrate. Item nog een stuk beemd gelegen in “ de
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maeldonck “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Bavo Soeten erfgenamen en “ ’s
heeren broeck “, zuid de erfgenamen Jan De Cuijper , west op “ het verhagen erve “ en noord
Joos Bruers erfgenamen.
Item de tweede deling is ten deze bevallen aan Joos Bruers ten eersten een stuk land geheten
“ schelpaert “ . Palende oost Jan Bruers erfgenamen, zuid Goossen Verluijten erfgenamen, west
Jan Bruers erfgenamen en noord S Heerenstrate. Item nog een stuk land genaamd “ de winden
plek “ groot omtrent twee zillen en een half. Palende oost Adriaen Bruers erfgenamen, zuid
Goossen Verluijten erfgenamen, west S Heerenstraete en noord Goossen Verluijten voorschreven.
Item ( aan ) dezelfde “ het he…? “ groot omtrent een half bunder. Palende oost “ ‘s heeren
broeck “, zuid “ den maeldonck “, west en noord S Heerentraat. Item nog een derdel beemd
gelegen in “ den maeldonck “. Palende oost Jan Cuijpers erfgenamen, zuid Nethe, west Peeter
Boets en Jan De Cuijper en Jacob Meus erfgenamen en noord J. Verhagen erfgenamen.
WLO-OGA749-088

folio 42 verso

Scheiding en deling tussen de gelijke achtergelaten kinderen van Willem Jans
en Maria Goovarts over hunne goederen die haar enigszins zijn competerende
zo wel onder Westerloo, Herselt als onder Gestel gelegen, den 31 januari 1640.
In den eersten Maijken Jans bijgestaan met Jan Mattheus en Geertruijt Janssen bijgestaan in
absentie van haar man met Jan Wouters, Jan Celen bijgestaan als toeziender voor Anneken
Janssen gehuwd geweest hebbende met Jan Bastiaens. Adriaen Machiels als man en voogd
voor Catelijne Janssen en Goris Zegers hem stellende voor Magdaleen Janssen in absentie
van Olivier Goijvaerts om te kavelen, alles op conditie hierna volgende.
In den eersten zullen de gelijke erfgenamen alle lasten en onkosten ter zijne last dragen. Item is
Maijken Janssen gecontenteerd van haar huwelijks goed salvo dat zij voor een reis zal trekken
twee veertelen koren van Adriaen Verwimp haar huveneir ( hovenier? ). Item Jan Janssen
bekende gecontenteerd te zijn van zijn huwelijk de som van 55 guldens volgens de voorgaande.
Item Anneken Janssen bekende ook betaald te hebben van haar huwelijks goed salvo dat zij ook
zal genieten twee veertelen koren van Adriaen Verwimp salvo dat zij daarop een veerteel koren
op mindering heeft ontvangen.
Item Jan Wouters voor Geertruijt Janssen komt van haar huwelijk 60 guldens volgend de andere
maar heeft gehad een bedde, enige potten hetwelk zij bekende gehad te hebben en zeker …
WLO-OGA749-089

folio 43 recto

Item Lijnken Janssen komt van haar huwelijks goed de som van 60 guldens en komt dezelfde bij
versterf van Heijlken Janssen, hetwelk de partijen hebben geaccordeerd de som van 25 guldens.
Item van Magdaleen Janssen is gelijk geaccordeerd te wezen dat zij zal hebben eens 100
guldens om haar daarmede te doen leren den tijd van de drie eerste toekomende jaren waarvan
het eerste zal ingaan op de Westelsche kermis 1640 en zal zij nog genieten 60 guldens als zij zal
komen tot den tijd waarvan zal zij haar profijt en intrest trekken die haar in de scheiding zal
bewezen worden, insgelijks als voor nog 25 guldens die haar zijn geaccordeerd van Heijlken
Janssen haar “ peet “ zal men haar bewijs geven als voor intrest geven naar den inhoud tegens
den penninck zestig. Item zal niemand mogen vervorderen enig goed te verkopen of hij en zal
moeten eerst voor al zijne rechten of legaten afleggen of dezelfde contenteren … etc…
WLO-OGA749-090

folio 43 verso

Aldus gedaan in tegenwoordigheid van Jan Mattheus, Jan Wouters, Adriaen Machiels, Jan
Janssen, Jan Celen, Goris Zegers, Pauwels Pauwels en Jacques de Becker getuigen.
Ondertekenden Maria Janssen, Jan Janssen, Anna Janssen, Jan Wouters … Actum 31 januari
1640.
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In den eersten het huis gestaan op “ de bist ” met de verkenskooi daaraan en zal de tweede kavel
mogen de schuur daarop en laten staan den tijd van 10 jaar zonder langer en of het gebeurde dat
de tweede kavel zijn schuur begeerde op zijne erve te kruijen, zal hij de tweede kavel aangaande
mogen af ruimen bij den appelboom komende oostwaarts aan de schuur scheidende op tien
voeten binnen de rijde van den appelboom gaande langs op en neer alzo dezelfde geplant staan
hier voor dennenboom en verder achterwaarts alzo de bomen geplant staan zo loopt haar
scheiding . De kavel moet van haar geven 65 guldens en is deze kavel gevallen aan Geertruijt
Janssen voor de vierde reis verkaveld is haar ten laatste gevallen hoewel zij is een
gecondemneerd in pene van vier guldens van het verwerpen en andere naar advenant.
WLO-OGA749-091

folio 44 recto

Voor de tweede kavel de schuur dewelke mag blijven staan den tijd van tien jaar met de andere
zijde van het binnenblok. Oost Peeter Pauwels, noord Anthon De Greve, zuid de eerste kavel
komende tien voeten voorbij de reije appelbomen naar de eerste kavel met nog de helft van “ de
wijten hoeve “ noordwaarts en geeft van haar de som van 47 guldens en is voor de vierde reis
bevallen aan Lijnken Janssen.
De derde kavel dewelke is een bunder “ het bosken “ bij Heijn Maes geeft van haar 32 guldens is
voor de vierde reis gevallen aan Jenneken Janssen hoewel zij is gecondemneerd op pene van
vier guldens van verworpen volgende d’ ander.
De vierde kavel welke is gevallen aan Jan Janssen is “ de sterre hoef “ en “ het silleken “ in de
Tongelschestrate en “ het wouwerken “ in de Disterschebaen en deze kavel moet trekken 28
guldens.
De vijfde kavel per “ sluijtkens dries “ genaamd, gelegen in de Tongelsche strate, deze kavel
geeft van haar 7 guldens en is bevallen voor de vierde reis Maijken Janssen.
De zesde kavel is het eussel aan “ den roijen wiel “ het land onder Geel, de helft van “ de cuijten
heije “ zuidwaarts , deze kavel geeft van haar de som van 37 guldens en is gevallen aan
Magdaleen Janssen voor de vierde reis en gecondemneerd in en pene van vier guldens van
verworpen.
WLO-OGA749-092

folio 44 verso

Deze voorschreven kavels zijn vast en gesloten nu en ter eeuwige dagen en hebben de partijen
met hare gewoonlijke signatuur ondertekent op den 7 februari 1640 ter presentie van Hendrick
Bertels, Peeter Peeters en Jan Van Tongel als getuigen …
Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Jan Cools 11 en Heijlwigh
Oijen.
Voor de eerste kavel werd gesteld het huis en hof genaamd “ de Swane “ gestaan en gelegen tot
Westerloo aan de Plaats zonder de schuur met de gronden daaraan staande tot vijf voet buiten de
rij bomen van de bomen tot aan de straat uit geschat op 800 guldens. Item een perceel land
gelegen in “ het hollant “ geschat op 150 guldens. Oost de straat, zuid de erfgenamen Gijsbrecht
Van Kerckhoven, west Jan Schellekens. Item een zille broecx gelegen onder Herselt geheten “ het
roij eussel “ geschat op 50 guldens. Item een wouwer onder Herselt. Palende oost Andries
Mertens. En is deze kavel gevallen aan Jan Mattheus al gekozen voogd van het weeskind van
Jacques Cools.

Huizen op de markt. Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 29 “ de Swaen “huis, schuur, stal, bakhuis en hof.
Gelegen in de zuid westenzijde van het dorp
11
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Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur tot Westerloo met de grond daarop staande als
hiervoor blijkt geschat op 400 guldens. Item een perceel land genaamd “ de belckens “ geschat op
300 guldens. Item een perceel weide genaamd “ de papeters “ geschat op 300 guldens. Item de
helft van “ het bessenvelt “ gelegen tot Varendonck , noord “ den boonhoff “ geschat op 125
guldens. En is deze kavel gevallen aan Franciscus Van Rijmenam.
WLO-OGA749-093

folio 45 recto

Item voor de derde kavel werd gesteld een perceel land genaamd “ den bosch “ geschat op 300
guldens. Item een beemd tot Berchom gelegen, groot omtrent een half bunder. Palende oost Artus
Diesteijns, zuid Jan Ennekens, west de baan en noord de Leijsloop, geschat op 300 guldens. Item
een perceel weide genaamd “ de craijwinckel “ gelegen tot Berchom geschat op 400 guldens, met
80 guldens in geld en is deze kavel bevallen aan Peeter Cools.
Item voor de vierde kavel werd gesteld het huilen hof tot Varendonck met den halven dries geschat
op 350 guldens. Item “ de swaen heije “ achterwaarts, geschat op 100 guldens. En is deze kavel
gevallen aan Hendrick Cools.
Voor de vijfde kavel werd gesteld de schuur met den halven dries of erve, geschat op 250 guldens.
Item een bunder land op het middel van het veld van Varendonck , geschat op 800 gulden. Item
“ de swaens heije “ geschat op 50 guldens. En is deze kavel gevallen aan Gommar Vincx voogd
ten deze van het weeskind van Maijken Cools daar vader af is Jan Tienpont.
Item voor de zesde kavel wordt gesteld een perceel land genaamd “ de gene “ geschat op 200
guldens. Item een bunder land vooraan op het veld tot Varendonck, geschat op 800 guldens. Item
aan deze kavel werd bij gesteld van de voorschreven kavels van ieder kavel 5 guldens tot 25
guldens. Item de helft van “ het besemevelt “ geschat op 125 guldens. Deze kavel aan Jan Celen
als voogd van het kind van Anneken Cools daar vader af was Jan Maerneff ?.
Aldus gedaan en gepasseerd coram Olivier Goijvarts en Jan Mattheus schepenen op deze 19 april
1642, salvo dat deze drie laatste kavels bleven onverdeeld. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-094

folio 45 verso

Scheiding en deling tussen de kinderen van wijlen Adriaen Tiboorts en
Heijlwigh Van Den Wouwer.
In den eersten een perceel land genaamd “ den scheijsselbergh “. Item een perceel eussels
genaamd “ het balemers “ . Item een perceel land genaamd “ het velleken “. Item nog de helft in
“ de balsdonck “ gelegen in “ herdersoms broecxken “ om met de laatste kavel gelijk te hooien.
Item nog een heiken op “ de breerijt “ gelegen onder Geel. Item een stuk land genaamd “ het
schuerblock “ gelegen onder Geel. Item een vierendeel in “ den balsdonck “ gelijk te gebruiken
als voor.
Deze voorschreven kavels zijn uitgegeven om malkander af of aan te zeggen of te verminderen of
te vermeerderen van de ene en andere kavel tot morgen noen. Actum deze 24 augustus 1637,
coram Olivier Goijvarts en Joachim Oijen.
In de marge:

Den eerste kavel A aan Jenneken Tiborts, de tweede kavel B aan Cornelis
Tiborts de derde kavel C aan Maijken Tiborts.
WLO-OGA749-095

folio 46 recto

Alzo onze naburen zo die van Geel als andere plaatsen en speciaal die van Tongerloo ons
zochten ( grootelijk tot onze achterdeele ) onze goederen af te nemen en onze paalgenoten te
verminderen gelijk dezelfden van Tongerloo alreeds hebben begonnen zo op “ de swartsheijde “
als de goederen daar omtrent gelegen … onder Gelindele en wij hetzelfde met alle middelen van
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recht te voorzien, zo zijn op heden deze 2 juli 1648 gecompareerd Sr. Frederick Van Blockhoven
drossaard, Jan Thoelen, Mr. Philips Van Kerckhoven, Andries Verdonck en Christiaen Diels
schepenen , Frans Van Rijmenam borgmeester, Anthon Douwen en Goijvaert Vanden Eijnde
laatst afgaande schepenen, Gielis De Cuijster meijer en Jan Verstappen en Jan Van Outsel
schepenen Paerwijs , Bavo Soeten en Hendrick Bruers bedezetters tot Heultje, representerende
het corpus in de gemeente van Westerloo cum suis de welke gezamenlijk hebben ondervraagd en
overkomen dat zo wanneer enige ruzie of kwestie kwam te geschieden en degen die alreeds
begost is door die van Tongerloo, die van Gelindele, dat zij dezelfde altijd malkander zullen helpen
dragen en daaraan te geven volgens de repartitie als dezelfde tot nog toe heeft geweest,
gelovende dezelfde dito voorschrevenen altijd te houden voor goed, vast en van waarde ten allen
dagen en hebben dezelfden tot meerdere vastigheid ondertekent op datum voorschreven.
Volgen de handtekeningen.
Alzo alreeds kwestie is tegens gemeente alhier van weg den heer prelaat van Tongerloo nopende
19 bunders die de voornoemde heer prelaat is eisende en wilde pretenderen op “ de goorheijde “
zo zijn gecompeteerd den heer drossaard, schepenen … # ook voorts …
WLO-OGA749-097

folio 47 recto

… eedslieden en ingezetenen deze ondertekent en hebben geresolveerd op heden deze 21
september 1648 dat de gemeente hen zal voegen met den heer markies gelovende dat dienende
te contribueren de kosten die over het vervolg van dit perikel mochten komen te vallen en te
gereijsen en dat men tot dien einde eens zal committeren uit de wet en die met den gelaste van
zijne Excellentie voorschreven zal voegen tot het vervolg van het voorschreven proces … etc…
Volgen de handtekeningen :

WLO - SA09 - 096

folio 46 verso

Alzo zekere kwestie en geschil was gerezen tussen de erfgenamen van wijlen Catlijn Gijsbrechts
en Jan Wils haar eerste man, te weten tussen Jan Wils Janssone ter ene en Aert Kenens als
getrouwd hebbende Anneken Wils, Peeter Verrijt als getrouwd hebbende Maijken Wils, Adriaen
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Wils, Willem Van Hout als voogd van het weeskind van Jan Verhoustraten daar moeder af was
Sijcken Wils ter andere zijde en dat nopende de scheiding en deling van de goederen bij de
voorschreven Catlijn Gijsbrechts en Jan Wils achtergelaten, zo zijn de voornoemden
gecompareerd voor drossaard en schepenen nagenoemd en zijn tot akkoord gekomen in dit
navolgende akkoord.
Als te weten dat de voornoemde Jan Wils als oudste zoon als enige pretentie is pretenderende zal
hebben voor nu en ten eeuwige dagen al de goederen gelegen tot V…? zowel land als weiden
geen uitgezonderd als nog een bos wetende opgaand hout hetwelk is blijvende onverdeeld … en
zo dat de tweede comparanten tot hun erfdom zullen behouden al de goederen zo gelegen tot
Soerle als tot Westerloo geen uitgezonderd, zo huis, hof, land heiden en weiden … etc…
Actum coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Mr. Philips Van Kerckhoven en Andries
Verdonck schepenen deze 10 juli 1648.
Alzo geschil en kwestie was gerezen tussen de erfgenamen van wijlen Catlijn Gijsbrechts in
huwelijk geweest zijnde met Jan Wils, te weten Jan Wils en Maijken Wils, Aert Kenens als
getrouwd hebbende Anneken Wils, Peeter Verrijt als getrouwd hebbende Maijken Wils, Jan
Wils en Willem Van Hout als voogden van het weeskind van Jan Verhoustraten daar moeder af
was Sijken Wils ter ene en Anthon Vrancx als getrouwd geweest zijnde met Catlijn Wils ter
andere zijde, nopende enige successies van touchten die de voornoemde Anthon Vrancx na de
dood van zijn huisvrouw is pretenderende, zo zijn dezelfde comparanten minnelijk en vriendelijk tot
akkoord gekomen … etc…
Actum gedaan , dag en jaar als boven.
WLO-OGA749-098

folio 47 verso

Op heden 3 maart 1649 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Engelbert
Bosscharts en Jan Peeters als voogden van de achtergelaten wezen van Cornelia Lemmens
daar vader af leeft Matthijs Willems ter ene en den voornoemden vader Matthijs Willems ter
andere zijde, dewelke zijn overeengekomen tot het volgende akkoord nopende de haafelijke
goederen, te weten dat den voornoemde vader Matthijs Willems zal behouden al de haafelijke
goederen met zijne voornoemde huisvrouw verkregen, geen uitgezonderd om daarmee te doen
zijne vrije wil en zal hebben de haafelijke goederen van Adriaen Lemmens en Catlijn Huijsmans
des voorschreven wezen grootvader en grootmoeder, welke voorschreven haafelijke goederen
zullen van nu af aan komen en blijven aan de voorschreven wezen , mits dat hij vader zal nog
trekken elf pont huiringe zoveel dezelfde kinderen daarvan zullen komen te profiteren zonder
verder … de vader verplicht te geven van dit toekomende seizoen een bievat tot twee in het getal
… etc… Actum coram den heer drossaard, Mr. Philip Van Kerckhoven en Andries Verdonck
schepenen.

Op 5 mei 1649 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Thoelen en
Hendrick Van Outsel als rechtelijke voogden van de achtergelaten weeskinderen van wijlen
Lenaert Thoelen daar moeder af is Maijken Van Outsel ter ene en den voornoemde moeder
Maijken Van Outsel bijgestaan met Anthon Douwen haar tegenwoordige man en voogd ter
andere zijde, dewelke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen als
te weten dat de voorschreven comparanten zullen voor goed, vast en van waarde houden het
testament gemaakt door den notaris J. De Vos bij den voorschreven Lenaert Thoelen en
Maijken Van Outsel gemaakt, per salvo dat de voornoemde Maijken Van Outsel en Anthon
Douwen zullen gehouden zijn te betalen aan Lembrecht Helsen de som van 40 guldens of daar
omtrent een Hendrick Van Outsel …
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WLO-OGA749-099

folio 48 recto

… de som van veertig guldens eens zonder last en kost van de voorschreven wezen waarmede de
voorschreven wezen zullen gecontenteerd wezen … dat den voornoemde Anthon Douwen
touchtesgewijs mag gebruiken den tijd van zes navolgende jaren de erfgoederen gekomen van
den voorschreven Lenaert Thoelen en waarvoor Anthon Douwen zal moeten onderhouden de
kinderen alles volgens het voorschreven testament. Actum coram den heer drossaard, Mr. Philips
Van Kerckhoven, Andries Verdonck en Christiaen Diels schepenen op datum als boven.

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Jan Bosschaerts en Anna
Zegers.
Competerende op 19 september 1649 voor de schepenen nagenoemd, Jan Vande Goor
bijgestaan met Catlijn Bosschaerts zijne huisvrouwe ter eerste zijde, Bertel Vande Bosch
bijgestaan met Peerijn Bosschaerts zijne huisvrouw ter tweede zijde en Anna Bosschaerts
weduwe van wijlen Geert Bosch bijgestaan met Bertel Boicx als schepene en tot deze gekozen
voogd ter derde zijde, allen erfgenamen van wijlen Jan Boschaerts daar moeder af was Anna
Zegers, dewelke hebben onderling met minnelijke deliberatie en rijpen raad opgedragen en
gescheiden en gedeeld …
Voor de eerste kavel werd gesteld de helft van “ den hout vonders bosch “. Palende oost de
Capellestrate, zuid zijn zelve, en west Geertruijt Tijpoets. Item de helft in “ den hout vonder
beempt “. Palende oost de Capellestrate, zuid den H. Geest beemd, onverdeeld met Jan Bockels
en het eussel tot Bruggeneinde. Palende oost Jan Van Bosch, west Peeter Haverals, zuid …
WLO-OGA749-100

folio 48 verso

Maijken Kegelaers en noord Jan Van Dijck erfgenamen. Item vind deze kavel of Bertel Vande
Bosch alsnog op het voorschreven sterfhuis een bescheet van 68 guldens hetwelk de
voorschreven erfgenamen malkanderen zullen afdoen en liquideren. Item zal deze kavel moet van
hem geven aan de derde kavel de som van 140 guldens eens en is deze kavel met behoorlijke
loting aangebleven aan de voorschreven Bertel Vande Bosch als getrouwe hebbende Peerijn
Bosschaerts.
Item den tweede kavel is gevallen aan Catlijn Bosschaerts daar man en voogd van is Jan Vande
Goor te weten het huis, en hof met de landen daaraan gelegen. Palende oost Jan Bockels, zuid ’s
Heerenstrate, west Jan Vanden Bosch en noord “ de goorheije “. Item “ het eussel “. Palende
Geertruit Tijpoets, zuid “ het dootbroeck “, west “ de…?.. agens “, noord Jan Vande Bosch en
Jan Bockels en moet deze kavel geven aan den derde kavel de som van 23 guldens.
Voor den derde kavel gevallen aan Anna Bosschaerts weduwe van wijlen Geert Bosch, “ het
blockbosch “. Palende oost “ de hout vonders “, zuid Cornelis Vrancx, west Lambrecht
Kerselaars en noord Geertruijt Tijpoets. Item het half bunder land. Palende oost Catlijn Vande
Cloot, zuid Charel Vande Bruel, west Jan Van de Cloote en noord Geertruijt Tijpoets en moet deze
kavel dragen op het voorschreven half bunder land een half veerteel koren aan den H. Geest van
Hulshout. Item het dagmaal land. Palende oost IJda Vervaren?, west Jan Van Hove, noord Charel
Vande Bruel en moet deze kavel trekken als voor gezegd is van de eerste kavel de som van 40
guldens en van de tweede kavel 23 guldens eens.
WLO-OGA749-101

folio 49 recto

Volgen verder condities voor deze scheiding en deling …
De voorschreven Anna Bosschaerts bij mij stipulerende verder daarvan geïnformeerd van
wederzijds ieder zijn persoon en goederen present en toekomende datum, present Bertel Boicx
bijgestaan Michiel De Neve en Hendrick Mangelschots getuigen en hebben de comparanten dat
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met hun eigen hand ondertekent … en heeft Machiel De Neve en Bertel Van Den Bosch den
behoorlijke eed gedaan coram den heer drossaard , Christiaen Diels, Adriaen Wijnants, …
Verheijen en Jan Celen schepenen op datum als boven. W. Vermeeren secretaris.

Alzo na de dood van Peeter Van Rode dezelfde zijn voorkinderen was vervallen en verstorven
zeker vierde part van de haafelijke goederen ten zijn huwelijk verkregen met wijlen Anneken
Verhelst zijn huisvrouwe volgens het afscheid gemaakt op den 18 januari 1640 bij den
voorschreven Peeter Van Roije in zijn leven tegens Adriaen Van Roije en Jan Van Dijck als
voogd van den voorschreven voorkinderen van Peeter Van Roije zo zijn op heden deze 9
december 1649 gecompareerd den voornoemde Adriaen Van Roije als mede last hebbende van
Jan Van Dijck Janssone respectieve voogd van den voorschreven kinderen en wezen van Peeter
Van Roije ter ene en Jan Van Roije …
WLO-OGA749-102

folio 49 verso

… met Peeter Aerts als voogden van de nakinderen en wezen van den voorschreven Peeter Van
Roije daar moeder af leeft Maijken Aerts en zijn veraccordeerd zo en gelijk mits deze nopende
het vierde part van de haafelijke goederen die op de voorschreven voorkinderen zouden
gedevolveerd zijn, dat de voorschreven eerste comparanten zullen genieten en profiteren zeker
omtrent negen boomkens gestaan op de erve van Anna Van Roije en bij den voorschreven
Peeter Van Roije in zijn leven gekocht waarvoor zij eerste comparanten gecontenteerd te zijn tot
volle uitzetting van het vierde part van de voornoemde haafelijke goederen en daar geen recht
meer op te pretenderen … etc…
Voornoemd akkoord gemaakt vijf januari 1640. Actum coram den heer drossaard, Adriaen
Wijnants en Jan Celen schepenen.
Op de voorschreven dag en jaar heeft Jan Van Rode en Peeter Aerts rechtelijk den eed gedaan
als voogden van de wezen Peeter Van Roije en Maijken Aerts. Coram ut supra.
WLO-OGA749-103

folio 50 recto

Rekeninge en bewijs geschied door Geeraert Witvrouwen ter presentie van Jan
Thoelen schepene, Gommar De Cuijster, Jan Vercorten, Jacob Van Hove en
Wouter Pauwels bedezetters der gehucht van Soerle onder Westerloo van alles,
zo Conincxbeden, … beden, subsidies dorps gemeijne lasten hetzij administratie
of extra ordinarische waarvan dezelfde zouden mogen geweest hebben gelijk het
zal blijken, schepenen en bedezetters voorgenoemd tot deze tegenwoordige
daar, zo werd bevonden, Geeraert Witvrouwen voorschreven komen met
behoorlijke afrekening de som van 50 guldens, deze 5 februari 1649.
Alsnog door Geeraert Witvrouwen bovengenoemd en tot presentie der schepenen en bedezetters
voorgenoemd, door bewijs afgerekend over vier termijnen Conincxbeden … etc…
WLO-OGA749-104

folio 50 verso

Item gegeven vier pattacons door schepenen en bedezetters beloofd als de contoirbode Jan
Fraes genaamd van vier termijnen op het comptoir te betalen en de gemeente de bevrijden van
enige schade die daar voor zoude morgen volgen bedraagt 10 guldens 8 stuivers. Item gegeven
aan ongeld van twee kwitanties het welk niet overbrieft is geweest in de voorgaande rekeningen. 8
guldens 12 stuivers. Item aan Goossen Verluijten gegeven hetgeen hem komt van onze
gemeente, drie guldens 10 stuivers.
Volgen meerdere betalingen.
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Op 23 december 1649 voor de schepenen nagenoemd compareerden den voornoemde Hendrick
Peeters en Gommar de Cuijster bedezetters van Soerle, dewelke verklaarden mits deze dat zij
over de voorschreven rekeningen hebben gevoerd benevens Jan Thoelen schepenen die daar
ook ingezeten heeft en dat verklaren zij op den eed die zij hebben gedaan als zij bedezetters zijn
geworden, dat zij anders niet geweten of dezelfde rekeningen … is wel recht gesteld zonder enige
som daar in te gebruiken … Aldus gedaan en gepasseerd coram Christian Diels en Jan Celen
schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-105

folio 50 recto

Op 30 april 1650 voor schepenen nagenoemd compareerden Peeter Soeten en Peeter Helsen
als voogden van de achtergelaten wezen kinderen van wijlen Naenken Helsen daar vader af leeft
Merten Soeten ter ene en de voornoemden vader Merten Soeten ter andere zijde en zijn tot
volgens akkoord gekomen, te weten dat hij voorschreven vader zal gehouden wezen zijn kinderen
te onderhouden van kost en drank en dezelfde te doen leren lezen en schrijven waarvoor hij vader
zal behouden al de haafelijke goederen hoedanig die mochten wezen geen uitgezonderd ... de
goederen hierin gementioneerd blijven allen volgens het testament bij den voorschreven vader
Merten Soeten en zijn overleden huisvrouw Maijken Helsen gemaakt bij den notaris Pauwels
Verborght geschreven dezen tegenwoordige jaar 1650. Actum coram den heer drossaard, Jan
Celen schepen en W. Vermeeren secretaris.

Op 20 december 1650 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Verleuffele
en Adriaen Luijten rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen Adriaen Verleuffele daar
moeder af was Anneken Verluijten ter ene en de voornoemde vader Adriaen Verleuffele ter
andere zijde, en verklaarden tot akkoord gekomen te zijn, als te weten dat den voornoemde
Adriaen Verleuffele zijn twee kinderen met naam Janneken Verleuffele en Catlijn Verleuffele
zal hebben te onderhouden van kost en drank, …
WLO-OGA749-105

folio 51 verso

… tot deze gekomen zullen zijn geapprobeerden staat en dat de vader zal wezen te geven aan
ieder de som van 25 guldens eens en dezelfde uit te zetten een tamelijk kleed naar hun staat en
aangaande de erfgoederen zo werd expresselijk geconditioneerd dat het gekocht goed dat hij
Adriaen Verleuffele heeft gekocht als jongmans zijnde met het goed bij dezelfde gekocht in zijnen
wereldlijke staat zal gedeeld worden hoofdsgewijs, zo onder de voorschreven voorkinderen als aan
de kinderen die hij eventueel in zijn tweede huwelijkse staat zoude mogen krijgen en de andere
goederen zullen gaan zoals het landsrecht en zal daarenboven de tweede comparant Adriaen
Verleuffele tot zijn last moeten nemen alle de schulden en zal dezelfde daarvoor moeten verkopen
zekere weide gelegen tot Heultje naast Geert Diricx erve tot 25 roeden waarmede hij zal moeten
afleggen zekere rente van 100 guldens ten kapitaal aan de kerk van Hulshout, waarvoor hij tweede
comparant zal hebben al de haafelijke goederen met zijn voorgaande huisvrouw verkregen …
Actum coram den heer drossaard , Christiaen Diels, Adriaen Wijnants, Bertel Boicx Andries
Verheijen, Merten Soeten en Willem Verluijten schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-107

folio 52 recto

Op deze 21 februari 1651 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Aert
Vekemans welke verklaarde uit affectie en pure liefde die hij altijd heeft gedragen en nog te
dragen aan de Gildebroeders tot Oevele dat die zelfde Gildebroeders na zijn dood zullen hebben
en profiteren van zijne erfgenamen eens de som van 100 guldens is het bij altijd dat hij zonder
wettige hoir ( nakomelingen ) komt te sterven dan dat hij kwame te hertrouwen en enige kinderen
of kind bij dezelfde te verwekken dat dezelfde zijne toekomende huisvrouwe langer kwam te leven
als hij comparant, zo en zal dezelfde zijne weduwe de voornoemde honderd guldens niet
gehouden zijn te geven, maar naar dezelfde zijn dood zijne rechtelijke erfgenamen die alsdan
dadelijk zullen gehouden zijn de voornoemde honderd guldens te geven en als het kwam dat
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dezelfde erfgenamen de gementioneerde som van 100 guldens niet betaalden, maar daarin
weigerachtig vielen zo consenteert en begeert de voornoemde comparant dat de voornoemde
Gildebroeders dezelfde som zullen mogen halen aan zijn erfgoed waar en waarop dezelfde
mochten bevonden worden … Al de kosten van verteer zullen de Gildebroeders betalen … Aldus
gedaan coram Christianus Diels en Merten Soeten schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-108

folio 52 verso

Op 25 oktober 1650 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Pauwels Verluijten
en Peeter Vermeerbergen dewelke zijn rechtelijke voogden geworden van de achtergelaten
wezen van Adrianus Vermeerbergen daar moeder af leeft Anna Verhoustraten en hebben den
behoorlijken eed gedaan in handen van den heer drossaard. Coram Christianus Diels, Adriaen
Wijnants, Bertel Boicx, Andreas Verheijen en Jan Celen schepenen.

Ten voorschreven dag compareerden de voornoemden Peeter Vermeerbergen en Pauwels
Luijten als voogden van de voorschreven achtergelaten wezen wijlen Adriaen Vermeerbergen
daar moeder af is Anna Verhoustraten ter ene en de voornoemde moeder bijgestaan met Jan
Celen tot deze haar gegeven uit de wet ter andere zijde, dewelke zijn tot akkoord gekomen van
het afscheid, als te weten dat de voornoemde moeder bijgestaan als voor zal gehouden wezen
haar vier kinderen te weten, Adriaen Vermeerbergen, Peeter Vermeerbergen, Jenneken
Vermeerbergen en Janneken Vermeerbergen te laten leren lezen en schrijven naar hunnen
staat en daarenboven te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn tot den ouderdom
van 26 jaar en alsdan te geven een tamelijk kleed en de som van 25 guldens in geld, waarvoor de
voorschreven moeder zal hebben en profiteren al de haafelijke goederen zowel van de vaderlijke
als moederlijke zijde om daarmee te doen haar vrije wil …
WLO-OGA749-109

folio 53 recto

… de erfgoederen zal ze mogen gebruiken touchtsgewijs die zij met haar overleden man samen
hebben geconkwisteerd en dat tot haar sterfdag lang. Actum coram den heer drossaard Christiaen
Diels, Adrian Wijnants, Bertel Boicx, Andries Verheijen en Jan Celen schepenen, 25 oktober 1650.

Op 25 augustus 1651 voor drossaard en schepenen nagenoemd zijn andermaal gecompareerd
Peeter Vermeerbergen en Pauwels Luijten als voogden van de wezen Adriaen Vermeerbergen
ter ene en de voorschreven wezen moeder Anna Verhoustraten bijgestaan met Anthoin
Douwen Janssoon haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, dewelke tot akkoord
gekomen zijn nopende de erfgoederen gekomen van Adriaen Vermeerbergen en zijn huisvrouw
beide ouders van de voorschreven onmondige kinderen waarvan de eigendom alsook de touchte
tegenwoordig is verstorven op de voornoemde wezen, dan omdat de voornoemde moeder Anna
Verhoustraten te beter haar vier voor kinderen zouden opbrengen, zo hebben de voornoemde
eerste comparanten met aggregatie van de schepenen als oppervoogden toegelaten aan de
tweede comparanten dat zelfde zal mogen betouchten en gebruiken de gementioneerde goederen
den tijd na datum deze van 50 jaren waarvoor zij tweede comparanten de voorschreven
voorkinderen zullen moeten loffelijk opvoeden dat daarover geen enkele klachten en mogen
komen of anderszins bij dusdanige klachten zullen de voornoemde voogden hetzelfde mogen
afnemen en gebruiken tot behoef van dezelfde kinderen … etc… Aldus gedaan coram den heer
drossaard, Adriaen Wijnants en Jan Celen schepenen.
WLO-OGA749-111

folio 53 verso

Wij ondergeschreven secretaris en schepenen van de vier dorpen van het markizaat Westerloo,
namelijk Westerloo, Herselt, Oolen en Hulshout als representerende het corpus der voorschreven
vier dorpen, verklaren en bekennen mits deze in dezelfde kwaliteit van rechtvaardige schuld en als
van geleend geld schuldig te wezen ( aan ) zijne Excellentie den heer markies onzen heer, de som
van 3000 guldens eens in lopende en courant geld, welke voorschreven som wij in die kwaliteit als
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voor beloofden aan de voorschreven onzen heer te betalen van datum deze en een jaar zonder
enige langere tijd van respijt daartoe te vereisen. Dan verzekeren dezelfde som te gementioneerde
tijd promptelijk te betalen verobligerende tot dieneinde voor ieder zijn dorp onze personen en
goederen te samen en ieder in het particulier, met renunciatie van alle excerpten privilegiën etc…
hoedanig die noemen mochten en tot meer vastigheid hebben dezelfde ieder voor zijn contingent
en dorp ondertekent en daarin begrepen te lichten hetzij tot Antwerpse erfgelden daar het hen
gelieven zal beloofden wij mits deze aan de gene die de voornoemde som zoude mogen komen te
schieten, dezelfde te restitueren en te betalen promtelijk en binnen den tijd met den behoorlijke
intrest van dien onder verbintenis als voor, consenterende aan den secretaris van het voorzegde
markizaat aan zijne Excellentie hiervan akte te verlenen deze 11 juli 1651.
Ondertekenden: A. Wijnants van Rosan, Jan Celen, Merten Soeten, Christiaen Diels,
Frederick Van Blockhoven, Franciscus Verlinden, … Van Olmen meijer, Jan
Van Ostaijen, Marten Peetermans, Franciscus Vermeerbergen, Peeter
Vanden Broeck schepene van Herselt, Jan Meer Meijer, Andries Verheijen
schepenen tot Oolen, Mangelschots Meijer tot Hulshout en Berthelmeus Boecx
schepene tot Hulshout . W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-112

folio 55 recto

Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Verlinden en
Cattelijn Vincx ten overstaan van Peeter Verlinden en Peetermans ten deze uit
de wet gegeven als voogden van de minderjarige wees met naam Anna
Verlinden als volgt:
In den eerste werd aan de eerste kavel gesteld het huis met den hof alhier aan de Plaats met een
heide onder Herselt geschat op 800 guldens en is deze kavel gekozen door Cornelis Verlinden
als oudste zoon mits dragende 200 guldens kapitaal daar aan Andries Peeters voor 100 guldens
gehypothekeerd op het voorschreven huis met een obligatie van 100 guldens aan Juffrouw
Margareta Oijen met de jaarlijkse intrest. Item moet geven eens aan de tweede kavel 37 guldens
eens en aan de derde kavel zeven guldens eens …
Item voor de tweede kavel werd gesteld zekere weide in de Savelstraat geschat op 400 guldens.
Item “ het vorste blocxken “ in de Tongelsche straete geschat op 100 guldens. Dan moet deze
kavel dragen 50 guldens kapitaal zijnde gegoed opdat voorschreven blocxken aan den H. Geest
alhier. Dan zal dezelfde kavel trekken van den eerste kavel 37 guldens en is deze kavel na
voorgaande loting bevallen aan François Vander Hoffstadt nomine uxoris Catharien Verlinden.
Item voor de derde kavel werd gesteld het land in de Savelstraet geschat op 150 guldens. Item
“ het achterste blocxken “ in de Tongelsche strate of in “ de beiltkens “ alhier geschat op 140
guldens. Item den hooiwas in het broek geschat op 150 guldens. Item een weide in de Quaestrate
geschat op 90 guldens en moet deze kavel trekken van den eerste kavel 7 guldens en is deze
kavel na voorgaande loting bevallen aan Peeter Verlinden als voogd van de wees Anna
Verlinden mede Mr. Guilliam Van Berousel als toeziender.
Actum deze 6 mei 1689 coram den stadhouder Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven en
Peetermans schepenen. Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-113

folio 56 recto

Op 14 november 1651 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Magriet Van
Outsel weduwe van wijlen Jan Thoelen bijgestaan met Christiaen Diels tot deze haar gekozen
voogd uit de wet ter ene en Mr. Peeter Maesmans zo voor zichzelf als getrouwd hebbende
Adriaenken Thoelen en mede als voogd van het weeskind van wijlen Willem Thoelen daar
moeder af is Woutruijt Thiels en Merten Soeten insgelijks tot deze mede voogd uit de wet ter
andere zijde, dewelke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn, te weten dat den voornoemde
eerste comparanten voor altijd overgeven aan de tweede comparante en haar kinderen al de
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erfgoederen gekomen van wijlen haar voorschreven man Jan Thoelen uitgezonderd met nog de
helft van de goederen genaamd “ de neerhoeffe “ met de helft van een beemd genaamd “ merten
helsen beempt “ en daarboven het land genaamd “ het magerleen “ met het heiken daaraan
gelegen, alsook het huis op “ de schans ” en daarenboven dat dezelfde tweede comparanten
zullen trekken den verschenen pacht van dit jaar, zo voorlijf als graanpachten en dat Mr. Peeters
voorschreven voor hem zal mogen gebruiken de schaapskooi om boven op stro of hooi te
schelften, met het blocxken gelegen aan de heide en “ het weije eussel “ voor het toekomende
jaar 1652 en 1653 zonder langer met conditie nochtans dat Jan Zergers voor dezelfde twee jaar
zal mogen gebruiken het huis en hetgeen hij tegenwoordig is gebruikende zonder daaraf te geven.
En dat alles ten respect en op conditie dat de voorschreven tweede comparanten zullen hebben te
dragen en te betalen de helft van al de schulden die in het sterfhuis van de voorschreven eerste
comparanten na het sterfhuis van Jan Thoelen bevonden zijn geweest en de schulden die zij
comparanten tussen malkander mochten hebben zullen wezen dood en teniet … etc… Actum
coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Christiaen Diels, Adriaen Wijnants, Bethelmeus,
Jan Celen en Merten Soeten schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-114

folio 56 verso

Op 3 september 1652 voor schepenen nagenoemd compareerde Huijbrecht Spapen ingezetene
van Oolen, dewelke bekende schuldig te wezen van goede en rechtvaardige schulden als
gesproten van erfpenningen van Aert Boonen en Huijbrecht Van Genechten de som van 100
guldens eens en beloofde daarvoor jaarlijks intrest te geven en of het kwam dat den voormelde
Aert Boons zijn geld doende hadden een jaar of twee zal dezelfde eisen met de voorschreven
intrest en heeft den voorschreven Huijbrecht Van Genechten daarvoor verobligeert zijn persoon
en goederen …
Gedaan coram Jan Celen en … ( leeg) … schepenen en heeft den voorschreven Huijbrecht Van
Ghenechten tot meerder vastigheid deze ondertekent.
In de marge :

Op 6 april 1665 compareerde Aert Boonen en bekende ontvangen te hebben de
kapitaal penningen van deze obligatie met den intrest van dien, hiermede dood
doende deze obligatie.

Ten voorschreven dag heeft de voormelde alsnog bekent schuldig te wezen Peeter Boonen een
rente van zes guldens jaarlijks vervallende teken 3 september beginnende 1653 en zo verder en
waarvan de terugbetaling steeds mag geschieden met een gelijke som van 100 guldens en de
verschenen rente, verbolgenere daar verder en voorts in de voorgaande akte. Huijbrecht Van
Ghenechten.
In de marge :

Ten voorschreven dag heeft den voorschreven Aert Boonen ingebracht zekere
kwitantie van zijn broer Peeter Boonen waarin was begrepen dat deze obligatie
ten volle was voldaan en betaald zowel van den intrest als van de kapitalen zodat
mits deze obligatie wordt gedood.

Ten voorschreven dag heeft den voornoemde Huijbrecht Van Genechten alsnog bekent schuldig
te wezen aan Maijken Boonen een rente van zes guldens jaarlijks vervallende als voor.
In de marge :

Op den voorschreven dag heeft den voornoemde Aert Boonen alsnog vertoont
zekere kwitantie van Maijken Boonen waarbij stond voldaan en betaald zowel
den intrest als het kapitaal zo dat dezelfde mits deze wordt gedood.
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WLO-OGA749-115

folio 57 recto

Op 1 april 1656 voor de schepenen des lands en markizaat Westerloo, compareerde Hendrick
Bruers en bekende schuldig te wezen aan Peeter Verhaegen als voogd van de kinderen wijlen
Peeter De Neve daar moeder af was Anneken Wuijts, vijftig guldens eens bij den voornoemden
Hendrick Bruers ontvangen en beloofde dezelfde van alle jaren te betalen den intrest tot drie
guldens, verobligerende daarvoor zijn persoon en goederen en stelde tevens tot pand of
hypotheek een huis, hof met binnenblok daaraan gelegen groot omtrent drie zillen gelegen tot
Heultje onder Westerloo. Palende oost en zuid ’S Heerstrate, west Hendrick Verbist en noord
Hendrick Claes … Actum coram Jan Mattheus en Anthoin Douwen schepenen.
WLO-OGA749-116

folio 58 recto

Alzo Jan Pannebosch alias Verhaeren is van intentie van in huwelijk te treden met Anneken
Treffiers Damiaensdochter daar moeder af was Maijeken Verleuffele en dat de voornoemden
Jan Pannebosch alias Verhaeren heeft verwekt gehad een kind aan IJken Schroven tegens
dewelke hij vader is getreden in akkoord zo dat dezelfde desaangaande is uit het recht en
tevreden gesteld volgens de akte daarvan zijnde en dezelfde akte gepasseerd voor den notaris
Pauwels Verborght.
Dan of het kwam dat de voornoemde IJken Schroeven kwam te sterven of tot armoede kwam dat
zij haar akkoord nog haar kind niet te kost kon onderhouden, dat door dezelfde overzulks den H.
Geest alhier mocht enige zwarigheid krijgen van hetzelfde kind en om daarin te vergoeden zo zijn
op heden deze 14 september 1652 voor drossaard en schepenen nagenoemd gecompareerd den
voornoemde Jan Pannebosch alias Verhaeren met zijne toekomende huisvrouw Anneken
Treffiers dezelfde Anneken Treffiers alsnog bijgestaan met Adriaen Verleuffele haar wettige
geassumeerde voogd, welke voorschreven comparanten hun zijn sterkmakende of het kwam dat
onze voorschreven H. Geest enige last kwam te lijden of te dragen van het voorschreven kind, tot
afdracht dezelfs, verbindende daarvoor hunne personen en goederen en speciaal hun
kindsgedeelte alreeds verstorven van wijlen haar vader Damiaen Treffiers en de voornoemde
Maijken Verleuffele in geval van nood de lasten of kosten aan dezelfde te verhalen en dat alles
met renuntatie van alle excepties hoedanig die zouden mogen noemen, geen ter wereld
uitgezonderd.
Aldus gedaan coram Jonk. Maximilaen Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants schepen en
Willebrordus Vermeeren secretaris gesurrogeert tot deze.
WLO-OGA749-117

folio 58 verso

Wij Lodewijk Wuijts meijer, Merten Verluijten en Merten Meir schepenen des lands en markizaat
Westerloo, Oolen etc… doen en maken kond dat voor ons compareerden Peeter Cluijts, Willem
Elen en Lauwereijs Binnemans bijgestaan met hun vrouwen Maijken Huijsmans, Magriet
Huijsmans en Catelijn Huijsmans te kennen gevende dat Martinus Huijsmans hun broer en
zwager van intentie is ( met de gratie Gods ) te aanvaarden den priesterlijke staat, ten welk einde
dezelfde nodig is hebbende een suffisante titel ten contentement van zijn Hoogeweerdigheijt den
bisschop van Antwerpen.
Dienvolgens zo verklaarden zij comparanten hun sterk te maken en verobligeren en als principale
debiteuren van de voorschreven hun broer en zwager gedurende dezelfs leven te onderhouden en
te voorzien van alle noodzakelijkheid, zo van eten, drank, klederen en anderszins zo en gelijk de
conditie en staat van een priester betaamd en dienvolgens zijne Hoogheid voorschreven en des
zelfs succeseurs te indemneren, kosteloos en schadeloos te houden, daarvoor verbinden hunne
personen en goederen, zo haafelijke als erfelijke en speciaal eerst een perceel land groot 100
roeden gelegen onder Oolen genaamd “ duijerkens “. Palende oost de erfgenamen Adriaen ... (
leeg ), zuid de kinderen Peeter Verboven, west Dielis Sprengers en noord de erfgenamen Adriaen
Verheijen, geschat bij ons meijer en schepenen bij deze desolate tijden alsnu alsnog waardig te
wezen de som van 300 guldens.
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Item alsnog zeker perceel land geheten “ de spreeuwen “ ook onder Oolen gelegen, groot 200
roeden. Palende oost Dielis Sprengers, zuid de erfgenamen Jan Cleijnen, west de erfgenamen
Peeter Verboven en noord Adriaen Bellens, geschat op 500 guldens. Item nog een zeker perceel
land insgelijks aldaar gelegen en geheten “ de spreeuwen “ groot omtrent 100 reden. Palende
oost de erfgenamen Willem Huijsmans, zuid Peeter Verboven, west Jan Peeters en noord de
erfgenamen Peeter Verboven, geschat op 200 guldens. Item nog een perceel land insgelijks aldaar
gelegen genaamd “ de schom “ groot 150 roeden. Palende oost de erfgenamen Gilliam Van Hove,
zuid de erfgenamen Peeter Grootjans, west de straat gaande naar Tongerloo en noord de straat
gaande van Neerbuel naar Kerckhoven, is geschat op 250 guldens.
Item alsnog een weide groot een zille salvo. Palende oost Merck Van Lommel, zuid Peeter
Peeters, west de erfgenamen Frederick Cocx en noord de erfgenamen Willem Huijsmans, geschat
op 150 guldens. Item een zille heide aldaar gelegen en geschat op 25 guldens en maakt alzo te
samen 1425 guldens en hebben de voorschreven comparanten de voorschreven panden
opgedragen in handen van den voorschreven meijers en daarvan wettelijk vergeten toe behoef als
voor en in teken der waarheid, zo hebben wij deze door onzen gezworen secretaris laten
depecheren … deze 17 januari 1692 ? en was ondertekent Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-118

folio 59 recto

Wij Jacques De Rest drossaard, Jeroen Van Beijlen, Merten Verluijten, Cosmas Wuijts, Adriaen
Soeten en Joannes Baptist Van Kerckhoven schepenen des lands en markizaat Westerloo
verklaarden dat voor ons kwam Bartholomeus Boicx onze mede schepene te kennen gevende
dat Joannes Boicx zijn zoon van intentie is met de gratie Godts te aanvaarden den priesterlijke
staat ten welk einde dezelfde nodig is hebbende een suffisante titel ten contentement van zijne
Hoogweerdigheijt den bisschop van Antwerpen, dienvolgens zo verklaarde hij comparant hem
sterk makende en verobbligerende als principale debiteur van zijn voorschreven zoon gedurende
deze zijn leven hem te onderhouden en voorzien van alle noodzakelijkheden, zo van eten en
drank, klederen en anderszins, zo en gelijk de conditie en staat van een priester betaamd en om
zijn voorzegde hoogheid daarin te indemneren, kosteloos en schadeloos te houden welk hij
beloofde mits deze te doen en zal opbrengen de som van 2500 guldens kapitaal om dezelfde som
op lijfrente ten behoeve van de voornoemde Joannes Boicx zijn comparante zoon aangelegd en
geëmploieert te worden op alzulke plaatsen en erven als het zijne gemelde hoogwaardigheid zal
goed vinden en geloven zal tot onderhouden en volbrengen van hetgeen voorschreven heeft hij
comparant verobligeert zijn persoon en goederen en speciaal daarvoor verbonden zeker huis,
schuur, hof en huisveld groot zes zillen. Palende oost “ de vaart “, zuid zijn zelve, west
“ den bruel “ en noord de straat, welk pand geschat en koopwaardig te wezen 1800 guldens.
Item een perceel daar tegenover gelegen, groot een bunder genaamd “ het heijblock “. Palende
oost “ de gemeijn heijde “, zuid de straat, west Peeter Bellens en noord de erfgenamen Jan
Hendricx, welk pand waardig is 600 guldens. Item een perceel hooiwas genaamd “ den amer “ of
“ rooden wiel “ zijnde de helft bos, groot omtrent een bunder onverdeeld tegen de kinderen
Adriaen Kersseleers. Palende oost Jan Bellens, zuid en noord de kinderen Adriaen Kersseleers
en west Peeter Van Derijck Peeterssone geschat op 150 guldens, zijnde de voorschreven
goederen hem comparant competerende in deling bevallen bij de dood van Bartholomeus Bocx
zijn comparante vader daar moeder af is Catharina Kersseleers. Zijnde bij ons drossaard en
schepenen geschat te samen deze panden tegenwoordig te wezen 1555 guldens en is mede
gecompareerd Jacobus Cools als last en procuratie hebbende van Catharina Kersseleers
weduwe van wijlen Bartholomewus Bocx gepasseerd dezelfde procuratie voor den notaris Fr.
Mangelschots op datum van 21 december 1688 alhier ons getoond en gebleken. Ondertekent en
bezegeld met de schependomszegel op 25 januari 1689. H. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-120

folio 60 recto

Voor Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants, Merten Helsen, Kerstiaen
Diels en Joannes Kenens schepenen des lands en markizaat Westerloo doen en maken konde al
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die deze letteren zullen zien of horen lezen dat voor ons compareerden in propere personen Jan
Bartholomeus Siardussone en Anna Maria Vincx zijn wettige huisvrouw met een vreemde voogd
haar gegeven met recht bij consent dezelfs haar man en bekenden schuldig te zijn van goede
rechtvaardige schuld gezamelijker hand en elk ieder een voor al als principaal … aan Juffrouwe
Magdalena Vanden Busdom weduwe van wijlen Sr. Anthoni Van Soom de som van 150
guldens eens van 20 stuivers stukken. Verbindende hiervoor hunnen personen en goederen,
present en toekomende hoedanig die mochten wezen … 15 juli 1674 . Henr. Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA749-121

folio 60 verso

Wij Mattheus Diercx en Hendrick Verbiest schepenen des lands en markizaat Westerloo
verklaarden dat voor hen compareerden Mr. Mangelschots meijer tot Hulshout te kennen
gevende dat Anna Petronella Mangelschots zijne dochter van intentie is eerdaags met de gratie
Godts te aanvaarden den geestelijken staat op het groot en zeer vermaarde begijnhof binnen
Mechelen en ten welk einde dezelfde nodig is hebbend een titel tot contentement van de Eerbare
Juffrouwen van de Infirmerie des voorschreven begijnhof, dienvolgens verklaarde hij comparant
hem sterk makende en verobligerende als principale debiteur van zijn voorschreven dochter
gedurende in haar leven te onderhouden van kost en drank, klederen en anderszins, zo en gelijk
de conditie van zo een geestelijk persoon betaamd en dien aangaande de tegenwoordige
Juffrouwen te indemneren, kosteloos en schadeloos te houden aan hun zal opbrengen de som van
1000 guldens kapitaal om dezelfde som op lijfrente te zetten ten behoeve van de voornoemde
Anna Petronella Mangelschots en heeft daarvoor verbonden zeker perceel van erve gelegen tot
Hulshout namelijk “ de pauwels hannekens “ groot een bunder salvo. Palende oost de
erfgenamen Jacob Diercx, zuid de Plaats, west Anthoen Kesseleirs en noord “ den vundt “ of
“ gemeijne heijde “ welk pand geschat is koopwaardig te wezen 600 guldens. Item nog een
perceel erve gekomen van Jan Vermeeren, groot drie zillen. Palende oost Sebastiaen Boicx, zuid
zijn zelve en de erfgenamen Adriaen Bosch, west Jan Vande Bruel en de erfgenamen Adriaen
Bosch welk pand werd geschat op 400 guldens en de voorschreven panden te samen waardig de
som van 1000 guldens. Door onze secretaris laten ondertekenen op 8 januari 1693 en met de
schependomszegel bevestigd.
WLO-OGA749-122

folio 61 recto

Wij Jacques De Rest, Ambrosius Egidij en Guilliam Van Brouwsel schepenen des lands en
markizaat Westerloo verklaren dat voor ons kwam Mr. Mangelschots meijer tot Hulshout en te
kennen gevende dat Huijbrecht Mangelschots zijnen zoon van intentie is eerdaags met de gratie
Godts te aanvaarden den priesterlijke staat ten welk einde dezelfde is nodig hebbende een
suffisante titel ten contentement van zijne Hoogweerdighijt den Heere bisschop van Antwerpen,
dienvolgens zo verklaarde hij comparant hem strekkende en verobligerende als principale debiteur
van de voorschreven zijn zoon gedurende dezelfde zijn leven hem te onderhouden en voorzien
van alle noodzakelijkheden, zo van eten en drank, klederen en anderszins, zo en gelijk de conditie
staat van een priester betaamd en toestaat en beloofde mits deze op te brengen de som van 2500
guldens kapitaal om dezelfde som op lijfrente ten behoeve van den voornoemde Huijbrecht
Mangelschots zijn zoon aangelegde worden op alzulke plaatsen te vinden, verobligerende zijn
persoon en goederen …
WLO-OGA749-123

folio 61 verso

en speciaal heeft hij daarvoor verbonden zeker partij land gelegen tot Hulshout, namelijk een
perceel erve zo plek als schaarbos en beemd, groot te samen 1368 roeden. Palende oost Geerit
Brock, zuid de Nethe, west Bertel Mangelschots en noord de erfgenamen Adriaen Kerseleirs welk
pand geschat werd op 1200 guldens. Item een stuk erve genaamd “ het lammerblock “ zowel
bleckbosch en land, groot 172 roeden. Palende oost Bertel Bocx, zuid Sebastiaen Bocx, west den
voorschreven Mangelschots en noord de erfgenamen Adriaen Verstappen, welk pand verklaarden
in koop waardig te zijn de som van 600 guldens en alsnog de helft in een perceel erven zijnde
bleckbosch onverdeeld tegen de kinderen Hendrick Pieres alles alhier gelegen tot Hulshout.
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Regenotende den voorschreven gehele pand oost Sebastiaen Bocx, west Jan Tubacx, zuid Jan
Bocx en noord den voorschreven Mangelschots welk bos voor de helft in koop hebben, geschat
die zou verkocht kunnen worden los en vrij geld voor de som van 500 guldens.
Alsnog een beemd groot omtrent 130 roeden. Palende oost Jan Verloe, zuid de Laecke, west
Adriaen Verloffel en noord Adriaen Bruijnseels en dit pand is geschat op 200 guldens en deze
percelen te samen geschat door den drossaard en schepenen de som van 2500 guldens …
Ondertekent met de absentie van onzen gezworen secretaris. Actum den 17 april 1685 en was
ondertekent De Rest, Guilliam Van Berousel en Ambrosius Egidij.
Depost is hetgene voorschreven bij mij ondergeschreven secretaris geregistreerd en in teken der
waarheid met de schependomszegel bevestigd deze 8 mei 1685 in collegio ondertekent. Henrick
Vermeeren secr.
WLO-OGA749-124

folio 62 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Gommar Vincx 12 en
Dimpna Verstraeten als te weten Erasmus Vincx, Jan Vincx erfgenamen,
Gommar Vincx, Adriaen Vincx, Maijken Vincx, Guilliam Van Passel gehuwd
geweest zijnde met Jenneken Vincx en de erfgenamen van Catlijn Vincx.
In den eersten zeker huis, hof, stal, bakboer en de helft van den put met de erven achteraan
gelegen te delen met de twee navolgende kavels te weten van den euseldrup van de schouw
rechte door den hof, zo en gelijk het zelfde afgemeten is en aangaande den weg of ingang tussen
beide gelegen zillen zij den zelfde gelijkelijk gebruiken … en mogen het getuind hebben van den
hoek van zijn huis tot op de helft van den voorschreven put en is deze kavel geschat op 1800
guldens zodat hij van hem moet geven 600 guldens mits daarin hebbende het zevende part in de
voorschreven 600 guldens en is deze kavel gebleven bij keuze aan Erasmus Vincx.
Item werd aan de tweede kavel gesteld de hofstad met de schuur naast het voorschreven huis zo
en gelijk hiervoor in de eerste kavel werd gesteld geschat op 750 guldens met nog een
beemdeken gelegen achter de kerk. Palende oost de erfgenamen Pauwels Verborght, west de
Capelrije van Onze Lieve Vrouwe en noord juffrouw Vander Rijt geschat op 300 guldens en zal
deze kavel mogen trekken van de rente van Sebastiaen Vermeerbergen de som van 150 guldens
en is deze kavel gevallen met behoorlijke loting aan Gommar Vincx.
Item voor de derde kavel werd gesteld de helft van het land gelegen achter het gasthuis naast de
straat zo dat het voorste het achterste niet wegen komende zuid het voorschreven gasthuis,
geschat op 900 guldens. Item de helft van “ den wouwer “ met de heide daar om gelegen onder
Herselt. Palende west Mattheus Verbist, noord Elisabeth Gijsels geschat op 125 guldens en moet
deze kavel hebben en trekken van den voorschreven eerste kavel de som van 225 guldens en is
deze kavel gevallen aan Gilliam Van Passel als getrouwd hebbende Jenneken Vincx.
Item voor de vierde kavel werd gesteld de andere helft van het voorschreven land westwaarts
benevens het voorgaande met ook de helft van den voorschreven “ wouwer “ en heide, geschat
als mede voorgaande en zal deze kavel insgelijks mogen of moet trekken van de eerste kavel de
som van 225 guldens en is deze kavel gevallen na behoorlijke loting aan de erfgenamen van Jan
Vincx. Belast het voorschreven land op drie halsters koren aan de H. Geest alhier.
Item voor de vijfde kavel werd gesteld een zeker perceel land genaamd “ den hoogen hoff “ met
“ het calver eussel “. Palende oost den heer drossaard … Joachim Oijen en de erfgenamen
Gilliam Vincx, west den heer markies, geschat op 900 guldens. Item een plek hooiwas gelegen op
“ het groot broeck “. Rijdende met Ferdinand Geerincx geschat op 100 guldens. Item de

Huizen op de markt: Bewerking J. Verduyckt. Huis Nr. 18, “ de coninck van Spagnien “ huis met
schaliedak, kamer, bakhuis, schobbe of stal met hof. Gelegen aan de noordzijde van de markt.
12
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“ voorste heijde “ gelegen onder Herselt. Geschat op 15 guldens en zal deze kavel ook trekken
van de voorschreven eerste kavel de som van 50 guldens en is deze kavel gevallen aan Maijken
Vincx getrouwd geweest zijnde met Mr. Cornelis Caers.
WLO-OGA749-125

folio 62 verso

Item voor de zesde kavel werd gesteld zeker perceel weide gelegen aan “ den cromme dijck “
komende oost den voorschreven dijk, zuid Elisabeth Gijsens, noord den secretaris Vermeeren
geschat op 800 guldens met nog een half bunder broicx op “ het cleijn broecxken “ geschat op
200 guldens met nog het bos met de heide gelegen onder Herselt achter het Leengoed, geschat
op 200 guldens en is deze kavel gevallen aan de erfgenamen Merten Thiels getrouwd geweest
zijnde met Catlijn Vincx.
Voor de zevende kavel werd gesteld de weide gelegen voor de brugge genaamd “ den Reussen
Eirt “ komende oost en zuid de Heerenstraat, west en noord den secretaris Vermeeren geschat op
500 guldens. Item een half bunder hooiwas gelegen op “ het soelse broeck “ geschat op 400
guldens en wetende cijns vrij. Item een heiken gelegen achter het heijken van “ den leenbosch “
geschat op 75 guldens. Item zeker boender … oost de straat, west de erfgenamen Jan Vincx,
geschat op 125 guldens en moet deze kavel trekken van de rente van Sebastiaen
Vermeerbergen de som van 10 guldens en is deze kavel gevallen aan Maijken Anthonis als
getrouwd geweest zijnde met Adriaen Vincx en dat ieder op zijnen gerechtigde heeren chijns…
Coram Adriaen Wijnants, Anthon Douwen, Merten Meir, Merten Swinnen, Merten Douwen en
Lenaert W… op 4 februari 1664. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-126

folio 63 recto

Op 2 juli 1653 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Peeter Gijsbrechts en
Goris Hendricx als wettelijke voogden van de achtergelaten kinderen wijlen Adriaen Prompaerts
ter ene en Catlijn Gijsbrechts moeder van de voorschreven wezen bijgestaan met Jan
Lembrechts haar tegenwoordige bruidegom ter andere zijde, dewelke verklaarden tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven Catlijn Gijsbrechts met
haar voorschreven overleden man Adriaen Prompaerts verkregen, te weten dat de tweede
comparanten gehouden zullen wezen hun vier kinderen te weten Geertruijt Plompaerts,
Hendrick Plompaerts, Jan Plompaerts en Mattheus Plompaerts van kost en drank … tot deze
zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaren en hen dan te geven de som van 24 guldens in
geld en zes loopen koren en te betalen alle schulden die in het voornoemde sterfhuis werden
gevonden en speciaal 100 guldens die de voornoemde Catlijn Gijsbrechts met haar eerste man
ten laste hebben gehad aan de kinderen Jan Prompaerts en dezelfde 100 guldens bij dezelfde
tweede comparanten te schieten of wel te laten verbinden aan de voorschreven Jan Lembrechts
panden, zo dat de voorschreven wezen daar van geen lasten of kost aan zouden mogen hebben
… Aldus gedaan coram den heer drossaard, Jan Celen en Adriaen Wijnants schepenen.
WLO-OGA749-127

folio 63 verso

Op 14 oktober 1653 voor drossaard en schepenen compareerden Jan Helsen en Livien
Vondervents als rechtelijke voogden van het onmondig kind van wijlen Maeijken Helsen ter ene
en Jan Vondervents vader der voorschreven wezen kind ter andere zijde welke verklaarden tot
akkoord gekomen te zijn, te weten dat den voornoemde tweede comparant zal gehouden wezen te
onderhouden zijn voorschreven kind met naam Peeter Vondervents van kost en drank … tot het
gekomen is tot en ouderdom van 20 jaar en het dan te geven een som van 25 guldens of een koe
met twee veertelen koren, voor al hetwelk Jan Vondervents zal hebben en profiteren al de
haafelijke goederen met zijn voorschreven huisvrouw Maijken Helsen verkregen en daarenboven
te gebruiken de erfgoederen met ook gehouden te wezen de rente daarop staande af te dragen en
de wees daarvan te ontlasten ( ook te bomen te mogen afkappen om deze rente te helpen te
betalen ) …
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WLO-OGA749-128

folio 64 recto

Op 15 november 1653 voor de schepenen nagenoemd compareerde Peeter Verstraten de welke
bekende mits deze van rechtvaardige schuld als van gedane penningen schuldig te wezen ( aan )
Mattheus Cortenbosch de som van 50 guldens eens en dat voor den tijd van drie eerstkomende
jaren. Verobligerende daarvoor den voornoemde Peeter Verstraten zijn persoon en goederen …
Actum coram Jan Mattheus en Merten Soeten schepenen op datum als boven.
In de marge :

Ik ondergeschrevene Mattheus Cortenbosch bekenne mits deze ontvangen te
hebben uit handen van Peeter Vertraeten de kapitale penningen van de
obligatie met de verschenen intresten van dien en deze rente teniet te doen. 27
december 1657.

Op 29 december 1653 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Lambrecht Van
Outsel en Niclaes Diels als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Magriet
Van Outsel daar vader af leeft Christiaen Diels bijgestaan met Jan Van Outsel den
voorschreven wezen grootvader ter ene en de voornoemde Christiaen Diels nu tegenwoordig
getrouwd zijnde met Magriet Helsen ter andere zijde, dewelke verklaarden met tussenspreken
van de schepenen alhier tot akkoord gekomen te zijn nopende het uitkopen van de haave die den
voornoemde tweede comparant met zijne voorschreven huisvrouwe hebben verkregen en gehad,
te weten dat den voornoemde tweede comparant zal gehouden wezen zijne kinderen bij de
voorschreven Magriet Van Outsel verwekt te weten Maijken Diels, Anneken Diels, Catlijn Diels
en Jan Diels te onderhouden …
WLO-OGA749-129

folio 64 verso

van kost en drank tot ze zillen komen tot een geapprobeerden staat en dan aan ieder van de
kinderen te geven de som van 25 guldens met een koe en elf mudden koren en dezelfde eerlijk uit
te zetten met een tamelijk kleed naar hunne staat, voor al hetwelk hij tweede comparant zal
hebben en profiteren al de haafelijke goederen om daarmede te doen zijne vrije wille en mag
verder zijn leven lang gebruiken der erfgoederen van zijne voorschreven huisvrouwe die
tegenwoordig nog bezet zijn met een erftouchte bij Jan Van Outsel … Aldus gedaan en
gepasseerd coram Adriaen Wijnants en Jan Mattheus schepenen.
WLO-OGA749-130

folio 65 recto

Op deze 14 januari 1654 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Van
Hove en Bernart Sebrechts als rechtelijke voogden van het onmondige kind van wijlen Jacques
Van Hove ter ene en den voornoemde vader Jacques Van Hove ter andere zijde dewelke
verklaarden met aggregatie van schepenen als oppervoogden aangegaan te zijn een volgend
akkoord, te weten dat dat den voornoemde tweede comparant zal mogen verkopen om meer
schade te verhoeden zeker perceel erve genaamd “ het oisterblocxken “gelegen tot Soerle in de
Renderstraet, groot omtrent een half bunder de juiste maten onbegrepen. Palende oost de
erfgenamen Lauwereijs Bertels, zuid het straatje, west de ’S Heerenstrate en noord “ den
leirmacker “ toekomende aan de voornoemde wees, waarvoor hij Jacques Van Hove zal hebben
goed te doen aan zijn voorschreven voorkind de som van twee honderd vijftig guldens tot
voldoening van dezelfde som aan de voornoemde voogden … etc… Actum coram den heer
drossaard Adriaen Wijnants en Jan Mattheus schepenen.
WLO-OGA749-131

folio 65 verso

Op 25 februari 1654 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Verleuffele en
Adriaen Luijten als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Adriaen
Verleuffele daar moeder af was Anneken Luijten ter ene en Hendrick Vanden Bosch met
Franciscus Verschueren als voogden van de wezen van wijlen den voornoemde Adriaen
Verleuffele daar moeder af is Magriet Verschueren ten deze mede present ter andere zijde,
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dewelke verklaarden in het minnelijke tot akkoord gekomen te zijn, te weten dat de voornoemde
eerste comparanten mits deze zijn cederende en afgaande de penningen bij afscheid gemaakt zo
dat de voornoemde Magriet Verschueren dezelfde is aangehouden aan de voorkinderen en
hetzelfde te geven, dan zal dezelfde Magriet Verschueren daarvoor gehouden wezen te betalen
alle straatschulden en passieve schulden, uitgenomen de renten en obligaties met de verlopen van
dien, dewelke zijn blijvende tot last van de eerste comparanten in de kwaliteit als voor zonder
enige kosten van de voornoemde Magriet Verschueren met conditie nochtans dat de
voornoemde tweede comparanten Hendrick Van Bosch en Franciscus Verschueren mits deze
zijn trekkende voor de betaling van de voornoemde straat en passieve schulden op dat de
voorschreven eerste comparanten of de wezen daardoor in een schade te komen te lijden, met
conditie alsnog dat de voornoemde Magriet Verschueren hier mede is afgaande en cederende
alle erfgoederen zo gekochte als verkregen geen uitgezonderd en aangaande het bezaaide land
zal de voorschreven Magriet Verschueren de drie delen en het vierde part is blijvende ten profijt
van de voorkinderen, mits dat zij Magriet Verschueren zal hebben te betalen de lasten daarvan
tot half oogst toekomende of tot Sint Jansmis. Item zal de voornoemde Magriet Verschueren tot
haar profijt behouden alle haafelijke goederen om daarmede te doen haar vrije wil en ten eeuwige
dagen. Actum coram Adriaen Wijnants, Jan Mattheus, Hendrick Van Tongerloo, Merten Soeten en
Jan Verbist schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-132

folio 66 recto

Op 9 juli 1654 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Leijs en Willem
Vander Linden rechtelijke voogden van onmondige kinderen van wijlen Maijken Verhelst daar
vader af leeft Reijnier Leijs ter ene en den voornoemde Rijnier Leijs getrouwd tegenwoordig met
Anneke Provints verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid van de haafelijke
goederen bij de voornoemde Reijnier Leijs verkregen met zijne voorschreven huisvrouw Maijken
Verhelst en bij dezelfde Maijken Verhelst achtergelaten, te weten dat den voornoemde tweede
comparant zijn vier kinderen met name Beijcken Leijs, Adriaencken Leijs, Willem Leijs en Jan
Leijs zal hebben te onderhouden van linden en wullen en dezelfde moeten laten school gaan tot
dezelfde zillen tamelijk kunnen lezen en schrijven tot ze gekomen zijn tot een geapprobeerden
staat en zal de vader aan ieder der voorschreven wezen moeten geven eens de som van 20
guldens met een tamelijk kleed naar hun staat …
Item of het kwam dat hij voornoemde vader Renier Leijs kwam te krijgen enige erfgoederen of
haafelijke goederen zo die mochten wezen bij versterf van Beijcken Rombouts zijn moeder dat
dezelfde goederen moeten hoofdsgewijs gedeeld worden op de voor- en nakinderen, mits
hebbende nochtans dezelfde vader daarin zijne touchte voor zijne leefdag lang, voor al welke de
voornoemde vader zal hebben en profiteren al de haafelijke goederen zo moederlijke als vaderlijke
achtergelaten … Aldus gedaan coram Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Jan Mattheus
en Vermeeren gesurrogeerde schepene. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-133

folio 66 verso

Op 15 februari 1655 voor drossaard en schepenen nagenoemde compareerde Machiel Diericx als
rechtelijke voogd van de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Mangelschots in zijn leven
meijer tot Hulshout daar moeder af was Magdalena Smeijers mede den voornoemde Machiel
Diercx hem sterk makende voor Gommar Bouwens den mede voogd die ook voor dit akkoord
heeft gestaan, mede ook ten overstaan van Jan Mangelschots oudste zoon en tegenwoordige
meijer van Hulshout ter ene en Catlijn Mechelmans bijgestaan met Mr. Therij ten deze haar
gekozen voogd dito weduwe van de voorschreven wezen vader Hendrick Mangelschots ter
andere zijde, dewelke verklaarden onder andere in het minnelijke tot akkoord gekomen te zijn te
weten dat de voornoemde tweede comparante zal behouden al de haafelijke goederen die zij ten
huwelijk heeft ingebracht geen uitgezonderd en daarenboven zal hebben en behouden alsnog het
bedde met zijn toebehoren hetgeen zij met haar man heeft gekocht met nog twee stukken lijnwaad
ook ten zelfde tijd verkregen en daarenboven alsnog zal hebben van de voornoemde wezen in
geld eens de som van 375 gulden, mits dat zij bij dezelfde wezen moet blijven en dezelfde
rechtelijk gade slaan tot den 1 september toekomende ten ware een wettelijke zaak van huwelijk of
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anderszins en aangaande het verkregen goed zal dezelfde Catlijn Mechelmans hebben voor haar
part het land met het huisje als zij met haar voorschreven man gekocht had van Cornelis Van
Castel gelegen tot Hulshout. Oost Jacob Diericx, noord Jan Diricx Pauwelssone, zuid Jan
Hanegreeffs.
Waartegens de voornoemde eerste comparanten zullen hebben en behouden de resterende
meubele goederen geen uitgenomen, mits ook hebbende en dragende alle actieve en passieve
schulden hoedanig die mochten wezen en zullen ook hebben van het verkocht goed tegens het
voorschreven perceel dat Catlijn Mechelmans voorschreven is hebbende zekere weide gekomen
van Elisabeth De Neve. Palende oost Floris Van Dijck, zuid de Nethe, west de zelfde kinderen en
noord Jan Van Hove. Aldus gedaan en gepasseerd coram Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven
drossaard, Adriaen Wijnants en Jan Mattheus schepenen.
WLO-OGA749-134

folio 67 recto

Op 20 april 1655 zijn rechtelijke voogden geworden Adriaen Peeters en Jan Willems de
onmondige kinderen van wijlen Dielis Peeters daar moeder af leeft Jenneken Willems en hebben
dezelfde den behoorlijke eed gedaan coram Jon. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen
Wijnants, Anthon Douwen, Peeter Soeten, Machiel Claeswinnen en Merten Meir schepenen.
Ten voorschreven dag hebben de voornoemde voogden als voor gelandeerd en geapprobeerd
alzulk akkoord als dezelfden hadden gemaakt voor den notaris P. Van Kerckhoven en de
getuigen in dezelfde begrepen, tegens Jenneken Willems voorschreven die hetzelfde insgelijks
met bijstand van Hendrick Van Immerseel haar tegenwoordige man en voogd, is accepterende
en approberende en is luidende als volgt:
Op heden deze 3 november 1651 compareerde voor mij openbaar notaris en de getuigen
nagenoemd Adriaen Peeters en Jan Willems ter ene zijde in de kwaliteit als voogden van de
achtergelaten kinderen van wijlen Dielis Peeters daar moeder af leeft Jenneken Willems en
Hendrick Van Immerseel met Jenneken Willems voorschreven haar voogd bij haar verkregen en
malkander ondertrouwd zijnde tweede comparanten ter andere zijde, welke voorschreven
comparanten met malkander nopende het onderhoud en afscheid van de drie achtergelaten
kinderen bij wijlen Dielis Peeters en Jenneken Willems verwekt met namen Jan Peeters,
Adriana Peeters en Catharina Peeters tot akkoord gekomen te zijn, als te weten ten eerste dat
de voorschreven tweede comparanten zullen gehouden zijn die voorschreven kinderen te
onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van achttien jaren
en hen dan elk te geven een som van 18 guldens.
De tweede comparanten moeten betalen alle schulden die in het sterfhuis zouden bevonden
worden waaronder een rente aan den eerzame Jan Celen van 10 guldens kapitaal … Ter
presentie van Jan Celen en Jan Vincx als getuigen geroepen en gebeden. Notaris P. J. Van
Kerckhoven. Aldus gepasseerd op datum als voorschreven coram den heer drossaard en
schepenen hiervoor vernoemd. W Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-135

folio 67 verso

Op 14 juli 1655 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Pauwels en
Norbertus Verheijen respectieve voogden geworden op 15 juni laatstleden en op den ordinaire
rolle getekend van het onmondige kind van wijlen Maijken Goeijvaerts daar vader af leeft Jan
Vondervents ter ene en de voornoemde Jan Vondervents vader des voorschreven wees ter
andere zijde, dewelke verklaarden met elkaar tot akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid
van te weten dat de voornoemde vader het voorschreven weeskind zal hebben te onderhouden
van kost en drank … tot het gekomen is tot den ouderdom van 25 jaar en het dan te geven des
moeders kiste met een veerteel koren en uitzetten als naar staat en het goed gekomen van
moeders zijde zal het weeskind van nu af aan moeten gebruiken … etc… Actum coram d’ officie
Jan Matheus, Hendrick Van Tongerloo en Anthon Douwen schepenen.
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WLO-OGA749-136

folio 68 recto

Op 15 juli 1655 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Peeter Vanden Brande ,
Gommar Verstraten en Peeter Vanden Brande rechtelijke voogden op eed gezworen en ter rolle
gesteld van de onmondige kinderen van wijlen Maeijken Vanden Brande daar vader af leeft Jan
Verstraten ter ene en den voornoemden Jan Verstraten tegenwoordige bruidegom met Maijken
Fierkens ter andere zijde, de welke verklaarden aangegaan te zijn het navolgende akkoord van
afscheid, te weten dat den voornoemden tweeden comparant zijn vijf kinderen te weten Jan
Verstraten, Anthoin Verstraten, Peeter Verstraten, Adriaen Verstraten en Dielis Verstraten
zal hebben te onderhouden van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot een
geapprobeerden staat en dan aan ieder te geven eens de som van 20 guldens en voor hun uitzet
zo van klederen als anderszins, voor al hetwelk zij tweede comparanten zillen behouden ten
eeuwige dagen al de haafelijke goederen … Actum coram d’ officie Jan Mattheus en Vermeeren
gesurrogeerde schepen.
Op 15 juli 1655 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Verwimp en
Gommar Verstraten rechtelijke voogden op heden gezworen en ter rolle getekend van de
onmondige kinderen van wijlen Elisabeth Verstraten daar vader af leeft Jan Verwimp ter ene en
de voornoemde vader Jan Verwimp tegenwoordig ondertrouwd met Maijken Boons de welke
verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid van de haafelijke goederen, te
weten dat hij vader gehouden zal zijn zijn kind Jan Verwimp oud omtrent de 10 jaar te
onderhouden van kost en drank …
WLO-OGA749-137

folio 68 verso

tot het zal gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar en dan aan dezelfde te geven de som van
125 guldens in geld en drie veertelen koren met een koe niet van de beste noch van de slechtste
en daarenboven zelfde uit te zetten zo van klederen als anderszins naar zijn staat, voor al hetwelk
hij vader tot zijn profijt mag behouden al de haafelijke goederen bij hem met zijn overleden
huisvrouw Elisabeth Verstraten verkregen … Actum voor drossaard Jan Mattheus en Vermeeren
gesurrogeerde schepen.
Op 12 oktober 1655 voor d’ officie en schepenen nagenoemd Adriaen Verraet en Adriaen De
Ceulaer als rechtelijke voogden op heden gezworen en tot ordinarisse rolle gesteld van de
onmondige kinderen van wijlen Jan Verheijen daar moeder af is Anneken De Ceulaer ter ene en
de voornoemde Anna De Ceulaer bijgestaan met Hendrick Van Tongerloo haar voogd gekozen
uit de wet ter andere zijde, de welke verklaarden met elkaar tot akkoord gekomen te zijn
aangaande het afscheid, te weten dat de voornoemde moeder zal gehouden zijn haar drie
kinderen te weten Adriaenken Verheijen, Janneken Verheijen en Catlijnken Verheijen te
onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van 18 jaar en dan
aan ieder van hen te geven de som van 25 guldens eens …
WLO-OGA749-138

folio 69 recto

Waarmede de voornoemde moeder zal behouden voor haar eigen al de haafelijke goederen in het
sterfhuis van de voornoemde Anneken De Ceulaer met haar voorschreven overleden man Jan
Verheijen bevonden … etc… Aldus gedaan en gepasseerd voor den drossaard, Jan Mattheus,
Anthoin Douwen en Peeter Soeten schepenen, op datum als boven. W. Vermeeren secretaris.
Op 26 oktober 1655 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Hendrick Van
Immerseel en Peeter Verlinden als rechtelijke voogden van het weeskind van Stijnken Van
Parijs daar vader af leeft Franciscus Verlinden ter ene en den voornoemde vader Franciscus
Verlinden ter andere zijde, dewelke verklaarden in het minnelijke tot akkoord gekomen te zijn
nopende de haafelijke goederen bij den voornoemde Stijnken Van Parijs en Franciscus
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Verlinden verkregen, te weten dat den voornoemde vader zijn dochter zal hebben te onderhouden
van kost en drank tot deze gekomen zal zijn tot een geapprobeerden staat als wanneer hij vader
aan hetzelfde kind Maijken Verlinden, zal gehouden zijn te geven de som van vijf pond Vlaams of
dertig guldens in geld en een tamelijke kiste van hard hout zonder meer, waarvoor hij vader zal
behouden al de haafelijke goederen … Aldus gedaan en gepasseerd voor d’ officie, Jan Mattheus
en Machiel Claeswinnen schepenen.
WLO-OGA749-139

folio 69 verso

Op 6 december 1655 zo is Peeter Verlinden met zijn voorkinderen tot akkoord gekomen door
tussenspreken van schepenen en goede mannen aangaande de haave de welke de kinderen is
verstorven door het afsterven van Catharina Boicx den voornoemde Peeter Verlinden huisvrouw
geweest, zo beloofde Peeter Verlinden te geven aan zijn voorschreven voorkinderen voor hun
uitzet aan ieder kind een koe te weten de beste uit den stal met een veerteel koren en dezelfde te
geven als zij zullen gekomen zijn tot een geapprobeerden staat, het zij in huwelijke of andersints
…
Op dezelfde dag is de vrouw van Peeter Verlinden te weten Heijlcken Boets tot akkoord gekomen
met haar voorkinderen te weten Peeter Thurelincx en Anthoin Thurelincx van alle haafelijke
meubelen die hun verstorven zijn door het afsterven van Dielis Thurelincx de voorschreven
Heijlcken Boits eerste man, zo heeft dezelfde Heijlcken Boets beloofd te geven aan haar
voorkinderen voor uitzet tot zij zullen gekomen zijn tot een geapprobeerden staat of tot een
ouderdom van 22 jaar een koe, de beste uit de stal mits een veerteel koren met een tonne bier …
etc…
Item zullen de nakinderen de welke Peeter Verlinden en Heijlken Boets zullen te samen hebben
of komen te krijgen, moeten hebben als zij tot een geapprobeerden staat komen een koe met een
veerteel koren … etc… Item alsnog op conditie dat de voorschreven voorkinderen met de
nakinderen zullen moeten delen in het verkregen goed ieder voor de helft … Geschied den dag,
maand en jaar als boven ter presentie van den heer drossaard, Jan Mattheus en Hendrick Van
Tongerloo schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-140

folio 70 recto

Scheiding en deling Geeraert Bos en Anna Boschaerts.
Op den 10 januari 1656 zo zijn in het minnelijke tot akkoord gescheiden en gedeeld Machiel De
Neve als man en voogd van Naenken Bosch, Peeter Helsen als man en voogd van Cornelia
Bosch, Bartholomeus Vande Bosch en Hendrick Van Tongerloo als voogd uit de wet daartoe
gekozen voor Anna Bosch, Adriaen Bosch en Joanna Bosch en Casimirius Bosch weeskinderen en allen erfgenamen van wijlen Geeraert Bosch daar moeder af was Anna Boschaerts
te weten:
En voor de eerste kavel of “ cluchte ” werd gesteld een perceel land genaamd “ den kerckenhoff “
met de kleine heide daaraan gelegen. Palende oost de heide, en het straatje gaande van de
Heirbaen naar de heide, zuid ’S Heerestraete, west de kerk en noord de Heijstraet en dat op
conditie en last dat deze kavel moet dragen en van hem geven al beter wezende als de
navolgende kavelingen de som van 500 guldens eens. De 400 guldens aan zijne mede
erfgenamen nageschreven en aan heer Hendrick Van Meldert de vijf honderd guldens van welke
vijf honderd guldens den intrest zal moeten gegeven worden ingaande den 28ste dag der maand
april in het jaar 1656 aan den voorschreven heer pastoor tot den dag der aflegging toe en dit
perceel is bevallen aan Casimirus Bosch.
Item is nog ten dele bevallen bij kaveling aan Machiel De Neve als voogd van Naeneken Bosch
de helft van een blekbosch geheten “ den verloren cost “. Palende oost Bertholomeus Vanden
Bosch, zuid Jan Vrancx bos, west Lambrecht Kerselaars en noord de erfgenamen Gertruijt
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Tijpoets en zal deze kavel trekken en hebben uit de eerste kavel de som van 92 guldens en tien
stuivers.
WLO-OGA749-141

folio 70 verso

Item is alsnog ten dele bevallen bij kaveling aan Peeter Helsen een perceel land groot omtrent
een half bunder, de maten onbegrepen. Palende oost “ Liseken Alen veldeken “ , zuid de heide,
west de Pasonage straete en noord de erfgenamen Geertruijt Tijpoets en moet den voorschreven
Peeter Helsen tevreden wezen zonder iets van den eerste kavel te trekken of te gebieden.
Item is nog ten dele bevallen aan Adriaen Bosch een stukske erve “ den haen “ genoemd.
Palende oost en zuid ’s heerenstraete, west en noord Adriaen Vande Bruel. Item nog een perceel
genoemd “ den goorheuvel ”. Palende oost de Capellestraete, zuid de erfgenamen Hendrick
Mangelschots, west Jan Van Dijck Florissone en noord Berthelomeus Boicx. Item nog een perceel
land geheten “ het achterste veldeken “. Palende oost de Pasonage straete , zuid Jan Van Hove,
west de heide en noord Jan Vande Bruel en zal deze kavel trekken en genieten van de eerste
kavel de som van 150 guldens eens.
Item is nog ten dele bevallen aan Anna Bosch na behoorlijke loting of kaveling een perceel land
gegeten “ hans verschuinven hoff “ . Palende oost Jan Hanegreeffs, zuid de straat, west
“ Pauwels hanneken “ en noord Adriaen Vande Bruel en zal deze kavel trekken en genieten van
de eerste kavel uit de vierhonderd guldens de som van 105 guldens eens.
Volgen verdere condities aangaande deze scheiding en deling. Aldus gedaan en gepasseerd op
27 april 1656 voor drossaard en schepenen nagenoemd. Compareerden de voorschreven
erfgenamen en hebben tot confirmatie van het voorschreven contract en akkoord tot behoef van de
anderen daarvan behoorlijk vertegen in handen van Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard
coram Jan Mattheus en Hendrick Van Tongerloo en Adriaen Wijnants schepenen. W. Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA749-142

folio 71 recto

Op 12 oktober 1656 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Jacquemijn Ruts
oud 25 jaren geheel kreupel dat zij moet gedragen worden, bijgestaan met Philips De Roije tot
deze haar gekozen voogd de welke verklaarde mits deze dat Jan Ruts haar voogd heeft gehad
gelijk hij nog dagelijks is hebbende vele kosten, ongemak en moeilijkheden met haar comparante
zo van haar te onderhouden van kost en drank en wullen als haar te kleden, wederdragen en
anderszins dat hij in compensatie van dien hem Jan Ruts haar voogd is gunnende en aan te
scheiden van al hetgeen dat hij als voogd van haar en ’t wege zoude mogen ontvangen hebben,
zonder dat hij daar van zal gehouden wezen te doen enige rekeningen in enige manieren en dat zij
hem volgens dien van nu af aan ontslaat van zijnen eed van mombardije die hij nog toe van haar
comparante heeft gehad gelijk hij mits deze door den zelfde wordt ontslagen, begerende verder de
voornoemde comparante haar goed plezier of wel doen den voornoemden Jan Ruts voor loon of
iemand anders die haar gelieven zal … Actum coram den heer drossaard, Jan Mattheus en
Adriaen Wijnants schepenen op datum als boven. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-143

folio 71 verso

Op 21 november 1656 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Truijts en
Engel Vues als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen van wijlen Jan Vues daar
moeder af was Anna Truijts ter ene en de voornoemde moeder Anna Truijts bijgestaan met
Peeter Vlaijmans haar tegenwoordige bruidegom ter andere zijde, dewelke verklaarden tot
akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid van de haafelijke goederen bij de voornoemde
Anna Truijts alsnog bezittende, te weten dat de voornoemde moeder Anna Truijts zal gehouden
zijn haar twee kinderen met naam Machiel Vues en Franciscus Vues te onderhouden van kost
en drank tot ze zillen gekomen zij tot den ouderdom van 18 jaar en aan ieder van hen te geven
een veerteel koren waarvoor de voornoemde Anna Truijts met haar toekomende man mag

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 67

hebben en behouden alle de haafelijke goederen aan de voornoemde wezen verstorven … Aldus
gedaan en gepasseerd coram d’ officie Jan Mattheus, Adriaen Van Roije schepenen. W.
Vermeeren secretaris.

Op 20 februari 1657 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Vande
Poel en Gijsbrecht Lemmens als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen wijlen Jan
Vande Poel daar moeder af leeft Naenken Lemmens ter ene en de voornoemde Naenken
Lemmens bijgestaan met Jan Van Reusel haar tegenwoordige man ter andere zijde en
verklaarden in het minnelijke tot akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid van de onmondige
wezen dat de voornoemde Naenken Lemmens bijgestaan als voor zal gehouden zijn haar drie
kinderen Naenken Vande Poel, Jan Vande Poel en Anneken Vande Poel te onderhouden van
kost en drank …
WLO-OGA749-144

folio 72 recto

Naenken Lemmens zal mogen gebruike het erfgoed op de voorschreven kinderen gestorven van
hun voorschreven vader en dat tot de kinderen zullen gekomen zijn tot een geapprobeerden staat
en dan te geven een tamelijk kleed naar hun staat … Aldus gedaan en gepasseerd coram den d’
officie Adriaen Wijnants, Anthoin Douwen en Peeter Soeten schepenen.
Dan alzo daar bevonden zijn drie obligaties als van 125 guldens … 25 guldens aan Jan Van
Outsel in de Quaestraete de erfenis is blijvende aan de voorschreven wezen, maar zal hij vader
Jan Van Reusel daarvan trekken en genieten de touchte van dezelfde penningen volgens het
akkoord hier voor gemaakt in collegio den 31 oktober 1657.

Scheiding en deling tussen Jan Buijens als rechtelijke voogd en Wouter
Binnemans als stiefvader en ten deze gekozen voogd uit de wet van de
onmondige kinderen van wijlen Willem Toelen daar moeder af leeft Woutruijt
Thiels en Mr. Peeter Maesmans als getrouwd hebbende Adriana Thoelen in
deze mede present als erfgenamen van wijlen Jan Thoelen daar moeder af leeft
Magriet Van Outsel.
In den eerste werd voor de eerste kavel gesteld het huis en hof met het binnenblok groot omtrent
twee bunders de juiste maten onbegrepen, gelegen aan “ de goorheijde “ tot Soerle geheten “ het
silleblock “. Palende oost Mattheijs Ooms, zuid s Heerenstraet, west het straatje de erfgenamen
Jan …?. Item zekere weide genaamd “ de …? “ zo hetzelfde tegen de kinderen wijlen Lenaert
Thoelen is gedeeld geweest groot het part omtrent de drie bunders. Palende oost “ het wilbrort “
zuid de Cappelrije van het kasteel, west de erfgenamen Lenaert Thoelen en noord “ het
papeneussel “. Item zeker beemdeken genaamd “ het mals beemdeken “ groot omtrent een zille
gelegen als voor. Palende oost en zuid de erfgenamen Lenaert Thoelen, west en noord Jan …?.
WLO-OGA749-147

folio 72 verso

Item zeker bunder met het eussel aaneen gelegen, groot te samen omtrent een bunder. Komende
oost Mr. Peeter Maesmans, zuid de Broeckstraete, west de zelfde straat, noord de erfgenamen
Lenaert Thoelen mits dat deze kavel dezelfde percelen moet wegen door de voorschreven
Broeckstraete. Item een perceel land genaamd “ het magerleen “ gelegen op de Herbaene groot
omtrent een zille met het heiken daaraan. Oost de erfgenamen Lembrecht Van Outsel, zuid en
west de Heirbaene en noord de erfgenamen Lembrecht Soeten. Item de helft van drie zillen land
gelegen westwaarts. Palende in het geheel oost de voorschreven erfgenamen van ‘s moeders
zijde, zuid dezelfde erfgenamen, west de erfgenamen Lenaert Thoelen en noord Jonk. Hoens en is
deze na behoorlijke kavelingen en loting gevallen aan de voorschreven voogd in de naam van het
weeskind der voorschreven Willem Thoelen daar moeder af leeft Woutruijt Thiels.
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Item aan de tweede kavel werd nog gesteld zeker perceel land genaamd ” het schaapscoijblock “
groot omtrent 10 zillen gelegen als voor. Palende oost de Broeckstraete, zie s Heerstraete, west
Jonker Hoens noord de erfgenamen Lambrecht Thoelen.
Item zeker perceel weide genaamd “ het rondteussel “ met “ de lammerstraete “ , groot omtrent
elf bunders. Palende oost de Capelrije van het kasteel, zuid de erfgenamen Jan Cuijpers, west de
erfgenamen Lenaert Thoelen en noord den voorschreven erfgenamen Lenaert Thoelen. Item een
perceel weide genaamd “ het neergedunghe “ groot omtrent de drie zillen. Oost en zuid Jonker
Hoens, west het besloten klooster van Herentals en noord zijn zelf. Item een perceel beemd
genaamd “ het ketelken “ groot omtrent een zille. Palende oost “ het hooghgedunghe “, zuid
“ het neergedunghe “ , west de heeren van Leefdael en noord het voorschreven
“ hooghgedunghe “. Item een perceel beemd genaamd “ het voorste beemdeken “ groot omtrent
een half bunder. Palende oost de erfgenamen Mr. Peeter Muelders, zuid de voorschreven
Broeckstraete, west “ den weerdeel “ en noord de eerste kavel.
Item de helft van de beemd genaamd “ merten soetten beemd “ groot in het geheel omtrent een
half bunder. Palende in het geheel oost en zuid de erfgenamen Lenaert Thoelen, west Jan Jonker
Hoens en noord de Wimpe. Item de helft van een perceel daar een huisje op staat genaamd “ het
jan geerts “ te delen met de erfgenamen Lenaert Thoelen. Item de helft van de voorschreven drie
zillen land gelegen op Herbaene gelegen oostwaarts. Palende als in de eerste kavel. Item “ de
heesterkens “ eertijds op “ het gedungh blocxken “ en uit te doen ten geneuchte van de kinderen
en erfgenamen Lenaert Thoelen en is deze kavel naar behoorlijke loting gevallen aan Peeter
Maesmans in de kwaliteit als voor.
Item is de conditie dat een ieder zijn percelen zal hebben te wegen en zal een ieder na deze
datum alle lasten dragen hoe dat die moesten wezen …
WLO-OGA749-148

folio 73 recto

zo cijns renten, lasten als anderszins die tegenwoordig bekent en openbaar zijn … Aldus gedaan
en gepasseerd coram d’ officie Adriaen Wijnants en Jan Mattheus schepenen deze 25 februari
1657.
Depost zijn de voornoemde partijen overeengekomen en tot akkoord voor al de moeiten en verlies
van de gelden als den voornoemden Peeter Maesmans voor het plakkaat des Conincx zou
mogelijk verloren hebben, dat dezelfde Mr. Peeter Maesmans in het zelfde regards zal trekken en
gebruiken het goed van de voornoemde wees hetgeen hij alreeds daarvan heeft bezaaid en nog
zal bezaaien voor dit seizoen hetgeen den pachter heeft gehad in huur en dat tot half oogst
toekomende of dat de vruchten van grond zullen wezen, waarna den pachter dezelfde zal
aanvaarden volgens de conditie daarvan zijn, mits den voornoemden Mr. Peeter Maesmans
daarenboven zal gehouden wezen te betalen al de lasten zo die mochten wezen tot den tijd toe
dezelfde den pachter volgens zijne conditie zal moeten dragen, zodat het voorschreven kind
daarvan geen last zal dragen. Actum coram als boven. W. Vermeeren secretaris.

Op 6 maart 1657 voor mij secretaris en de getuigen nagenoemd compareerde Peeter Verlinden
en Heijlken Boets zijn huisvrouw dewelke bekenden schuldig te wezen Adriaen Van Roije de
som van 46 guldens eens, welke som de voornoemde comparanten beloofden te betalen na deze
datum binnen een jaar en kwam dat zij hetzelfde niet en deden zo beloofden dezelfde
comparanten dezelfde som te verpanden op zeker perceel erve gelegen tot Heultje geheten “ het
heijblock “. Aldus gedaan en gepasseerd coram Jan Vervecken en Jan Vera als getuigen hiertoe
geroepen.
In de marge :

Deze obligatie van 46 guldens gilt den voornoemden Adriaen Van Roije
ontvangen volgens zijn eigen hand en kwitantie van datum 7 juli 1658 …
WLO-OGA749-149

folio 73 verso
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Op 5 maart 1657 voor mij secretaris en de getuigen nagenoemd compareerden Willem Verbist en
Peeter T’Sjongers als voogden van Catlijn Wils dochter van wijlen Machiel Wils daar moeder
van was Anneken Bruijnseels en bekende schuldig te wezen aan Willem Van Outsel en Niclaes
Bruijnseels als rechtelijke voogden van wijlen Adriaen Van Outsel daar moeder af was de
voornoemde Anneken Bruijnseels en in de naam van hetzelfde kind zeven guldens tien stuivers
vervallende jaarlijks telkens op zes maart waarvan de totale som mag terugbetaald worden met
een gelijke som van 150 guldens en de verlopen intresten. Verbonden de comparanten voor deze
rente hun personen en goederen en zijn dezelfde penningen gesproten van de uitkoop van de
haafelijke goederen die de voornoemde wees van wijlen Adriaen Van Outsel was pretenderende
en hebben de voornoemde voogden tot meerdere vastigheid benevens mij secretaris en getuigen
Willem Vos en Amant Vos hiertoe geroepen deze akte ondertekent.
WLO-OGA749-150

folio 74 recto

Op 9 maart 1657 voor de schepenen nagenoemd compareerden Jan Verwimpe ter ene en
Maijken Buijens schoonmoeder de voorschreven Jan Verwimpe bijgestaan met Gommar
Verstraeten en Jan Verstraeten haar kinderen ter andere zijde, dewelke verklaarden minnelijk
tussen hun partijen tot akkoord gekomen zijn nopende het afscheid van de hoeve daar zij
comparanten tegenwoordig zijn wonende genaamd “ de pickdoirs “ toekomende Mijnheer Vande
Rijt, te weten dat de voornoemde moeder zal afscheiden van dezelfde hoeve nu te half maart
toekomende voor haar part, mits dat zij comparanten den oogst en vruchten die zij tezamen
alreeds gezaaid en nog zullen komen te bezaaien zullen trekken half en half gelijk zij hetzelfde te
voren gedaan mits dat zij Maijken Buijens ook zal moeten helpen betalen al de lasten gelijk zij
dezelfde te voren hebben betaald van het goed gelegen onder Soerle Parwijs tot Kerstmis
laatstleden volgens het gebruik aldaar en van het goed zowel land als anderszins gelegen aan de
Plaatse alsnu tot Sint Jansmis en van de goederen gelegen onder Herselt tot half maart
toekomende, zodat de voornoemde eerste comparant nu zal aanvaarden al de voorschreven
hoeve met de goederen daartoe zijnde, te weten huis, hof met de heiden en weiden en beemden
te half maart toekomende en het land te oogst ( augustus ) toekomende of zo haast de vruchten
van de grond zullen wezen en aangaande de haafelijke goederen dat zij dezelfde hoeve mede
hebben gebouwd, verklaren zij voor een meeste part gedeeld te hebben en die nog te delen zijn
zillen zij gelijkelijk verkopen ofwel delen zo het hun best goeddunken zal …
Tevens een akkoord dat de voornoemde Jan Verwimpe zijn voorschreven schoonmoeder
Maijken Buijens zal onderhouden van kost en drank nu te half maart toekomende nog een jaar en
aan dezelfde daarenboven nog te geven in geld een som van 12 guldens … etc… Aldus gedaan
en gepasseerd coram Adriaen Wijnants en Anthonij Douwen schepenen.
Depost van de resterende onverdeelde meubelen verklaarde de voornoemde …
WLO-OGA749-151

folio 74 verso

partijen dat Jan Verwimpe van dezelfde heeft gekocht de ploeg met de eg en zijn toebehoren voor
de helft mits dat Jan Verbist de andere helft is toekomende de som van 2 guldens 10 stuivers.
Verdere aankopen: o.a. een melkvat, een peirtscribbe met de reep, de schapbedders, de moelde,
nog 40 guldens voor de wagen gekocht voor de helft met zijn toebehoren. Actum ut supra. W.
Vermeeren secretaris.
Depost heeft de voorschreven Jan Verwimpe nog gekocht de koeiketel met enen handketel voor
de som van negen guldens. Daarna nog gekocht een vleesvat …
Op 18 juni 1657 brengen dezelfde nog over dat Jan Verwimpe heeft gekocht een koe met een
varken voor de som van 21 guldens en nog een klein koetje, een boterteil …
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WLO-OGA749-152

folio 75 recto

Scheiding en deling tussen Jan Diricx en de erfgenamen en kinderen van
wijlen Anna Diricx daar vader af leeft Peeter Sijmons ten overstaan van
Sander Sijmons rechtelijke voogd en Anthoin Douwen tot deze gekozen
voogd uit de wet van dezelfde kinderen Anna Diricx en Peeter Sijmons.
In den eerste werd voor de eerste kavel gesteld het huis, hof, stallen, schuur met het binnenblok
groot omtrent 160 roeden. Palende oost Peeter Bosch, zuid en west de Pleijn en noord de straat
Item zeker bos genaamd “ den oirckenbosch “ ? met “ het overveken “ ? daaraan gelegen groot
te samen 5 zillen. Palende oost de erfgenamen Heer Verstappen, zuid Adriaen Verleuffele, west
Adriaen Diricx en noord de Broeckstrate. Item een perceel land genaamd “ het lochtblock “ groot
omtrent 260 roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter Bosch, zuid de erfgenamen Geert
Helsen, west Lambrecht Helsen erfgenamen en noord Hendrick Bruers. Item een perceel hooiwas
gelegen in “ de saert “ groot omtrent vijf zillen. Palende oost Jacob Mesens ? zuid Adriaen
Douwen, west de erfgenamen Peeter Verhoustraten en noord de erfgenamen Lambrecht Helsen.
Item een perceel broek groot omtrent een zille gelegen in “ het gemeijn broeck “. Palende oost de
erfgenamen Lambrecht Helsen, zuid Adrian Vermeerbergen erfgenamen, west en noord de
erfgenamen Geert Helsen. Item een perceel land gelegen tot Soerle groot omtrent twee zillen en
een half. Palende oost Peeter Goeijvaerts, zuid des Heere strate, west de erfgenamen Matthijs
Verlinden en noord de erfgenamen Jan Sijmons.
Item moet deze kavel tot zijn last nemen de lasten daarop staande te weten op het huis, hof en
binnenblok drie guldens tien stuivers jaarlijks aan de erfgenamen Ambrosius Robrechts en een
loopken koren aan den H. Geest alhier … en is deze kavel gevallen na behoorlijke loting aan den
voornoemde Jan Diricx.
WLO-OGA749-153

folio 75 verso

Item werd voor de tweede kavel gesteld zeker perceel land genaamd “ de koije “ groot omtrent
418 roeden met “ het hoxken “ onder Ham. palende oost de erfgenamen Jan Sijmons, zuid des
Heere straat, west de erfgenamen Jan Vande Brande en noord Peeter Vande Brande. Item een
perceel land genaamd “ de sa…? ” groot omtrent 370 roeden gelegen tot Soerle onder Parwijs .
Palende oost Jan Wuijts, zuid Sebastiaen Vermeerbergen, west Sander Verleuffele erfgenamen en
noord Hendrick Peeters. Item een perceel eussels en heide gelegen onder Heultje, groot omtrent
350 roeden. Palende oost Peeter Vermeerbergen, zuid Adriaen De Peuter, west Hendrick Tubecx
en noord Adriaen Verlinden. Item een perceel broek gelegen in “ het gemeijn broeck “ op den
“ rixeldonck “ groot omtrent een zille, rijdende tegens Peeter Helsen en de erfgenamen Adriaen
Vermeerbergen. Item een rente van 400 guldens kapitaal als Gommar De Winter daarvan 30
guldens gegoed en 100 guldens op obligatie en is deze kavel na behoorlijke loting gevallen aan
den voornoemde Sander Sijmons en Anthoin Douwen als voogden en erfgenamen als voor van
de wezen Peeter Sijmons daar moeder af was Anna Diricx …
Aldus gedaan en gepasseerd coram d’ officie Adriaen Wijnants en Jan Mattheus schepenen deze
14 juni 1657 . W. Vermeeren secretaris.

Op 22 januari 1658 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Christiaen Van
Olmen als rechtelijke voogd en Andries Helsen als deze gekozen voogd uit de wet van de
onmondige kinderen van wijlen Olivier Helsen daar moeder af leeft Elisabeth Van Olmen ter ene
en de voornoemde Elisabeth Van Olmen bijgestaan met Anthoin Douwen haar tot deze gekozen
voogd, de welke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid van de haafelijke
goederen bij de voorschreven gehuwden achtergelaten, te weten dat de voornoemde moeder haar
kinderen tot drie in het getal te weten Maijken Helsen, Jan Helsen en Catlijn Helsen zal
gehouden zijn te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zullen zijn tot den ouderdom
van …
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WLO-OGA749-154

folio 76 recto

18 jaren en dan aan elk kind te geven de som van drie guldens en zal zij moeder al de haafelijke
meubelen behouden om daarmede te doen haar vrije wil. Actum coram d ’officie Anthon Douwen,
Andries Helsen , Merten Van Eijnde en Adriaen Van Roije schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Op 30 oktober 1658 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Vanden
Brande en Sebastiaen Cuijpers als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen
Anneken Vande Brande daar vader af leeft Peeter Cuijpers ter ene en de voornoemde vader
Peeter Cuijpers ter andere zijde dewelke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende het
afscheid van de haafelijke goederen bij de voornoemde Peeter Cuijpers met zijn voorschreven
overleden huisvrouw verkregen, te weten dat de voornoemden tweede comparant zijn
tegenwoordige kinderen met namen Jan Cuijpers, Catlijn Cuijpers en Maijken Cuijpers zal
gehouden zijn te onderhouden naar hun staat van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn
tot een geapprobeerden staat of tot 20 jaar en daarenboven te geven aan ieder kind een som van
25 guldens bij den voornoemde tweede comparant genoten en ontvangen van zeker erfgoed de
voornoemde kinderen competerende waarvoor hij tweede comparant zal hebben en profiteren voor
zijn eigen al de haafelijke goederen om daarmede te doen zijn vrije wil ten eeuwige dagen.
Gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Adriaen Wijnants, Anthon Douwen en Andries
Helsen schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-155

folio 76 verso

Scheiding en deling tussen Jan Baptista Louwies en heer Sebastianus
Louwies in naam van zijn zuster Juffrouwe Margareta Louwies begijntje tot
Diest ter ene en Monsieur Peeter Pauwels Therij rentmeester van haar Em.
vrouwe de markiese en Willibrordus Vermeeren secretaris ter ander zijde en
dezelfde actie, part en deel hebbende van de erfgenamen van Sr. Jan Wouters
en Mattheus Wouters en dat voor de goederen hun voorschreven partijen
toekomende, gelegen bij Tongerloo genaamd “ het goorken “ als te weten
binnenblock of huijsblok en de heide alles aan malkander gelegen.
In den eersten werd aan de eerste kavel gesteld de helft van het voorschreven huijsblock komende
oostwaarts gelijk het op heden met kuilen is getekend, met de heide ook gelegen oostwaarts en
gelijk dezelfde benevens de voorschreven helft van het voorschreven huisblok gelegen zijn en op
heden bij putten volgens ene gracht met kuilen zijn getekend en is deze kavel na behoorlijke loting
gevallen aan de voornoemde eerste comparanten te weten Johan Baptista Louwies met zijn
zuster.
Voor de tweede kavel werd gesteld het wederdeel van het voorschreven huijsblok of binnenblok
komende naar de westzijde naar het straatje zo en gelijk als voor is en de kuilen zijn getekend, met
ook de heide en vennen naast de andere heide aangelegen naar de west zijde tot op de baan toen
gelijk die zijn af gepaald boven naast de voorgaande kavel met putten op zekere gracht, met
conditie dat deze kavel de andere zal moeten wegen en is deze kavel gevallen aan de
voornoemde rentmeester Therij en den secretaris Vermeeren.
Aldus gedaan en gepasseerd coram d’ officie, Adriaen Wijnants schepen en Jan Mattheus.
Ondertekenden: Margriete Vander Brugghen, S. Lowijs , J. B. Lowijs, W. Vermeeren.
WLO-OGA749-156

folio 77 recto

Ten voorschreven dag hebben de voornoemde Sr. Johan Baptista Louwies en Mijnheer
Sebastiaen Louwies in de naam van zijn zuster Juffrouwe Margareta Lowies begijntje tot Diest
ter ene en Elisabeth Vermeeren als actie en transport hebbende van de erfgenamen van ...
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Wouters bijgestaan met haar broeder Willibrordus Vermeeren secretaris ter andere zijde en
verklaren gedeeld te hebben zeker heiken gelegen naast mijn heere Thijs in “ de dullekens
hoeven “ te weten dat den voornoemde eerste comparanten zullen hebben en profiteren alles met
kaveling gevallende de helft in het middelste onverdeeld bij den landmeter te meten geloofwaardig
en de andere helft ( aan ) de voorschreven tweede comparanten en dat zij de anderen moeten
wegen. Gedaan coram dag, maand, jaar als boven.

Op den 11 februari 1659 zijn rechtelijke voogden geworden Peeter Heijlen en Adriaen Coppens
over de onmondige kinderen wijlen Jan Helsen daar moeder af is Catlijn Coppens.
Op 11 februari 1659 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Peeter Heijlen en
Adriaen Coppens als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Helsen
Jansse daar moeder af leeft Catlijn Coppens ter ene en de voornoemde moeder Catlijn
Coppens bijgestaan met Jan Steenmans als man en voogd van dezelfde Catlijn Coppens ter
andere zijde. Daarnaast compareerden Jan Helsen, Anneken Helsen, Peeter Helsen, en
Adriaen Peeters als getrouwd hebbende Beijcken Helsen, allen kinderen van de voornoemde
Jan Helsen en Catlijn Coppens de welke verklaarden met elkaar tot akkoord gekomen te zijn
nopende het afscheid van de haave bij de voornoemde Catlijn Coppens en haar overleden man
Jan Helsen verkregen, te weten dat dezelfde tweede comparante zal schuldig blijven te geven aan
een ieder der voorschreven kinderen tot deze zullen gekomen zij tot een geapprobeerden staat of
tot den ouderdom van 25 jaren, een som van zes guldens met een veerteel koren … waarvoor de
voornoemde Catlijn Coppens zal behouden alle de haafelijke goederen in het voorschreven
sterfhuis bevonden …
WLO-OGA749-157

folio 77 verso

en tevens gehouden te zijn te betalen alle schulden ten zelfde sterfhuis bevonden … Aldus gedaan
coram den heer drossaard, Anthon Douwen, Andries Helsen, Peeter Verlinden en Adriaen Van
Eijnde schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Op 27 maart 1659 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Van Ostaijen en
Mr. Gaspar Schillemans als rechtelijke voogden van de vijf onmondige kinderen van wijlen
Adriaen Kerselaars daar moeder af is Heijlken Smaers ter ene en de voornoemde Heijlken
Smaers bijgestaan met Martin Dauwen haar tegenwoordige man ter andere zijde, de welke
verklaarden met tussenspreken en consent van de schepenen als oppervoogden tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven Heijlken Smaers met haar
voorschreven overleden man Adriaen Kersseleirs achtergelaten en verkregen, te weten dat de
voornoemde moeder haar voorschreven vijf kinderen met namen Sebastiaen Kersseleirs,
Anthoin Kersseleirs, Geertruijt Kersseleirs, Jenneken Kersseleirs en Adriaen Kersseleirs zal
moeten onderhouden van kost en drank … tot deze zullen gekomen zijn tot een geapprobeerden
staat en dan ieder der voorschreven kinderen zal houden wezen te geven twee koeien met acht
veertelen koren en een bedde met zijne toebehoren en dezelfde uit te zetten van een tamelijk
kleed alles naar hun staat en zal de voornoemde tweede comparante ten behoeve van de
voorschreven wezen uitgezet te worden de som van 750 guldens eens en dat in twee paijen (
betalingen ) waarvan de eerste paije zal wezen te Kerstmis toekomende … etc… Aldus gedaan en
gepasseerd coram Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wuijts en Adriaen Van
Roije schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-158

folio 78 recto

Op 16 april 1659 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Goeijvaerts en
Niclaes Wouters als rechtelijke voogden van de kinderen wijlen Adriaen Goeijvaerts daar
moeder af leeft Dimpna Wouters, mede present Jan Goeijvaerts, Niclaes Goeijvaerts en
Anthoin Goeijvaerts nu meerderjarigen ter ene en Dimpna Wouters bijgestaan met Adriaen Van
Dijck haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijden dewelke verklaarden in hem minnelijke
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met aggregatie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn, te weten dat de voornoemde
tweede comparante zal gehouden zijn haar kinderen te weten Jan Goeijvaerts, Niclaes
Goeijvaerts, Hendrick Goeijvaerts, Anthoin Goeijvaerts, Dimpna Goeijvaerts en Anna
Goeijvaerts die bij haar begeren te blijven te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen
zullen zijn tot een geapprobeerden staat of tot den ouderdom van 28 jaren en dan aan ieder der
kinderen te geven een koe of 24 guldens met nog aan ieder dezelfde de som van 12 guldens in
geld … waarvoor de voornoemde moeder zal behouden voor haar eigen al de haafelijke goederen
bij dezelfde haar overleden man Adriaen Goijvaerts verkregen, tevens te betalen al de daar
gevonden schulden uitgenomen 200 guldens kapitaal aan de kinderen van Jan Van Dissen met
nog 50 guldens aan de erfgenamen van Jan Vande Poel … Actum coram Anthon Douwen en
Peeter Verlinden schepenen.
WLO-OGA749-159

folio 78 verso

Op 26 april 1659 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Peeter Verbist en
Cornelis Helsen als rechtelijke voogden van de achtergelaten kinderen wijlen Jenneken
Lemmens daar vader af leeft Adriaen Van Dijck ter ene en den voornoemde vader Adriaen Van
Dijck gehuwd tegenwoordig met Dimpna Wouters ter andere zijde, de welke verklaarden in het
minnelijke tot akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid van de voornoemde kinderen te
weten dat de voornoemde tweede comparanten zullen gehouden wezen hun kinderen met namen
Jan Van Dijck, Adriaen Van Dijck, Peeter Van Dijck, Merten Van Dijck, Geertruijt Van Dijck en
Catlijn Van Dijck te onderhouden van kost en drank ... tot ze gekomen zullen zijn tot den
ouderdom van 28 jaren en dan ieder kind te geven een koe of 24 guldens met 12 guldens … voor
al hetwelk de voornoemde tweede comparanten zullen behouden en profiteren al de haafelijke
goederen … Actum coram Anthon Douwen en Peeter Verlinden schepenen. W. Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA749-160

folio 79 recto

Op 2 september 1659 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Claes en
Machiel Van Dijck als rechtelijke voogden van de achtergelaten kinderen van wijlen Catlijn Van
Dijck daar vader af is Hendrick Claes ter ene en de voornoemde vader Hendrick Claes ter
andere zijde, de welke verklaarden door tussenspreken van de schepenen als oppervoogden tot
akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid van de haafelijke goederen bij den voornoemde
comparanten verkregen, te weten dat de voornoemde vader zijn vijf kinderen met name
Adriaenken Claes, Elisabeth Claes, Maijken Claes, Anneken Claes en Peeter Claes hen zal
hebben te onderhouden van kost en drank … tot deze gekomen zillen zijn tot een geapprobeerden
staat en aan ieder van hen te geven een koe, niet de beste nog de slechtste maar van de
middelbare en daarenboven een veerteel koren met een tamelijk kleed naar staat … en zullen de
voornoemde voogden of wezen gehouden wezen zo hij vader komt te sterven en nog kinderen is
krijgende alle nakinderen goed te doen en restitueren honderd guldens geld ofwel daarvan rente te
bekennen … waarvoor den voornoemde tweede comparant zal behouden voor nu en ten eeuwige
dagen al de haafelijke goederen, mits betalende al de schulden en aangaande de erfgoederen
zullen deze gaan volgens landsrecht als alleenlijk zeker goed welk Maijken Van Dijck nog in
touchte in bezit heeft zal hij tweede comparant mogen gebruiken …
Actum coram Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven, drossaard, Adriaen Wijnants, Peeter Verlinden,
Merten Van Eijnde, Peeter Verluijten en Adriaen Van Roije schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-161

folio 79 verso

Op 3 juli 1657 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Peeter Verbist en
Adriaen Verbist als rechtelijke voogden van de achtergelaten kinderen van wijlen Jan Verbist
Peeterssone, daar moeder af leeft Anneken Verbist ter ene en de voornoemde Anneken Verbist
bijgestaan met Willem Geeben haar tegenwoordige bruidegom ter andere zijde, de welke
verklaarden met tussenspreken en consent van de schepenen als oppervoogden tot akkoord
gekomen zijn nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven Anneken Verbist samen met
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haar overleden man verkregen, te weten dat de voornoemde tweede comparanten zullen moeten
onderhouden haar kinderen met namen Peeter Verbist, Lisken Verbist, Merten Verbist,
Anneken Verbist en Adriaenken Verbist van kost en drank, linden en wullen … en aan ieder kind
te geven als zij tot staat zullen gekomen zijn eens de som van 23 guldens, uitgenomen den oudste
zoon die in plaats van de 23 guldens moet hebben 30 guldens en verder dezelfden uit te zetten
van klederen naar hun staat … waarvoor de voorschreven tweede comparanten zullen hebben en
behouden al de haafelijke goederen en te mogen gebruiken het vaders goed tot dat het jongste
kind zal 25 jaren oud wezen …
WLO-OGA749-162

folio 80 recto

Aldus gedaan en gepasseerd coram Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen
Wijnants, Jan Mattheus, Anthon Douwen, Peeter Soeten, Merten Van Eijnde, Peeter Verluijten en
Adriaen Van Roije, schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Op 15 april 1660 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Van Leuffelt
en Dionijs Vande Brande als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Willem
Verleuffelt daar moeder af leeft Catlijn Vande Brande ter ene en de voornoemde Catlijn Vande
Brande bijgestaan met Jan Nuijens haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, de welke
verklaarden met aggregatie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn nopende het afscheid
van de voorkinderen en de haave, te weten dat de voornoemde tweede comparanten zullen
gehouden wezen hun drie kinderen met naam Anneken Van Leuffelt, Janneken Van Leuffelt en
Willemken Van Leuffelt te onderhouden van kost en drank … tot den ouderdom van 24 jaren en
dan aan ieder dezelfde te geven de som van 20 guldens met een tamelijk kleed, voor al hetwelk de
tweede comparanten zillen behouden alle de haafelijke goederen … Actum coram d’ officie
Adriaen Wijnants en Peeter Verlinden schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-163

folio 80 verso

Scheiding en deling tussen Pauwels Van Houtven en Jan Vercorten zo van
haave als erve.
Staat te weten dat de scheiding en deling tussen de voorschreven partijen over lange mondeling is
geschied geweest, en dat dienvolgens een ieder zijne goederen al doen heeft aanvaard gehad en
is geschied geweest zo voorschreven op heden 14 december 1662 gecompareerd Pauwels
Vercorten en Jan Nuijens respectieve voogd en man van Christina Wils in deze mede present
en hetzelfde approberende, mede als voogd van de voorschreven Christina Wils haar onmondige
kinderen daar vader af was den voornoemde Jan Vercorten en Pauwels Van Houtven als
getrouwd hebbende Maijken Wils en dat van de erfgoederen gekomen uit den hoofde van Jan
Wils des voorschreven Christina Wils en Maijken Wils vader.
In den eersten voor de eerste kavel gevallen aan de voornoemde Jan Vercorten en Christina
Wils werd gesteld zekere beemdeken genaamd “ het stakebeemdeken “ gelegen tot Soerle. Item
de helft van de schans ? gestaan gehad tot Daemseijnde op zeker perceel “ het reucken “ .
Voor de tweede kavel gevallen geweest aan de voornoemde Pauwels Van Houtven zeker perceel
erve genaamd “ den grooten dries “ gestaan en gelegen tot Daemseijnde, groot omtrent drie
zillen. Item nog een perceel genaamd “ het reucken “ groot omtrent een half bunder nu land
wetende, met twee heikens gelegen onder Tongerloo met nog een half zille land gelegen ook tot
Daemseijnde in het “ Elisabeth block “ leen wezende onder den boek van Mr. Aert Verwimp.
Dat de voornoemde Pauwels Van Houtven zal moeten voldoen en betalen 50 guldens in het
akkoord vermeld gepasseerd tussen de voorschreven partijen op den 20 maart 1662. Coram
Adriaen Wijnants, Lenaert Wellens schepenen. W. Vermeeren secretaris.
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WLO-OGA749-164

folio 80 verso

Op 9 november 1660 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Niclaes
Vermeerbergen en Jan Duns als rechtelijke voogden van de achtergelaten kinderen van wijlen
Elisabeth Vermeerbergen met naam Casius Van Outsel tegenwoordig meerderjarig in deze
mede present ter ene en Adriaen Van Outsel des voorschreven Casius Van Outsel vader ter
andere zijde, welke verklaarden in het minnelijke tot akkoord gekomen te weten dat de
voorschreven tweede comparant zal mogen gebruiken “ het plecxken “ gelegen op “ den
boonhoff “, het derde deel van het fruit op de goederen wassende met gebruik van de helft van
“ het groot eijnde “ en de schuur mits hetzelfde ook te onderhouden van daken en wanden en dat
daar tegens den voornoemde zoon Casius Van Outsel het goed van moeders zijde gekomen
zijnde zal mogen gebruiken, alles van vaders zijde den tijd van tien nakomende jaren en dezelfde
tien jaren geëxpireerd zijnde zullen de goederen gaan en volgen het landsrecht in dezelfde
goederen als dan volgens dien gepartiseert en gebruikt te worden zijn voorschreven natuurlijk kind
te houden van kost en drank den tijd van vier jaren na date dezer waarvoor hij zal hebben en
profiteren al de haafelijke goederen bij hem met zijn voorschreven huisvrouw Elisabeth
Vermeerbergen verkregen … Aldus gedaan en gepasseerd coram Adriaen Wijnants, Anthon
Douwen, Andries Helssen, Peeter Verlinden schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Op 10 mei 1661 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Van Outsel en
Geert Van Houtven als rechtelijke voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Lisbeth Van
Houtven daar vader af leeft Niclaes Vermeerbergen in deze mede present ter ene en Pauwels
Vermeerberghen der voorschreven wezen broer, gehuwd tegenwoordig met Maijken Diricx ter
andere zijde, de welke verklaarden met elkaar tot akkoord gekomen te zijn nopende de pretentie
die den voornoemde Pauwels Vermeerbergen als oudste zoon is pretenderende in de
leengoederen …
WLO-OGA749-165

folio 82 recto

als van de voorschreven ouders verstorven, te weten dat den voornoemde Pauwels
Vermeerbergen voor zijn pretentie zal behouden voor zijn profijt het hout gestaan gehad tot
Daemseijnde in “ denneblockheijde “ bij den voornoemde tweede comparant verkocht, waarvoor
hij mits deze is afstaande al zijn acties en pretenties die hij zou mogen pretenderen als oudste
zoon in de voorschreven achtergelaten leengoederen, daarin niet meer pretenderende al zijn
andere broers en zusters … Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Anthon
Douwen, Adriaen Van Roije, Andries Helsen en Peeter Verlinden schepenen. W. Vermeeren
secretaris.

Op 10 juni 1661 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Goetschalck
Schellens en Huijbrecht Van Asbroeck als wettelijke voogden van de onmondige kinderen van
wijlen Anneken Schellens daar vader af leeft Niclaes Vanden Berge ter ene en den
voornoemden vader Niclaes Vanden Berge ter andere zijde, de welke verklaarden in het
minnelijke tot akkoord gekomen te zijn met aggregatie van de schepenen als oppervoogden
nopende het afscheid van de haafelijke goederen bij den voornoemde tweede comparant met zijn
voorschreven vrouw Anneken Schellens in hun huwelijk verkregen, te weten dat de voornoemde
vader zal gehouden wezen zijn dochter Elisabeth Vande Berge loffelijk te onderhouden van
linden en wullen, kost en drank … tot hetzelfde kind zal gekomen zijn tot een geapprobeerden
staat en dat de vader daarenboven zal gehouden wezen te geven de som van 150 guldens in geld
met een tamelijk bedde met zijn toebehoren en een koe te kiezen uit zijn stal … op conditie dat alle
actieve en passieve schulden zullen staan en blijven tot last en profijt van de voorschreven tweede
comparant, uitgenomen dat de penningen die gesproten zijn van zeker versterf van Sebastiaen
Schellens tot Mol wezende omtrent 50 guldens van de voorstaande wezen hun deel en dat
dezelfde zullen geëmploieert worden tot aflegging van de renten staande op het perceel land
hetwelk de voornoemde tweede comparant gekocht had van Willem Vos gelegen op “ het
leemputtenvelt “ …
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WLO-OGA749-166

folio 83 recto

Item is nog geconditioneerd dat de voornoemde wees komende tot den huwelijkse staat of tot een
ouderdom van 28 jaar zal moeten profiteren uit het goed van haar grootvader Goedschalks
Schellens na zijn dood eens de som van 600 guldens om daarmede te doen haar vrije wil en zal
de vader mogen betouchten de andere erfgoederen en verder de andere erfgoederen zullen gaan
en blijven volgens landsrecht … Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Adriaen
Wijnants en Peeter Verlinden schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Alzo nu voor de derde reis is gecontinueerd Sebastiaen Vermeerbergen als kerkmeester van
Westerloo en dat het reden is dat van ouds gepleegd is kerkmeesters en H. Geestmeester vrij te
zijn van ettelijke jaren hetzij tien of meer jaren zo wanneer iemand kerkmeester of H. Geestmeester geweest is voor een jaar en mits den voornoemden voor drie jaar is gecontinueerd …
zoude volbrengen zo is het dat wij drossaard en schepenen geloven mits deze den voornoemden
Sebastiaen Vermeerbergen altijd vrij te houden van de voorschreven lasten van H. Geest en
kerkmeesterschap van nu voortaan niet meer te dienen, gelovende hetzelfde te hebben voor goed,
vast en van waarde onder verbintenis. Door den secretaris doen schrijven en ondertekenen op 29
juni 1661. W. Vermeerbergen.
WLO-OGA749-167

folio 83 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Gijsbrecht Van Kerckhoven
en Maria De Jeune zijn huisvrouw, namelijk Sr. Joannes Adrianij en Andries
Helsen als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen wijlen Mr. Philips
Van Kerckhoven daar moeder leeft Maria Mundelaers ter ene en Willibrordus
Vermeeren nomine uxoris ter andere zijde deze 12 augustus 1661.
In den eerste werd voor de eerste kavel gesteld zeker huis, hof met de schuur en stallingen en
brouwerij gestaan en gelegen tot Parwijs. Palende oost de Plaatse, zuid en west Lauwerijs Bertels
en noord Jan Stercx. Item zeker blok land groot omtrent de elf zillen de juiste maten onbegrepen.
Palende oost en noord de staat, zuid zeker straatje en west jan T Sijen en de erfgenamen Adriaen
Vermeerbergen op … aan de drie achtste … aan de capelle van Soerle.
Item zeker perceel land groot omtrent een half bunder daar benevens gelegen. Palende oost des
Heere straat, zuid zeker straatje, west Merten Soeten en noord de erfgenamen Cornelis Vande
Brande. Item zeker bosch genaamd “ den tichelrije bosch “ groot omtrent een bunder, de juiste
maten onbegrepen. Palende oost Peeter Cuijpers, zuid Hendrick Verbist, west Geert Witvrouwen
en noord Jan Van Outsel. Item de helft van den hooi beemd gelegen in “ het gemeijn broeck “
aan de “ drij stroomen “ groot in het geheel omtrent de vijf zillen. Palende Joost het Godshuis van
Tongerloo, zuid en west de Laecke en noord Nethe.
Item een perceel land genaamd “ den bosch “ aan “ het sneuwhuijs “ groot omtrent een half
bunder. Palende oost en noord den heer markies, zuid Gommar Vincx, west de erfgenamen
Joachim Oijen met den last daarop staande. Item zeker sparbosch, gekomen van Anneke Verrijd
gelegen onder Herselt naar Meerbeeck, groot omtrent vijf zillen. Palende oost … ( leeg ) … Item
deze kavel is het huis en hof belast met vier honderd en vijftig guldens gesproten van de koop van
hetzelfde huis die deze kavel naar hem moet nemen en dragen tot zijn last de rest van dezelfde
rente boven de voorschreven 450 guldens moeten gelijk gaan.
Item de helft van het eussel land “ de lange brugge “. Palende oost des Heeren straat, zuid
Gommar Vincx, noord den overdeel of de andere helft toekomende de tweede kavel. De
resterende kapitale penningen van de rente van de erfgenamen Hendrick Vander Hoffstadt tot
28 guldens blijven tot profijt van deze kavel.
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WLO-OGA749-168

folio 83 verso

Voor de tweede kavel werd gesteld een perceel land gekomen van de erfgenamen Du Fraisne,
groot omtrent de 450 roeden gelegen in de Quaestraete. Item een land met het part in een
eusselen bos gelegen alles tot Berchom. Palende het voorschreven land oost … ( leeg) … belast
met 2 lopen koren. Item een zille land gekomen van de erfgenamen Abraham Van Tulden, groot
omtrent een zille. Palende oost Adriaen Verhoustraten, zuid Philips Claes, zuid … ( leeg ) …
Item zeker bos genaamd “ het …kens bosch “ gelegen onder Herselt, groot omtrent twee
bunders. Item zeker bos op Raemsel gekomen van Jenneken Boonen wezende sweirbosch groot
omtrent een bunder. Item een bos gekomen van Juffrouwe Van Halle, groot omtrent een zille, de
juist maten onbegrepen. Item een half bunder bos gekomen van Jan Vanden Broeck, groot
omtrent twee zillen. Item een zille broek met de helft van een half bunder broeck daar benevens
gelegen in “ de goorbeke “. Palende in het geheel zuid Gommar Vincx, west en noord het cleijn
Laecken.
Item een half bunder land gelegen alhier in “ het hollant “. Palende oost en zuid de straat, werst
de Capelrije van Onze Lieve Vrouwe altaar alhier en noord Jan Celen. Item zekere dries of land op
“ de bist “ alhier, groot omtrent een zille. Palende oost en west Jan Van Tongerloo, zuid de
Leugenloop en noord de Heeren straat. Item de andere helft van den voorschreven beemd in “ het
gemeijn broeck “ aan de “ drij stroemen “ gelegen, item als in de eerste kavel. Item de andere
helft van het eussel over de brugge. Palende noord aan de voorschreven andere kavel. En zal
deze kavel trekken van de rente van de erfgenamen Hendrick Vander Hofstad in de kapitale
penningen en bedragen …
WLO-OGA749-169

folio 84 recto

in het geheel 446 guldens eend de helft en in de resterende penningen 125 guldens kapitaal de
resterende penningen van de zelfde rente zal wezen en blijven tot profijt van de eerste kavel. En is
de eerste kavel gevallen aan Willibrord Vermeeren nomine uxoris en de tweede kavel aan de
voorschreven wezen Philips Van Kerckhoven en Maria Mundelaers.
De voorschreven wethouders des lands en markizaat Westerloo gezien hebben de voorschreven
scheiding en deling en dat dezelfde bij behoorlijke kavelingen is geschied, hebben dezelfde
gelandeert en geapprobeerd mits deze voor zoveel al oppervoogden deze is rakende. Actum in
collegio van schepenen deze 30 augustus 1661.
WLO-OGA749-170

folio 84 verso

Alzo zeker geschil en kwestie stand te geschieden tussen Jan Goeijvaerts en Peeter Verstraten
zo voor hun zelf mede als voogden van de wezen wijlen Niclaes Goeijvaerts en mede als
voogden van de wezen wijlen Adriaen Goeijvaerts ter ene en Jan Van Tongerloo als voogd van
de onmondige kinderen van wijlen Baudewijn Van den Berge daar moeder af was Beijken
Goeijvaerts, zo dat geschapen was daar grote kost en last van te geschieden gelijk hetzelfde
alreeds begonnen was, zo is het dat de voornoemde comparanten op heden deze vijf november ?
1661 vriendelijk en minnelijk door tussenspreken van goede mannen en met consent van de wet
alhier tot akkoord gekomen zijn nopende zozeer de verhuur van een huis, hof en land bij den
voornoemde Jan Goeijvaerts voorschreven aan den voorschreven Baudewijn Vanden Berge in
het jaar 1657 en andere jaren, te weten dat den voornoemden Jan Van Tongerloo zal gehouden
zijn gedurende de voorschreven huur te betalen al de dorpslasten zonder verder zo dat de
Conincxbeden en subsidies zij tot last van den voorschreven eerste comparanten zal daarenboven
den voornoemde Jan Van Tongerloo tweede comparant aan de eerste comparant Jan
Goijvaerts moeten geven eens som van drie guldens … etc… Actum coram d’ officie, Anthon
Douwen, Andries Helsen schepenen.
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Alzo kwestie stond te geschieden tussen Sebastiaen Potbackers ter ene en Lauwereijs Peeters
ter andere zijde, zodat stond daardoor proces te gerijzen, dan om zulke kwestie te schuwen zijn
dezelfde minnelijk tot akkoord gekomen, te weten dat den voornoemde Lauwereijs Peeters zal
laten volgen het weefgetouw in kwestie en dat op morgen, is het ten langste tot overmorgen en
gevende den halven pattacon van de huur die zelfde op de conditie dat den voornoemde
Sebastiaen Potbackers hem zal behulpig wezen in een ander getouw te kopen in zo ver dat hij
eerst een ander getouw in kost kan verkrijgen zal de voornoemde Lauwreijs Peeters moeten
doen aan de voorschreven eerst comparant een koe al hetgeen dat de die voorschreven koe zal
meer waard wezen als het getouw zal den voornoemde Sebastiaen Potbackers hem Lauwereijs
Peeters moeten opleggen en betalen of het getouw beter was zal hem Sebastiaen Potbackers
ook moeten goed gedaan worden. Actum coram den heer drossaard, Adriaen Wijnants, Anthon
Douwen, Andries Helsen en Lenaert Wellens schepenen deze vijf maart 1662.
WLO-OGA749-171

folio 85 recto

Op 15 maart 1662 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Wouter Van Hal als
wettige voogd en Andries Helsen tot deze gekozen voogd uit de wet van de onmondige kinderen
van wijlen Maijken Van Hal daar vader afleeft Merten Steurs ter ene en den voornoemden vader
Merten Steurs ter andere zijde welke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de
haafelijke goederen bij de voorschreven gehuwden achtergelaten met nog erfelijke penningen
gesproten over het verkopen van het huisje en erven aan Jan Van Kerckhoven tot omtrent 125
guldens , te weten dat den voornoemde vader Merten Steurs zal behouden en profiteren al de
voorschreven goederen met zijn voorschreven vrouw verkregen om daar mede te doen zijn vrije
wil en daarenboven zal hebben en genieten de overschot die boven de 100 guldens zal komen ,
mits dat hij vader zal gehouden zijn te betalen al de schuld die hij met zijn voorschreven vrouw
heeft komen achter te laten geen uitgenomen zodat de voorschreven wezen daarvan niet zullen
hebben te dragen en zal daarenboven alsnog gehouden wezen de vier kinderen te onderhouden
van kost en drank en aangaande de voornoemde 100 guldens die uit te zetten aan Peeter De
Winter en Maijken Van Eijnde jaarlijks tot rente van zes guldens en zullen ten behoeve blijven
van de voorschreven wezens dat de vader zal trekken de voorschreven intresten tot acht jaar
zonder verder. Actum coram d’ officie Anthon Douwen schepenen en Vermeeren gesurrogeerde in
deze.
Op 21 maart 1662 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Lembrechts en
Jan Vervecken als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Anneken Broecx
daar vader af leeft Mattheus Van Cortenbosch ter ene en de voornoemde vader Mattheus Van
Cortenbosch tegenwoordig gehuwd met Anneken Janssens ter andere zijde, de welke
verklaarden door tussenspreken van goede mannen en aggregatie van de schepenen minnelijk tot
akkoord gekomen nopende de haafelijke goederen bij den voornoemde Mattheus Van
Cortenbosch met zijn voorschreven overleden huisvrouw Anneken Broecx verkregen, te weten
dat den voornoemde tweede comparant zal onderhouden zijn twee kinderen met naam Lisbeth
Van Cortenbosch en Jan Van Cortenbosch van kost en drank …
WLO-OGA749-172

folio 85 verso

tot deze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van 16 jaar en dan aan ieder kind te geven de som
van drie pattacons. Mocht het gebeuren dat den voorschreven vader kwam te overlijden eer de
kinderen 16 jaar oud zouden zijn mag de voornoemde stiefmoeder Anneken Janssens de
voorschreven kinderen afscheiden mits dan te geven aan de voorschreven twee kinderen de som
van 12 guldens eens, voor al het welk de voornoemde tweede comparant zal hebben en profiteren
al de haafelijke goederen … Actum coram d‘ officie, Adriaen Wijnants en Lenaert Wellens
schepenen.

Op 15 april 1662 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Adriaen Douwen en
Geert Van Houtven als rechtelijke voogden van het achtergelaten weeskind met naam Machiel
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Douwen van wijlen Adriaencken Sachtlevens daar vader af is Anthoin Douwen ter ene en de
voornoemde vader Anthoin Douwen ter andere zijde, welke verklaarden in het minnelijke overeen
gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen verkregen in zijn huwelijk met de voorschreven
Adriaencken Sachtlevens als anderszins als te weten dat hij vader Anthoin Douwen zijn
voorschreven zoon Machiel Douwen moet onderhouden van kost en drank … en als deze
gekomen zal zijn tot een geapprobeerden staat hem dan te geven een koe niet de beste nog de
slechtste met 25 guldens in geld en daarenboven uit te zetten naar zijn staat …
WLO-OGA749-173

folio 86 recto

alzo dezelfde zoon blijft wonen tot dat hij zal gekomen zijn tot den voorschreven staat en anders
niet zodat hij het voorschreven uitzetsel niet zal genieten nog mogen eisen of pretenderen zover hij
tot dezelfde tijd bij zijn vader niet blijft wonen en als hij voorschreven zoon zal gekomen zijn tot den
ouderdom van 18 jaren zal de voornoemde vader hem moeten laten volgen al zijn moeders
erfgoed en nog 100 guldens eens.
Blijft tot behoef van de tweede comparant de voornoemde haafelijke goederen om daarmede te
doen zijn vrije wil en eeuwigen dagen ofwel dat dezelfde zullen suïcideren op zijn nakinderen …
Aldus gedaan en gepasseerd voor d’ officie, Adriaen Wijnants en Andries Helsen schepenen.

Op 3 oktober 1662 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Pauwels en
Cornelis Bruers als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen wijlen Jacob Pauwels daar
moeder af leeft Magdaleen De Bie ter ene en de voornoemde Magdaleen De Bie bijgestaan met
Andries Helsen ten deze haar gekozen voogd ter andere zijde, de welke verklaarden door
tussenspreken van goede mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende den uitkoop van de
haafelijke goederen bij de voornoemde Magdaleen De Bie met haar voorschreven overleden man
verkregen, te weten dat de voorschreven moeder zal hebben te onderhouden haar kinderen te
weten Anneken Pauwels en Maijken Pauwels van kost en drank, linden en wullen … tot deze
zullen gekomen zij tot den ouderdom van 24 jaren zal zij moeder behouden wezen aan ieder der
kinderen te geven een koe niet van de beste of niet van de slechtste maar van de middelbaarste
voor al hetwelk de tweede comparante zal mogen behouden voor haar eigen al de haafelijke
goederen. Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Adriaen Wijnants, Anthon
Douwen en Andries Helsen schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-174

folio 86 verso

Op 17 juni 1664 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Heijlen en
Philips Claes als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen wijlen Anneken Heijlen daar
vader af leeft Henrick Claes ter ene en de voornoemde vader getrouwd tegenwoordig met
Anneken Regenmortels ter andere zijde de welke verklaarden met tussenspreken van de
schepenen tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij den voornoemde
gehuwden achtergelaten, te weten dat de voornoemde tweede comparant zijn voorkinderen te
weten Jenneken Claes en Jan Claes zullen onderhouden van kost en drank … tot deze zullen
gekomen zijn tot den ouderdom van 18 jaren en aan dezelfde alsdan zullen moeten geven eens de
som van negen guldens en dezelfde als dan uit te zetten met een tamelijk kleed naar hun staat,
voor alle hetzelfde de voornoemde tweede comparanten zullen behouden al de haafelijke
goederen nopende de erfgoederen die zullen gaan volgens landsrecht.
Actum coram Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Lenaert Wellens
schepenen. Ten voorschreven dag hebben de voornoemde eerste comparanten den behoorlijke
eed gedaan als voogden.
WLO-OGA749-175

folio 87 recto

Op 1 oktober 1664 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Willem Verluijten en
Merten Huijsmans als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Verluijten
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daar moeder af leeft Jenneken Huijsmans ter ene en de voornoemde Jenneken Huijsmans
bijgestaan met Adriaen Vande Veken haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde
dewelke verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij de
voorschreven Jenneken Huijsmans en haar overleden man achtergelaten, te weten dat de
voornoemde tweede comparanten haar twee kinderen te weten Merten Verluijten en Maijken
Verluijten zal onderhouden van kost en drank tot deze zullen gekomen wezen tot een
geapprobeerden staat en deze te laten leren lezen en schrijven waarvoor de tweede comparanten
zullen behouden voor hun eigen al de haafelijke goederen en zullen zij aan de eerste comparanten
nog moeten geven de som van 25 guldens waarvoor zij tweede comparanten hebben gehad twee
koeien met een rund waarmede zij zijn tevreden geweest met nog drie veertelen boekweit die zij
ook hebben genoten en aan den voornoemde zoon Merten Verluijten een nieuw kleed en verder
nopende de erfelijke goederen die zullen gaan zoals naar het landsrecht. Actum coram Merten
Meir, Lenaert Wellens schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Op 9 december 1664 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Philips Claes en
Jan Regenmortels als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Anneken
Regenmortels daar vader af leeft Hendrick Claes ter ene en den voornoemde vader Hendrick
Claes ter andere zijde, de welke verklaarden in het minnelijke tot akkoord gekomen te zijn met
tussenspreken van de schepenen nopende de haafelijke goederen bij den voorschreven Hendrick
Claes en zijn voorschreven overleden huisvrouw achtergelaten, te weten dat den voorschreven
vader zijn zoon Hendrick Claes zal onderhouden van kost en drank … tot dezelfde zal gekomen
zijn tot een geapprobeerden staat en alsdan zal moeten uitzetten naar behoren en hem te geven
de som van 10 guldens, voor al hetwelk den voorschreven vader zal behouden al de haafelijke
goederen bij hem en zijn voorschreven huisvrouw Anneken Regenmortels …
WLO-OGA749-176

folio 87 verso

verkregen voor zijn eigen. Actum coram den heer drossaard, Adriaen Wijnants, Marten Meir,
Merten Swinnen en Lenaert Wellens, Merten Helsen en Geert Helsen schepenen. W. Vermeeren
secretaris. Ten zelfde dag heeft den voornoemden Jan regenmortels den eed gedaan als voogd
van het voorschreven kind.

Op 20 maart 1655 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Peeter De Cuijper
als rechtelijke voogd van de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Verbist daar moeder af was
Catlijn De Cuijper mede ook Adriaen Verbist een der voorschreven wezen ter ene en Jan
Verbist nu meerderjarig en getrouwd zijnde met Anneken Goijvaerts ter ander zijde dewelke
verklaarden door tussenspreken van schepenen tot akkoord gekomen te zijn nopende het
onderhouden van de twee laatste wezen met namen Naentken Verbist en Anneken Verbist te
weten dat den voornoemde Jan Verbist zal houden de voorschreven Anneken Verbist van kost
en drank den tijd van twee jaren, mits daarvoor hebben op de voorschreven twee jaren de som van
zes guldens in geld met een veerteel koren die zullen moeten komen uit het gelijk inkomen per
salvo dat hetzelfde kind alle jaren zal moeten school gaan den tijd van zes maanden en
aangaande Naenken Verbist zal dezelfde genieten alle jaren tot drie in het getal de som van zes
guldens uit het gelijke inkomen en mits de voorzegde twee zonen Jan Verbist en Adriaen Verbist
hebben gehad ieder een nieuw kleed uit het gemeenschappelijk inkomen zo zullen de twee
voorschreven dochtertjes van gelijken hebben ieder de som van 13 guldens eens … Aldus gedaan
en gepasseerd coram Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Merten Helsen en Geert
Helsen schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-177

folio 88 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Joachim Oijen en Elisabeth
Vermeeren in haar tweede huwelijk gehad hebbende Adriaen Wouters.
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In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld zeker huis 13 en hof gestaan en gelegen alhier in
de Plaatse. Palende oost Erasmus Vincx, zuid de voorschreven Plaetse, west Sebastian Peeters
en noord de Leugen, geschat op hetzelfde huis met den hof op 1600 guldens. Item de helft van
“ de laerboschen ” gelegen onder Tongerloo als Herselt komende in het geheel oost Jonk. Hoens,
zuid en west de straat geschat voor de helft op 600 guldens. Item zeker perceel land gelegen in
“ het hollant “ genaamd “ het boender “. Palende oost en zuid Adriaen Wijnants, west de
erfgenamen Goris Zegers, geschat op de som van 600 guldens.
Item zekere hooi beemd gelegen achter “ het langhblock “ onder Herselt, groot 195 1/2 roeden,
geschat op de som van 250 guldens. Item zeker twee weiden gekregen onder Westerloo genaamd
“ de pappeters “ groot te samen 676 1/4 roeden. Palende oost Frans Van Rijmenam, zuid den
Quarecken loop, noord de Savelstraete, geschat op 350 guldens. Item zekere heide met een
wouwerken daarin gelegen tegen over de wouwers van het klooster van Tongerloo, groot 942 1/2
roeden. Palende oost des Heeren strate naar Diest, zuid zijn zelve heide, west de straat naar
Wesel en noord de erfgenamen Goris Zegers geschat op 150 guldens.
Item nog een heide achter de voorschreven aangelegen, groot 95 roeden. Palende de
voorschreven Diestersche baan, west de straat naar Wesel, noord hert voorgaande perceel,
geschat op de som van 80 guldens. Item de helft van zeker bos genaamd “ den tommeleir “
waarvan Jan Celen de andere helft is hebbende, gelegen achter “ het laer “ onder Herselt,
geschat voor de helft op 300 guldens. Item zeker half bunder broek gelegen in ” het gemeijn
broeck “ onder Herselt komende uit “ het Herselts Laecken “ noord de Nethe, geschat op de som
van 200 guldens. Deze kavel is na behoorlijke loting en kaveling gevallen aan Maria Oijen gehuwd
geweest zijnde met Adriaen Robrechts en in haar tweede huwelijk met Adriaen Rouvoet.
Bij deze kavel werd alsnog bijgebracht twee percelen die vooraf onder hen zijn gekaveld geweest
en een ieder onderaan zal gezet worden te weten zeker perceel genaamd “ het swaensblock “
groot 331 redenen belast met zes leupen koren aan den H. Geest alhier. Palende oost Wouter
Binnenmans, zuid de Savelstrate, west het straatje en noord het ander “ swaensblock “, geschat
op 400 guldens. Item “ den grooten dries” in “ de Belkens “. Palende oost Elisabeth Oijen, zuid
de strate, west Elisabeth Gijsels is groot 234 roeden geschat op 400 guldens. Totaal 4930
guldens.
WLO-OGA749-178

folio 88 verso

Voor de tweede kavel werd gesteld zeker huis, hof met het binnenblok gestaan en gelegen in
“ de goorbeke “ onder Herselt. Palende oost Wouter Verdonck, zuid zijn zelve, west het straatje
en noord de Heeren straten, geschat op de som van 600 guldens. Item het land daar tegenover
gelegen, groot 570 roeden. Palende oost en noord des Heeren Strate, west zijn zelve, geschat op
600 guldens. Item de heide daar achter aan gelegen met de twee eussels en “ het moerken “ te
samen groot omtrent tien zillen. Palende oost het voorschreven land, noord Peeter Vande Poel,
geschat op 300 guldens.
Item zeker perceel land genaamd “ het kerkenblock “ groot omtrent een oud bunder. Palende
west en noord zijn zelve, geschat op de som van 400 guldens. Item “ het else boschken “ met de
bomen daarop staande, groot omtrent een zille. Palende oost “ het helssens “ ? en noord het
straatje naar Varenbroeck, geschat met de bomen op 275 guldens. Item een perceel erve heide
geweest zijnde en nu voor één pand land en klaver, groot 270 roeden. Komende oost het
voorschreven “ kerckenbosch “ geschat op de som van 150 guldens. Item zeker heiken gelegen
aan “ het varenbroeck “. Komende oost aan het voorgaande perceel en wast aan het
voorschreven “ varenbroeck “, geschat met de bomen daarop staande op 50 guldens.
Item zekere heide gelegen onder Geel, groot 275 roeden, geschat op de som van 40 guldens. Item
zeker perceel broecks gelegen in “ het varenbroeck “ groot 248 roeden, geschat op 125 guldens.
Huizen op de markt: Bewerking van J.Verduyckt, nummer 19. Geen benaming. Huis, schuur stal en hof
gelegen aan de noordzijde van de markt.
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Item zeker eussel gelegen vooraan in “ het varenbroeck “ met de boomkens daarin staande, met
nog een klein eusselken daar benevens gelegen, geschat op de som van 100 guldens. Item de
helft van zeker bos genaamd “ den heilig geestbosch “ waarvan de ander helft is toekomende
den secretaris Vermeeren en de kinderen Philip Van Kerckhoven gelegen in “ de goorbosch “.
Palende oost de straat en Gommar Vincx, zuid dezelfde Vincx, geschat de voorschreven helft op
250 guldens.
Item twee heiden genaamd “ het gijbel “ te samen 651 roepen. Komende oost de straat naar
Varendonck, zuid met een hoeksken aan de straat naar Diest, west Jan Celen en noord “ de
rocxsen “ ? geschat op 90 guldens. Item zeker “ schooms? bosch “ gelegen op “ de hulst “ groot
omtrent 278 1/2 komende noord de straat de erfgenamen Hendrick Wellens geschat op 400
guldens. Item zeker derdel hooi was gelegen in “ het hundersschom? broecxks “ onder Herselt
geschat op de som van 225 guldens. Item de helft van een half bunder broek gelegen in hetzelfde
broek, geschat op 100 guldens. Item zeker half bunder land gelegen op “ den manspat “. Palende
oost de voorschreven pad, zuid Maijken Hoijberghs, west des Heeren straten en noord Jan
Hoijberghs, geschat op 250 guldens.
WLO-OGA749-179

folio 89 recto

Item zekere rente van 10 guldens kapitaal staande aan Gielis Leuckens in “ de goorbeecke ” .
Item moet deze kavel nog trekken van de obligatie op Cornelis Leuckens tot Vorsth waarvan de
eerste kavel ook is aangezet 100 guldens zo van het kapitaal als van de verlopen de som van 80
guldens. Totaal 4135 guldens.
Item is deze kavel met consent van de andere condividenten gekozen Hendrick Oijen, waarbij
nog gevoegd is de vier navolgende percelen geschat op 1400 guldens, maar mits dezen zelfde
heer Hendrick Oijen was pretenderende zo uit zeker testament als anderzijds welke pretentie is
met consent van de partijen genomen voor 600 guldens de welke afgetrokken aan de
voorschreven 1900 guldens zo dat uit dezelfde vier percelen ook maar en is houdende de som van
800 guldens, zodat al hetgeen dat boven de acht honderd guldens in de voorschreven kavel
bevonden wordt en aan een ieder onder aangesteld moeten hetzelfde accorderen …
In den eersten zeker perceel land genaamd “ den bosch “ gelegen alhier aan “ het snieuhuijs “
groot 3217 roeden komende oost den secretaris Vermeeren, zuid de erfgenamen Gommar Vincx,
west zijn zelve en noord den heer markies, geschat op de som van 650 guldens. Item een perceel
land genaamd “ het blocxken “ groot 119 1/2 roeden. Komende oost het voorgaande, zuid zijn
zelve, west het straatje en noord des Heeren strate, geschat op 200 guldens. Item zekere weide
daarachter gelegen, groot 326 1/4. Komende oost den voorschreven bos, zuid Gommar Vincx,
west het straatje of Ferdinand Geerincx en noord het voorgaande “ blocxken “ geschat op 550
guldens. Komende boven de voorschreven zes zonder guldens - 4935 - 0
Voor de derde kavel of kavel C werd gesteld zeker huis, hof, schuur met de stallingen en
binnenblok groot 2045 roeden. Komende oost des Heeren Strate, zuid het kloosters van Tongerloo
en zijn zelve, noord het straatje, geschat op de som van 2200 guldens. Item “ de drij heijkens “
groot in het geheel als wetende nu één perceel 885 roeden, komende oost het voorschreven
binnenblok, zuid het klooster van Tongerloo, west en noord zijn zelve, geschat op de 120 guldens.
Item vier heikens aan malkander gelegen, gekomen van de erfgenamen van Jon. Aert Van Co…,
geschat op 100 guldens. Item nog een heide benevens de voorgaande gelegen met een ven
daarin, groot te samen 407 roeden en geschat op 50 Guldens.
Item nog een heide en nu gebracht tot land gelegen over de straat gaande van Soerle naar
Overweijs, groot 196 roeden en geschat op 120 guldens. Item nog een heide genaamd “ het
driesken “ nu tot land gebracht, gelegen als voor groot 162 roeden geschat op 120 guldens. Item
de andere helft van “ de laerbosch ” waarvan de eerste kavel de andere helft van is hebbende
gelegen en palende als daar, geschat op 600 guldens. Item de helft van “ het boender broecx “
waarvan de ander helft is gezet aan de vierde kavel, komende oost het klooster van Tongerloo,
zuid de Nethe, noord de Laecke geschat op de som van 400 guldens.
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WLO-OGA749-180

folio 89 verso

Item zeker derdel hooiwas gelegen in “ de quarecken “. Komende oost “ den oolenschen
beempt “, zuid de Laecke, noorden den heer markies en is dit geschat op de som van 150
guldens. Item de helft van zekere hooi was genaamd “ den reijffeleir “ waarvan de andere helft is
gezet aan de vierde kavel, geschat op de voorzegde helft op de som van 150 guldens. Item wordt
nog aan deze kavel gezet de rente aan de weduwe of erfgenamen van Jan Vincx tot 125 guldens.
Totaal 4135 guldens.
Hierna volgde de twee percelen die aan deze kavel zijn gevallen met de voorschreven kavelingen,
zeker perceel land genaamd “ den wijngaart “ groot drie zillen. Palende oost Elisabeth De Neve,
zuid de Savelstrate, west het straatje naast de hoeve van Vande Rijtter ? en noord Jonk. J. Vande
Rijt, geschat op 600 guldens. Item “ den voorsten dries “ in “ de belkens “ groot 206 roeden.
Komende oost Adriaen Wijnants, zuid de straat, west Maria Oijen geschat dezelfde weide op de
som van 350 guldens. Totaal 5085 guldens.
En is deze kavel na behoorlijke loting en kavelingen gevallen aan Elisabeth Oijen weduwe van
wijlen Hendrick Raijmaeckers in tegenwoordig gehuwd met Wouter Binnemans haar man en
voogd.
Voor de vierde kavel of kavel D werd gesteld zeker schoomsbosch genaamd “ den boonhoff “
beplant met heesters en andere opgaande hout, groot omtrent de twee bunders. Palende zuid de
straat, west het klooster van Tongerloo, geschat op 1500 guldens. Item zeker perceel land gelegen
in “ het hollandt ” groot 399 roeden. Palende oost het straatje, zuid de straat naar het Gooreijnde
en noord Jan Dassen, geschat op 500 guldens. Item de helft van het bunder broecks gelegen en
palende als voor in de voorgaande derde kavel, geschat op 400 guldens.
Item zeker bosken met het land daaraan gelegen genaamd “ de rocxsen “ ? groot te samen 500
roeden. Komende oost de straat van Varendonck naar Diest, zuid heer Hendrick Oijen, west “ de
papenwouwers “ geschat op 160 guldens. Item zeker perceel land genaamd “ de dumpels “ groot
242. Palende oost Adriaen Wijnants, noord de erfgenamen Goris Segers, geschat op 300 guldens.
Item zekere heide met den wouwer daarin gelegen, groot 1023 roeden. Komende west de eerste
Diestersche baan, oost Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven en meer andere, noord de erfgenamen
Jonk. …? geschat op 250 guldens.
Item zeker beemdeken achter “ het varenbroeck “ groot 195 roeden. Palende oost den heer
markies, zuid het klooster van Tongerloo, noord “ het varenbroeck “ geschat met de bomen
daarop staande 250 guldens. Item zeker derdel hooi was gelegen in “ het varenbroeck “ geschat
op de som van 75 guldens.
WLO-OGA749-181

folio 90 recto

Item zeker perceel land en bos genaamd “ het bremdeken “ met het bos daar tegen over gelegen,
groot te samen 290 roeden gelegen tot Berchom onder Herselt, geschat op 200 guldens. Item de
helft van het broek genaamd “ den reiffeleir “ waarvan Elisabeth Oijen de andere helft is
hebbende, groot te samen 290 roeden, geschat de voorschreven helft op de som van 150 guldens.
Item de weide gelegen bij Adriaen Verhoustraten, groot 195 roeden, geschat op de som van 250
guldens.
Item werd aan deze kavel aangezet de som van 100 guldens uit de obligatie staande tot last van
Cornelis Leuckens waarvan Heer Oijen ook is trekkende 80 guldens. Totaal 4135 guldens.
Hierbij gevoegd de percelen van de voornoemde kavels te weten zeker eussel gelegen achter de
kerk alhier, groot 300 roeden. Komende oost en zuid Pauwels …?, west de pastorie alhier en
noord het straatje of voetweg, geschat op 600 guldens. Item zeker perceel land gelegen in de
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Savelstrate, groot 165 roeden. Oost Sebastiaen Peeters, zuid de voorschreven Savelstrate, noord
Elisabeth Gijsels, geschat op 400 guldens.
En is deze kavel na behoorlijke loting en kaveling gevallen aan Magriet Oijen, getrouwd zijnde
met Gregoir Matthé haar man en voogd.

Volgens de voorschreven scheiding en deling zo zijn gecompareerd voor den drossaard en
schepenen nagenoemd Maria Oijen bijgestaan met Octaviaen Rouvoet van zekere procuratie bij
dezelfde Octaviaen Rouvoet gegeven op Jan Celen en gepasseerd voor notaris Robrechts op
23 juni 1665 in deze haar voogd. Francis Robrechts en Frankin Rouvoet, Elisabeth Oijen
bijgestaan met Wouter Binnenmans haar tegenwoordige man en Jan Verstraten haar
behoudszoon en mede in deze als voogden van dezelfde Elisabeth Oijen en haar kinderen.
Magriet Oijen bijgestaan met Gregoir Matthé haar man en voogd en Hendrick Oijen, allen
erfgenamen van de voorschreven Elisabeth Vermeeren in de kwaliteit als voor, dewelke
verklaarden mits deze alles te houden voor goed, vast en van waarde …
Dat alles gedaan en gepasseerd coram Jonk. Maximilian Van Blockhoven drossaard, Adriaen
Wijnants, Lenaert Wellens, Martin Douwen en Merten Meir schepenen deze 30 juni 1665.
WLO-OGA749-182

folio 90 verso

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Jan De Ridder daar moeder
af was Anna Vande Veken.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld het huis zonder de kamer met de helft van den
hof tegens malkander te delen met den gang benevens het huis van Gregoir Matthé, deze kavel
komt aan Peeter Dael 14 en de erfgenamen Jan Daelen.
Item voor de tweede kavel werd gesteld de kamer van het voorschreven huis met de helft van den
hof te delen als voor, met nog den afgang tot op den stijl … tot aan de winkel en aangaande de
lege plaatse achter de voorschreven kamer zal ook blijven aan deze kavel, zo voor den afgang is
komende zo over een afgang te mogen maken ofwel ledig te houden zo hem belieft en aangaande
de kelder zal ook wezen half en half mits dat dezelfde zal gemaakt worden ten gelijke kosten en
een ieder naar zijne zijde, en een ieder moet hebben zijnen ingang.
Item werd op deze kavel gezet 100 guldens kapitaal staande tot last van Jan Mertens en gegoed
op deszelfs panden gelegen tot Daemseijnde. Item werd tot deze kavel alsnog gezet de weide
gelegen in “ de quarecken “. Komende oost en noord Lenaert Wellens, zuid het straatje, west den
heer markies. Item dat den zolder op het huis ook zal wezen half en half en zullen malkander
dezelfde moeten half maken in het middel van de schouwe. Item zal deze kavel hebben haar
ingang en uitgang zo te weten eerst met kerren door de poort tussen de voorschreven kavel en het
huis van Elisabeth Gijsels. Item den hooiwas gelegen in “ het gemeijn broeck “ groot 155
roeden. Komende oost het klooster van Tongerloo, zuid zijn zelve, noord de erfgenamen Joachim
Oijen blijft onverdeeld zo dat dezelfde gelijk zal verhuurd en getrokken worden. Item aangaande
den hooi was gelegen tot Hulcken in “ het gemeijn broeck “ zal insgelijks verhuurd worden en zal
ieder zijn part trekken. Item het heiken in “ het hollant “ zal insgelijks gedaan worden gelijkelijk
verhuurd en getrokken worden.
Coram den heer drossaard, Adriaen WIjnants, Martin Helsen schepenen ten overstaan van Peeter
De Ridder en Jan De Ridder zijn zoon, Peeter Van Schoubroeck getrouwd hebbende zijn
dochter en hem sterkmakende voor zijne mede erfgenamen, Peeter Daelen en Hendrick Van
Immerseel als voogd van de wezen van Peeter Daelen, de voornoemde Peeter De Ridder en
Adriaen Vande Brande als voogden van de kinderen wijlen Jan Daelen daar moeder af was
14

Nota : Peeter Daelen x Adriana Gijbels. ( Gijsels) - Huizen op de markt: bewerking J. verduyckt. Huis nr.
41 geen benaming, gelegen in het zuid westen van het dorp van Westerlo.
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Nelleken De Ridder met Matthijs Daelen hun zoon allen erfgenamen van de voorschreven Jan
De Ridder en Anna Vande Veken deze 14 juli 1665. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-183

folio 91 recto

Op 25 augustus 1665 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Wouter Bercx en
bekende mits deze opgenomen te hebben van den heer drossaard zeker derde part en
gerechtigheid die hij is hebbende in zeker huis, hof, stal, schuur en binnenblock groot omtrent zes
zillen gelegen tot Soerle onder Westerloo. Palende oost Anthon Douwen, zuid S. Janssens west
des Heeren straten en noord Adriaen Douwen, gewarandeert voor los en vrij en heeft den
voornoemde comparant daarvan wettelijk vertegen ten behoef van de Tafel des Heilig Geest van
Noderwijck nu in tijd en des noode zijnde daar aan de verhalen de som van 150 guldens die daarin
met manisse des voorschreven heer drossaard en onze schepenen voor zoveel als hen zouden
mogen aangaan de voorschreven 150 guldens rechtelijk gegoed en geerft. Actum coram Jon.
Maximiliaen Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Lenaert Wellens schepenen.

Compareerde Juffrouwe Adriana Vander Cleren weduwe van wijlen den heer advocaat Marcelli
15 en Juffrouwe Amerentiana Marcelli bijgestaan met den advocaat Verborght ten deze haar
gekozen voogd en hebben in voldoening van alzulke ordinantie als de heren arbiters hebben
geslagen op de rekening gepresenteerd bij den secretaris Marcelis Marcelli op den vijfde
september laatstleden ten einde de comparanten zouden stellen suffistante borge waarvan in de
compromissen niet is gecontracteerd, dan om te voorkomen alle sinistere uitvluchten en om het
compromis doen te eindigen hebben gesteld borg en cautionaris haaren personen en goederen en
speciaal de eerste comparante zeker blocxken gelegen alhier en gekocht van Gijsbrecht Treffiers
en de tweede comparante heeft opgedragen en verobligeert al haar goederen … Actum coram
Jon. Max. Van Blockhoven drossaard, Wijnants, Dauwen, Geert Helsen en Merten Helsen
schepenen deze 15 september 1665.

Compareerde Jan Celen, den advocaat Adrianus Thijs en Gommar Vincx insinuaties gehad
hebben van alzulk rekwest en apostille daarop gevolgd bij den zelfde advocaat en arbitratoir den
advocaat Van Bijlen waarbij de gelijke compromittanten werden geordonneerd op den 5
september laatstleden hier in te stellen suffisante borgsommen in voldoening van den
voorschreven appointementen, zo is vooreerst gecompareerd Adrianus Wijnants van Rosan den
welke hem stelde als borg en cautionaris voor den advocaat Thijs en Gommar Vincx nomine
uxoris tot voldoening van het …
WLO-OGA749-184

folio 91 verso

gewijse of arbitrale uitspraken van den voorschreven heer arbiters in het voorschreven rekwest bij
Marcelis Celen secretaris tot … gepresenteerd den voorschreven 5 september laatstleden en
appointementen daarop gevolgd met kosten sub debita die den voorschreven advocaat Thijs en
Gommar Vincx voorschreven mits deze zijn gelovende en om verder te voldoen ook en respect
van Adriaen Geerts en Arnoudt Laenen nomine uxoris, zo zijn gecompareerd den voorschreven
Adriaen Thijs en Gommar Vincx en hebben gesteld borg en cautionaris voor Jan Celen, den
voorschreven Adriaen Geerts en Arnoudt Laenen nomine uxoris tot voldoening als voor onder
behoorlijke indemniteit die Jan Celen voor zijn part mits deze is belovende. Actum den heer
drossaard en schepenen deze 15 september 665.

Op 13 februari 1666 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Gregoir Matthé
vertonende alhier zekere procuratie gepasseerd op hem comparant vanwege Jon. Alandus
Adrianus Van Rietwijck zo voor zijn zelve als hem sterkmakend voor mevrouw Louise De

15

Advocaat Marcelli residerende tot Geel. Alias Celen.
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Banarde zijne moeder en dat voor den notaris Peeter Gijsberti en de getuigen in dezelfde
begrepen en was dezelfde procuratie luidende als hier na is luidende:
In den jaar duizend zes honderd en zes en twintig op den zesden dag der maand februari
compareerde voor mij Peeter Gijsberti openbaar notaris te Antwerpen residerende en de getuigen
nagenoemd, Alandus Adrianus Van Rietwijck zo voor zijn zelve als procuratie hebbende van de
nageschreven rente als mede in de naam van vrouwe Louise De Bernage weduwe Douairière
van wijlen Jon. Gelmus Mancius Van Rietwijck zijne moeder als touchteresse van dezelfde
rente, die hij hierin geloofden te … hem daarvoor sterkmakende en in deze kwaliteit belijdende
ontvangen te hebben van den Hoogen ende wel geborene heer Graaf Maximiliaen van Merode
markies van Westerloo etc… de kapitale penningen met de verlopen daarvan verschenen tot
heden dato dezer van 550 guldens erfelijk Luijckx goed als wijlen mijnheer Philips van Merode
Baender heer van Peetersheim, graaf tot Oolen etc op den 22 augustus van het jaar 1612 ten …
titel van Mr. wijlen Jon. Charles van Rietwijk en Juffrouwe Hellena Mancia Merode gehuwden
heeft bekend en verleden mitsgaders belooft te bezitten in het leenhof van Brabant op alzulke
goederen onder Peeterscheim en Diepenbeeck gelicht als van hunne hoogwerdigen als hertog van
Brabant te Leene werd gehouden als naar luijt (inhoud) van de brieven of van zake daaraf zijnde,
alzo dat de voorschreven comparant daar af van Ue tot al claerelijcken kwijtscholden alle dagen
den voorschreven heer Maximiliaan graaf van Merode zijne goederen en nakomelingen en alle
andere kwitanties belovende, gelovende hem hierenboven daar af niet meer te eisen nog te … bij
hem zelf of bij …
WLO-OGA749-185

folio 92 recto

iemanden anders van zijnen ’t wege en eniger namen onder verband als naar recht constituerende
Gregoir Matthé in de naam van zijnen comparante wegen te compareren in de voorschreven
kwaliteit voor al haar zonen en respectieve daarvan node wezen zal en aldaar allen hetgeen
voorschreven is te consenteren indien den realisatie is geschied en voort hetgeen … meer aldaar
te doen en te hanterende … present en voor ogen zijnde haar zoude komen of mogen doen,
alwaar het zo dat de zaken breeder en specialer bevel behouden dan voorschreven staat,
gelovende te houden voor goed, vast en van waarde ten alle dagen bij ieder van hen gedaan.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de voorschreven stad van Antwerpen ter presentie van heer
Lameraal De Valckenaert hooffmeester en Sr. Peeter Paulo Therij rentmeester van den
voorschreven heer markies van Westerloo beiden als getuigen, en den voorschreven comparant
heeft de minute dezer ten protocol mijns notaris ondertekent. Aldus gedaan en gepasseerd coram
Jon. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Lenaert Wellens schepenen op
datum als boven.

Wij Adriaen Wijnants, Lenaert Wellens schepenen des lands en markizaat Westerlo verklaren op
eede bij ons in het aanvaarden van onzen officieren waarachtig te wezen dat voor ons is vertoond
en bij ons alhier gezien en ten registers voor ons betekent en gesigneerd twee kwitanties waarvan
de ene is luidende aldus:
Op heden deze zesde februari 1666 zo zijn gecompareerd voor mij notaris openbaar tot Mechelen
residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd vrouwe Louise De Bernage weduwe
douairière van wijlen Jon. Helenus Mancius Van Rietwijk haar zoon en hebben bekend en
verleden mits deze dat den Hoogen en wel Geborene heer Maximiliaen graaf van Merode etc…
aan hem wel behoorlijke heeft beloofd en gekweten alzulke rente van 550 Rijns guldens, jaarlijks
den penninck zestien als wijlen onzen Heer Philips Baender Heer van Merode en Peetershem
graaf tot Oolen etc op den 22 augustus van het jaar 1612 ten profijt van nu wijlen Jon. Charles
Van Rietwijk en Juffrouwe Hellena Marcia Van Merode gehuwden heeft bekent en verleden,
mitsgaders beloofde te bezetten in het Leenhoff van Brabant op alzulke goederen onder
Peetershem en Diepenbeeck als van hunne hoogheden als Hertog van Brabant te Leen werden
gehouden …
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WLO-OGA749-186

folio 92 verso

Voorzegde partijen voor den heer Niclaes De Weert, Raad ordinaris en Peeter Peelmans
secretaris van den Souvereine Raad van Brabant als commissarisen in de zaken gedeputeerd
schellende den zelfde heer Maximiliaen zijne goeden en nakomelinge quitte zo van het kapitaal als
de verlopen van de rente en alle de gene die is behoevende belovende en verbindende etc…
Aldus gedaan binnen Mechelen ter presentie van Lowies Haigen en Lambrecht Thielens beiden
als getuigen hier over geroepen en gebeden en deze minute was ondertekent J. Pastorana notaris
De tweede kwitantie luidende aldus, den ondergeschrevene bekent mits deze de kapitale som met
de verlopen tot den dag van heden der rente in de nevenstaande kwitantie geroerd belopende te
samen vijf duizend zeven honderd vier en vijftig gulden 10 stuivers hem door Jon. Lammerael De
Valckenier geteld te zijn in (ge)permitteert geld, ’t oorkonde etc… dezen zesden februari 1666 en
was ondertekent A. De Riedwijck. Actum coram als boven.
Op 16 februari 1666 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Mertens en
Merten Verstockt als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen wijlen Hendrick Mertens
daar moeder af was Anneken Verstockt ter ene en Dingen Lauwereijs geassisteerd met Jan
Lauwereijs en Marten Mertens als toeziender en tot haar gekozen voogd en mede van haar
onmondige kinderen verwekt met den voorschreven Hendrick Mertens ter andere zijde, de welke
verklaarden door tussenspreken van goede mannen tot akkoord gekomen te zijn te weten
nopende de haafelijke goederen bij den voornoemde Hendrick Mertens en Anneken Verstockt
achtergelaten te weten dat den voornoemde tweede comparanten zullen gehouden wezen te
geven aan de voornoemde eerste comparanten in de kwaliteit als voor eens de som van 191
guldens die zij zullen moeten geven binnen den tijd van twee manden na deze en het geld of som
dat alsdan niet en zal voldaan of betaald zullen zijn daarvan intrest moeten geven en dezelfde
penningen moeten betalen hetzij panden te stellen ofwel daarvoor te stellen suffisante borgen die
dezelfde wezen zullen mede bewaard zijn in welke voorzegde tijd van twee maanden den
voornoemde Dingen Lauwereijs dezelfde voorkinderen zal moeten kost en drank geven zonder
langer. In welke regarde van de voorschreven 191 guldens den voornoemde tweede comparante
Dingen Lauwereijs zal behouden en tot haar profijt nemen al de haafelijke goederen bij dezelfde
tweede comparante met haar eerste man Hendrick Mertens verkregen en bij dezelfde
achtergelaten geen uitgenomen …
De voornoemde eerste comparanten en de twee voorkinderen met namen Anthoin Mertens en
Guilliam Mertens …
WLO-OGA749-187

folio 93 recto

naar hen moeten nemen en bij dezelfde voogden deze te onderhouden te worden van al hetgeen
zij zoals vrienden moeten hebben zonder kost of last van de voornoemde moeder Dingen
Lauwereijs al welke zo voorschreven staat gelovende de voornoemde partijen te houden voor
goed, vast en van waarde. W. Vermeeren secretaris
In de marge :

Deze verandering van 200 tot 191 guldens is veranderd met consent van de
voorschreven voogden ten overstaan van Adriaen Wijnants schepen en mij
secretaris deze 17 april 1666. W. Vermeeren secr.
Op den 19 februari 1669 compareerde Jan Mertens en heeft bekent ontvangen
te hebben den 191 guldens in het wit van deze betekent en daarvan Dingen
Lauwereijs die dezelfde som heeft geteld zo dat den voornoemde Jan Mertens
bekende daarvan ten volle betaald en voldaan te zijn zowel van den intrest als
van het kapitaal, ten deze als gedood en teniet verklaart.
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Op 18 maart 1666 voor schepenen nagenoemd compareerde Jon. Maximiliaan Van Blockhoven de
welke verklaart mits deze rechtelijk tot akkoord gekomen te hebben met Jasper Geukens en
dezelfden in zijn handen ontvangen de som van 100 guldens die dezelfde Jasper Geukens
schuldig is over de koop van een erve aan Maria Lemmens tot verzekering van den H. Geest
alhier en in alle geval daaraan te verhalen verzekering van lasten of kosten die den voorschreven
H. Geest zou mogen lijden of overkomen ten regarde van de voorschreven Maijken Lemmens of
wie dat de zelfde mochten doen voor het lichten van de penningen zal gehouden wezen te stellen
suffisante borge om daaraan in geval van nood te zillen alzulke kosten of lasten als den
voorschreven H. Geest zou mogen te lijden of overkomen. Actum coram Adriaen Wijnants en
Lenaert Wellens schepenen.

Op deze 30 maart 166 compareerden Mr. Paulus Verborght advocaat van den Raad van Brabant
de welke tot verzekering van alzulk akkoord als hij heeft aangegaan en gemaakt binnen Antwerpen
met Heer en Mr. Balthasar Vandervorst advocaat alhier residerende en ten overstaan van zijn
heer vader Dionisius Vandervorst koopman en weesmeester der stad Antwerpen heeft met deze
speciaal verobligeert zijn huizen, hof, erven, landen, heiden en weiden gelegen binnen Westerloo
dezelfde stellende onder parate executie in handen van den voorschreven advocaat Vandervorst
om volgens het voorschreven akkoord daaraan jaarlijks te verhalen alzulke som als bij het
voorschreven akkoord hen is toegezegd in geval de conditie daarin vermeld kwamen te deficiteren
etc … Actum coram d’ officie, Merten Helssen, Merten Dauwen, Merten Meir en Merten Swinnen
schepenen op datum als boven. W. Vermeeren.
WLO-OGA749-188

folio 93 verso

Op 17 april 1666 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Jan Vervecken
vertonende alhier zekere procuratie gepasseerd op hem comparant van le Seigneur Compte de
Thuennes baron de Montignij en dat uit kracht van zekere procuratie speciaal hem gegeven bij
madame Sabine de Hornes zijne huisvrouwe en dat voor den notaris E.D. Sittart en de getuigen
in de zelfde gementioneerd en was dezelfde procuratie luidende als hierna is luidende (zeer
bondig samengevat):
Comparut par devant moi notaire er tabellion publicq resident en cette ville de Bruxelles est
comparu le seigneur Conte de Thuennes Baron de Montignij etc… de certaine promise speciale lui
donne par madame Sabine de Hornes sa compaigne à son chastenu de montignij … d’avoir reçu
des mains de momsieur le Marquis de Westerloo le capital du quart d’une rente de 1000 florins …
par les trespas de mademoiselle Marguerite Franchoise de Hornes sa coeur …
WLO-OGA749-189

folio 94 recto

Hebbende den voorschreven heer den baron Van Thuennes zijne procuratie en volle macht van de
voornoemde Sabina De Hornes zijne huisvrouw gepasseerd onder haar eigen signatuur en kracht
en was luidende aldus:
Nous Sabine de Hornes comtesse de Thienes Baronne de Montignij etc… part recepnoir des
mains de Mons … le marquis de Westerlo le capital de quart d’une rente de mille florins par an
monaije de Liege …
WLO-OGA749-190

folio 94 verso

Welke voorschreven comparant Jan Vervecken heeft uit kracht en naar vermogen van zijne
procuratie gesteld in het einde van den voorschreven bescheede van cassatie van de
voorschreven rente den gehele inhoud van de voorschreven instrumente van cassatie volgens
dien vernieuwd en herkent gelijk hij die mits deze is vernieuwende en herkennende. Aldus gedaan
en gepasseerd coram Jon. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Merten
Helssen schepenen. W. Vermeeren secretaris.
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WLO-OGA749-191

folio 95 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Maria Oijen als weduwe
van wijlen Adriaen Robrechts en Adriaen Rouvoet zo en gelijk hierna is
volgende.
In den eerste werd voor de eerste kavel gesteld de helft van het huis en hof gestaan alhier aan de
Plaatse. Oost Erasmus Vincx en is dezelfde kavel gevallen na behoorlijke loting aan François
Rouvoet.
Item voor de tweede kavel werd gesteld de andere helft van het voorschreven huis en hof
onverdeeld met den voorschreven eerste kavel en is deze gevallen aan Elisabeth Rouvoet.
Item voor de derde kavel werd gesteld de helft van “ de laerboschen ” gestaan onder Herselt,
waarvan de andere helft is toekomende Elisabeth Oijen of haar kinderen met de heiden gelegen
op de Diestersche baan. Oost daar het wouwerken in gelegen is en is deze gevallen aan Anna
Christina Rouvoet.
Item voor de vierde kavel werd gesteld het bunder land gelegen in “ het hollant “. Oost en zuid
Adriaen Wijnants, met den hooibeemd gelegen achter “ het langblock “ onder Herselt, groot
195 1/2 redenen is deze kavel gevallen aan Octavianus Rouvoets in den naam van Maijken
Rouvoet.
Item voor de vijfde kavel werd gesteld “ den grooten dries “ in “ de belkens “. Komende west
Lenaert Wellens en Elisabeth Gijsels, met het land genaamd “ het swaenblock “ gelegen in de
Savelstrate met de last van zes leupen koren, en is deze kavel gevallen aan Octavianus Rouvoet
en Wouter Binnenmans als voogden in de naam van Magriet Rouvoet.
Item voor de zesde kavel werd gesteld de weide genaamd “ de papeters “ gelegen in de
Savelstrate met den hooiwas gelegen in “ het gemeijn broeck “ alhier groot omtrent een half
bunder met de helft van “ den dommeleerbosch “ gelegen op het land onder Herselt met nog de
heide gelegen op de Diestersche baen achter de voorgaande staande in de derde kavel en is deze
na behoorlijke loting gevallen aan François Rouvoet.
Volgens de voorschreven scheiding en deling zo zijn voor d’ officie en schepenen nagenoemd
gecompareerd Octavianus Rouvoet als voogd van de onmondige kinderen van Maijken Oijen
daar vader af was Adriaen Rouvoet en Wouter Binnemans oom der voorschreven kinderen
welken den eed voor de schepenen van Herselt mits presenterende en belovende en hen
sterkmakende van deze scheiding en deling voor de wethouders van Herselt en den advocaat
Vander Vorst nomine uxoris de welke verklaarden mits deze alles te houden voor goed vast en
van waarde … Actum coram d’ officie Adriaen Wijnants en Merten Helsen ten relaas deze 13 mei
1666.
WLO-OGA749-192

folio 95 verso

Op 1 juni 1666 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Merten Soeten en
Pauwels De Winter als rechtelijke voogden van de kinderen van wijlen Adriaen Soeten daar
moeder af leeft Barbara Van Houdt ter ene en de voornoemde moeder Barbara Van Hout
bijgestaan met Gielis De Cuijstere meijer tot Parwijs en Adriaen Verlinden haar stiefvader ter
andere zijde, dewelke verklaarden met malkander tot akkoord gekomen zijn nopende de haafelijke
goederen en schulden bevonden over de 400 honderd guldens, die de voornoemde gehuwden
achtergelaten hebben, te weten dat de voornoemde moeder haar dochteren Adriaenken Soeten
zal onderhouden van kost en drank ... tot ze zal gekomen zijn tot een geapprobeerden staat en dat
tot den ouderdom van achttien jaar en dan aan deze te geven de som van 50 guldens met een koe
of vijf en twintig guldens daarvoor met nog twee veertelen koren en een kleed naar haar staat,
waarvoor de voorschreven comparante zal behouden tot haar profijt al de haafelijke goederen en
daarenboven tot hun last moeten nemen de 200 guldens staande tot Magdalena Van Looij … en
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nopende de erfgoederen zullen gaan en volgen volgens het landsrecht. Actum coram den heer
drossaard, Adriaen Wijnants, Merten Helsen, Merten Meir, Lenaert Wellens en Geert Helsen
schepenen.
WLO-OGA749-193

folio 96 recto

Op 25 januari 1667 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Jan Lauwereijs en
Merten Mertens als rechtelijke voogden van het onmondige kind van wijlen Henrick Mertens daar
moeder af leeft Dingen Lauwereijs ter ene en de voorschreven moeder Dingen Lauwereijs ter
andere zijde dewelke verklaarden met aggregatie van schepenen als oppervoogden tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven gehuwden achtergelaten, te
weten dat de voorschreven moeder Dimpna Lauwereijs zal onderhouden haar voorzegde kind
Maijken Mertens van kost en drank … tot dat hetzelfde zal gekomen zijn tot den ouderdom van
achttien jaar en dan haar gegeven een behoorlijk kleed naar haar staat en dezelfde uitzetten gelijk
gewoon en daarenboven te geven een koe of 20 guldens en hetzelfde te laten schole gaan
waarvoor zij voorschreven moeder zal behouden en voor haar eigen houden al de haafelijke
goederen om daar mede te doen haar vrije wil ten eeuwigen dage …

Op deze 9 februari 1667 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Nuijens en Hendrick Vanden Brande als rechtelijke voogden van de kinderen van wijlen Jan
Nuijens waar moeder af leeft Catleijn Vande Brande ter ene en de voornoemde moeder Catleijn
Vanden Brande cum tutore ter andere zijde, dewelke verklaarden met malkander tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven gehuwden achtergelaten, te
weten dat de voornoemde moeder haar kinderen te weten Francheijnken Nuijens, Maijken
Nuijens en Adriaen Nuijens zal onderhouden van kost en drank … tot dezelfde kinderen zullen
gekomen zijn tot den ouderdom van 18 jaren en dan aan ieder van hen te geven de som van 20
guldens of een koe met nog twee veertelen koren met een tamelijk kleed …
WLO-OGA749-194

folio 96 verso

Zo zal de voorschreven moeder moeten behouden voor haar eigen al de haafelijke goederen om
daar mede te doen haar eigen vrije wil … Actum coram d’ officie Adriaen Wijnants en Lenaert
Wellens schepenen. W. Vermeeren secretaris.

Op 11 februari 1667 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan De Neeff en
Niclaes Van Kerckhoven als rechtelijke voogden van de kinderen wijlen Catleijn Van
Kerckhoven daar vader af leeft Mattheijs de Neeff ter ene en Mattheijs de Neeff ter andere zijde
dewelke verklaarden met malkander tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke goederen
en straatschulden bevonden in het voorschreven sterfhuis die de voornoemde gehuwden te samen
hebben achtergelaten, te weten dar de voorschreven Mattheus de Neeff zijn kinderen met naam
Eva De Neeff en Peeter De Neeff zal onderhouden van kost en drank … tot ze zullen gekomen
zijn tot den ouderdom van 24 jaar en hen dan te geven een som van 25 guldens in geld met 10
veertelen koren eens en een kleed naar hun staat … en komt aan den vader te geven die zal
krijgen en profiteren al de haafelijke goederen met nog een obligatie van 100 guldens staande tot
last van Peeter Van Haut gesproten van een afgekocht paard waartegen hij alle schulden ten
voorschreven sterfhuis bevonden zal moeten betalen en met conditie dat den voorschreven vader
maakt zijne voorschreven kinderen in de goederen verstorven uit den hoofde van Machiel De
Neeff gelegen de zelfde goederen tot Varendonck …
WLO-OGA749-195

folio 97 verso

mits de voorschreven vader zal behouden de touchte daarin zijn leefdag lang … Actum coram
Jonk. Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Wellens schepenen. W.
Vermeeren secretaris.
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Scheiding en deling tussen Aert Wouters als man en voogd van Dingen Van
Houtven en Maijken Van Outven bijgestaan met Pauwels Van Houtven haar
respectievelijke voogd beiden kinderen van wijlen Geeraert Van Houtven en
Lisbeth Vande Venne.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld zeker huis en hof met het cleijne binnenblok op
den paal aan den kleinen appelboom tot op de rechte van het cuijlken tot den einde aldaar
gemaakt. Palende oost, zuid en noord de straat, west de kinderen van Anna Gijsels. Item werd
alsnog bij deze eerste kavel gesteld de helft van het eussel te weten de voorste plek. Palende in
het geheel Adriaen Van Eijnde, zuid Niclaes Vermeerbergen, west Erasmus Van Outsel en noord
Adriaen Van Kerckhoven en moet het voorschreven … wegen.
Item alsnog omtrent 119 roeden in “ den grooten boonhoff “. Palende in het geheel oost Adriaen
Van Dissen alias Van Eijnde, zuid de erfgenamen Niclaes Vermeerbergen, west het Verloren Cost
straatje en noord de straat. Item zeker part in “ de eusselblock heije “. Palende oost de
erfgenamen Niclaes Vermeerbergen, zuid Geert Helsen, west en noord Adriaen Van Eijnde. Item
nog zeker part in een heide daar Adriaen Van Kerckhoven ook een part in heeft. Palende oost
Adriaen Helsen, zuid Geert Helsen, west de erfgenamen Anna Gijsels en noord de voorschreven
Adriaen Van Kerckhoven. Item nog de helft van een derdel hooiwas, waarin de erfgenamen van
Lambrecht Helsen ook twee derde delen hebben en is deze kavel gevallen aan Maijken Van
Houtven.
Item voor de tweede kavel werd aangesteld de schuur met den hof en het land daaraan gelegen,
komende oost aan de eerste kavel, zuid de straat, west ook de start en noord Niclaes
Vermeerbergen.
WLO-OGA749-196

folio 97 verso

Item werd alsnog voor de tweede kavel gesteld het achterste part in het voorschreven eussel.
Palende als mede in de voorschreven eerste kavel wetende de helft. Item alsnog zestig roeden in
het voorschreven parket land genaamd “ den boonhoff “ naar Adriaen Van Dissen alias Van
Eijnde en moet het voorschreven het achterste wegen. Palende als in de voorschreven eerste
kavel.
Item nog zeker derde part in een heide met Elisabeth Van Houtven, komende hetzelfde heide in
het geheel oost de straat, zuid Merten Verstappen, west de erfgenamen Niclaes Wouters en noord
de voorschreven Elisabeth Van Houtven. Item alsnog de helft van het voorschreven derdel hooi
was gelegen in “ de saert “ waarin Lambrecht Helsen twee derdels in heeft en is deze kavel na
behoorlijke loting gevallen aan den voornoemden Aert Wouters als getrouwd hebbende Dimpna
Van Houtven.
Volgen verder condities voor deze scheiding en deling. Aldus gedaan en gepasseerd coram d’
officie en Geert Helsen deze 29 maart 1667.

Op 28 juni 1667 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Bruers en
Lucas Aerts als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Bruers en
Heijlken Heijlen met naam Maijken Bruers, Adriaenken Bruers en Catlijn Bruers, dewelke
verklaarden met malkander overeengekomen te zijn tussen hun tweeën dat den voornoemde
Lucas Aerts naar hem zal nemen het voorschreven Adriaenken Bruers en hetzelfde te
onderhouden den tijd van drie jaar, mits hebbende daarvoor al de penningen die daar zouden
bevonden worden uit de penningen de voorschreven wees toekomende nadat zelfde schuld zal
betaald wezen, hetzij luttel of veel. Actum den heer drossaard et scabinis collegiael op datum als
boven.
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WLO-OGA749-197

folio 98 recto

Compareerde voor de heer drossaard en schepenen nagenoemde Niclaes Vermeerbergen als
weduwnaar van Ida De Winter achtergelaten weduwe van wijlen Wauter Sannen dewelke nu
eerst na de dood van Ida De Winter, verstaande dat Ida De Winter voorschreven zonder wete
ende wille des comparant ( nadat zij bruid was met den comparant ) heeft aangegaan op den 2 juni
1650 zeker pretens contract van afscheid zonder assistentie des comparant als man en voogd en
waardoor die comparanten hem ten, hoogste geledeerd vind en dat de voorschreven Ida De
Winter haar actuele schulden heeft staande den huwelijks voorschreven opgelicht en gegeven en
geëmployeerd gehad als hunne drie kinderen die ook willen pretenderen alsnog uitzetsel uit den
contracte moeder insufficiënt is tot betaling der passieve schulden, zo is het dat de comparant is
verzoekende dat die drie kinderen van Ida De Winter het voorschreven sterfhuis van haar moeder
voor de helft benevens den comparant zullen aanvaarden om die passieve schulden half en half te
betalen en gedragen te worden bij den comparant en die kinderen voorschreven presenterende in
dat geval ten gelijke kost, staat en inventaris der meubelen en schulden gemaakt te worden onder
eed en ingeval de drie kinderen van Ida De Winter zulks zijn regerende en niet en zijn dadelijk
accepterende zo volgens de coustuijmen en praktijk is gefundeerd, in dat geval zo is den
voorschreven comparant Niclaes Vermeerbergen bij en mits deze renuntierende en
abandonnerende het sterfhuis en de meubelen van Ida De Winter ten behoeve der voorschreven
kinderen van Ida De Winter in het geheel en daaruit scheidende en latende ten behoeve der
crediteuren nemende voor deze akte van renunciatie en repudiatie van het voorschreven sterfhuis
… Actum deze 3 juni 1667 coram den heer drossaard, Lenaert Wellens en Merten Dauwen
schepenen.

Compareerden voor drossaard en schepenen nagenoemd Jan Sannen Wouterssone daar moeder
af was Ida De Winter mitsgaders de voogden van Maijken Sannen en Anneken Sannen zijn
zusters ter assistentie en presentie …
WLO-OGA749-198

folio 98 verso

van Vincent Steurs deszelfs Maijkens man voorschreven dewelke geïnsinueerd vinden zekere
akte van renunciatie en repudatie voor Ue heer drossaard en schepenen alhier ten register komen
doen bij Niclaes Vermeerbergen weduwnaar van de voorgenoemde Ida De Winter hunne
moeder was zeggende dezelfde te debatteren als frivool en immers ten hun regarde als die
bekleed zijn met zeker akkoord bij vorm van afscheid wettelijk voor Meijer en Laten van Parwijs
aangegaan op den 2 juni 1650 en alsnu gepasseerd over de zeventien jaren nu welke akkoord de
voorgemelde Ida De Winter hun moeder zijn ten eigendom gebleven al de haafelijke goederen
van haar en van haar man ten sterfhuis bevonden en des aangaande op den last en restrictie bij
hetzelfde akkoord geconditioneerd en onder andere van hen comparanten te moeten ontlasten van
alle schulden, het zij obligaties, renten etc... en daarenboven het geniet te hebben touchtsgewijs
hun moeders leefdag gedurende in de erfgoederen … etc… Actum coram den heer drossaard,
Adriaen Wijnants, Merten Meer, Lenaert Wellens en Geert Helssen schepenen deze 12 juli 1667.
WLO-OGA749-

199

folio 99 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen Peeter De Ridder en Dimpna Geerts
te weten Jan De Ridder, Anneken De Ridder, Catlijn De Ridder, Maijken De
Ridder en Magdalena De Ridder.
In den eerste werd voor de eerste, tweede en derde kavel gesteld de helft van het huis, te weten
de kamer zo en gelijk hetzelfde gedeeld en gescheiden is tegens de erfgenamen Peeter Daelen
en Jan Daelen en is deze eerste kavel gevallen Peeter Van Schoubroeck getrouwd hebbende
Anneken De Ridder, de tweede aan Maijken De Ridder en de derde aan Magdaleen De Ridder.
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Item voor de 4e kavel werd gesteld de helft van den hooiwas gelegen in “ het gemeijn broeck “
gelijk hetzelfde ook is gedeeld tegen de voornoemde Peeter Daelen en Jan Daelen en deze kavel
is gevallen aan Cornelius Claesen als getrouwd hebbende Catlijn De Ridder.
Item voor de vijfde kavel werd gesteld het eussel gelegen in “ het quarecken “ zo hetzelfde
gelegen is palende oost en noord Lenaert Wellens, zuid het straatje en west den heer markies,
deze kavel heeft Jan De Ridder.
Item den hooiwas gelegen onder Heultje blijft onverdeelde en zal bij de voorschreven erfgenamen
verkocht worden van welke penningen zal vooreerst gegeven worden aan de voorschreven vijfde
kavel als dezelve slechter wetende als de andere de som van 15 guldens, de resten boven de
voorschreven vijftien guldens zullen blijven en gedeeld worden bij de voorschreven vierde en vijfde
kavel zonder dat de drie eerste kavels daarvan zullen genieten met nog 25 guldens die dezelfde
zullen betaald worden van den intrest van de rente alhier gementioneerd. De rente staande op de
goederen van Jan Mertens blijft onverdeeld, mits dezelfde panden zijn ingezet en zo voor
dezelfde betaald wordt zal dezelfde bij de gelijke erfgenamen ontvangen worden.
Aldus gedaan en gepasseerd ten overstaan van Peeter Van Schoubroeck als getrouwd
hebbende Anneken De Ridder, Jan De Ridder, Cornelius Claesen, Peeter Daelen als voogd en
Adriaen Wijnants als gekozen voogd uit de wet van Maijken De Ridder en Magdaleen De
Ridder.
WLO-OGA749-200

folio 99 verso

Op XII augustus 1667 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Pauwels Corten
hem sterkmakende voor Jan Corten en Elisabeth Corten zijn broer en zuster als erfgenamen
wijlen Jan Wuijts gehuwd geweest zijnde met Elisabeth De Dijck ter ene en Jacob De Dijck
alias Janssen en Mattthijs De Dijck alias Janssen hen sterk makende voor hunne zusters en
broeders Sijcken De Dijck alias Janssen, Aert De Dijck alias Janssen en Alieten De Dijck
alias Janssen 16 als erfgenamen van de voornoemde Elisabeth De Dijck alias Janssen in
huwelijk geweest zijnde met den voornoemde Jan Wuijts ter andere zijde, tussen welke
voorschreven erfgenamen stond te geschieden enige kwesties of processen zo door zaken van
zeker testament gemaakt bij de voorschreven gehuwden als anderszins en om zulke kwesties en
processen te voorkomen zo zijn de voornoemde partijen door tussenspreken van den heer
drossaard en schepenen nagenoemd minnelijk en redelijk geaccordeerd, te weten dar de
voornoemde eerste comparanten zullen geven en betalen aan de voornoemde tweede
comparanten eens de som van 160 guldens gelijk zij tweede comparanten bekenden deze alreeds
daarop ontvangen te hebben de som van zestig guldens, de rest tot 100 guldens zullen zij betalen
te Bamis eerstkomende ten langst tot alderheijligen daar naast … etc… Coram Jonker Max. Van
Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants schepenen en Merten …? ten relaas, op datum als
boven. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-201

folio 100 recto

Op 24 november 1667 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Willem Van
Eutsel en Frederick Verstappen als wettige voogden van de onmondige kinderen van wijlen
Maijken Verstappen daar vader af leeft Adriaen Van Uetsel ter ene en den voornoemden vader
Adriaen Van Eutsel ter andere zijde, dewelke verklaarden in het minnelijke veraccordeerd te
wezen nopende de haafelijke goederen bij den voornoemde Adriaen Van Eutsel en zijn overleden
huisvrouw achtergelaten, te weten dat de voornoemde tweede comparant zal gehouden zijn zijnen
zoon met naam Jan Van Outsel loffelijk te onderhouden van kost en drank … zo zal dezelfde
vader gehouden wezen dezelfde te kleden en uit te zetten en daarenboven alsdan te geven een
somme van 12 guldens in geld, drie veertelen koren waarvoor hij vader zal mogen behouden al de
haafelijke goederen bij zijne overleden vrouwe Maijken Verstappen verkregen en daarmee te
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doen zijne vrije wil … Coram d’ officie, Adriaen Wijnants, Merten Dauwen, Merten Helsen en Geert
Helsen schepenen op datum als boven. W. Vermeeren secretaris.

Op heden 6 december 1667 voor drossaard en schepenen compareerde Machiel Wouters en Jan
Baeten, als wettelijke voogden van de achtergelaten kinderen en wezen van wijlen Elisabeth
Baeten daar vader af leeft Aert Wouters ter ene en de voornoemde vader Aert Wouters ter
andere zijde, de welke verklaarden door het tussenspreken van goede mannen veraccordeerd te
wezen nopende de haafelijke goederen bij den voornoemde Aert Wouters met zijn voorschreven
overleden huisvrouw verkregen en achtergelaten, te weten dat hij …
WLO-OGA749-202

folio 100 verso

vader zal gehouden wezen zijn twee kinderen met naam Machiel Wouters en Matheus Wouters
te onderhouden van kost en drank tot dezelfde kunnen winnen hunnen kost en klederen of tot ze
gekomen zullen zijn tot den ouderdom van 20 jaren en aan ieder van hen dan te geven de som
van zes guldens en een veerteel koren, waarvoor hij vader zal behouden de haafelijke goederen
om daarmee te doen zijnen vrije wil ten eeuwige dagen. Actum coram den heer drossaard Adriaen
Wijnants en Merten Helsen schepenen.

Alzo zeker kwestie en geschil stond te geschieden tussen Jan Van Outsel erfgenamen en
Hendrick Verbist, Peeter Bellens, Jan Verstappen en Pauwels Van Houtven ter ene en
Nicasius Van Outsel en Willem Goijvaerts als voogden van de achtergelaten kinderen van wijlen
Adriaen Van Outsel ter andere zijde, over zekere besteden van de dorpsboeken van de eerste
comparanten aan den voornoemde Adriaen Van Outsel te weten dat de voornoemde tweede
comparanten als voogden van de voornoemde wezen zullen de voornoemde eerste comparanten
… al de achterheden en restanten die de gehuchten van Gelindel nog zouden mogen pretenderen
in de voorschreven aanbestede boeken, zoals dat dezelfde eerste voorschreven comparanten des
aangaande daarvan geen last meer komen aan te lijden als alleenlijk dat Jan Van Outsel beloofde
te verschieten voor de voornoemde tweede comparanten de som van 25 guldens eens en deze
voorschreven som te restitueren binnen den tijd van zes weken na deze datum zonder langer op
behoorlijke pandingen, de rest van de voorschreven openstaande boeken beloofden de
voornoemde voogden te betalen en te voldoen binnen den tijd van 14 dagen na deze datum op
behoorlijke pandingen en verkopingen gelijk men geloofde in alzulke penningen te innen, waarvoor
zij tweede comparanten zijn verobligeert hunnen personen en goederen waar en tot welke plaatse
deze zouden bevonden worden. Actum coram den heer drossaard, Merten Helsen, Geert Helsen
en Peeter Verlinden schepenen deze 2 mei 1668. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-203

folio 101 recto

Op 2 oktober 1668 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Pauwels Van Hout
en Adriaen Verleuffele als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jenneken
Verleuffele daar vader af leeft Niclaes Van Hout ter ene en de voorschreven Niclaes Van Hout
ter andere zijde, dewelke verklaarden door tussenspreken en aggregatie van de schepenen als
oppervoogden minnelijk veraccordeerd te zijn nopende het afscheid van zijn voorschreven tweede
comparants kinderen, te weten dat hij voorschreven vader is gehouden zijn voorschreven kinderen
te weten Adriaenken Van Hout en Peeter Van Hout te onderhouden van kost en drank … tot het
jongste kind gekomen zal zijn tot een ouderdom van 20 jaren en het oudste daartegen mits het
gebrekkelijk is in zijne benen moeten laten leren een ambacht om daarmede zijnen kost te kunnen
winnen en tevens gehouden te wezen aan ieder van hen te geven een som van 25 guldens in geld
met een veerteel koren en ieder de som van 10 guldens in geld als zij zullen tot staat gekomen zijn
redelijke uitgezet van klederen … voor al welke hij voorschreven tweede comparant behouden zal
al de haave om daarmede te doen zijne vrije wijlen de erfgoederen zowel van moeders zijde als
vaderlijke zal hij voorschreven vader mogen gebruiken tot dat het voorschreven jongste kind zal
wezen 20 jaren en dan te gaan als naar landsrecht …
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Daar er nog enige schulden van verlopen intresten werden bevonden in het sterfhuis van Barbara
Verleuffele zal den voorschreven tweede comparant de pene moeten betalen en den intrest van
de rente … Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer drossaard, Merten Dauwen, Merten
Helsen en Peeter Verlinden schepenen. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-204

folio 101 verso

Op 28 februari 1669 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Witvrouwen
als rechtelijke voogd met Merten Helsen ten deze gekozen voogd uit de wet van de onmondige
kinderen van wijlen Hendrick Witvrouwen daar moeder af leeft Anna Van Houtven ter ene en de
voorschreven moeder Anna Van Houtven bijgestaan met Jan Helsen haar tegenwoordige
bruidegom ter andere zijde de welke verklaarden door tussenspreken van de schepenen
veraccordeerd te wezen nopende het afscheid van de haafelijke goederen bij de voorschreven
Hendrick Witvrouwen met Anna Van Houtven achtergelaten, te weten dat de voorschreven
moeder met haar tegenwoordige bruidegom zullen gehouden zijn hun voorschreven twee kinderen
met naam Maijken Witvrouwen en Jenneken Witvrouwen te onderhouden van kost en drank, …
tot deze gekomen zullen zijn tot een geabrobeerde staat hetzij geestelijk of wereldlijk en aan ieder
der voorschreven twee kinderen te moeten geven eenen dukaton, waarvoor zij tweede
comparanten zullen behouden de haafelijke goederen … Aldus gedaan en gepasseerd coram d’
officie, Geeraert Helsen en Peeter Verlinden schepenen.
WLO-OGA749-205

folio 102 recto

Op 9 maart 1669 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Jan Van Eijnde en
Lauwereijs Buijens als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Goijvaert Van
den Eijnde daar moeder af leeft Catlijn Cuijpers ter ene en de voornoemde Catlijn Cuijpers
bijgestaan met Joachim De Beckere haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, dewelke
verklaarden door tussenspreken van goede mannen overeengekomen en veraccordeerd nopende
de haafelijke goederen bij de voorschreven Catlijn Cuijpers met Goeijvaert Van Eijnde
verkregen en achtergelaten, te weten dat de voornoemde moeder haar drie kinderen te weten
Elisabeth Van Eijnde, Aldegondis Van Eijnde en Magriet Van Eijnde als zij zullen gekomen zijn
zo geestelijk als wereldlijk aan ieder de som van negen pattacons en zo iemand dezelfde kwamen
te sterven vooraleer zij in staat gekomen zo zal hetzelfde vallen op de resterende die in hetgeene
mogen gebleven zijn en indien er iemand kwam ziek te worden zodat zij hun kost niet konden
winnen zal de voornoemde moeder dezelfde moeten aanvaarden dat dezelfde zullen genegen
wezen en hun eigen kost konden winnen en alzo de voornoemde wezen zijn trekkende en
hebbende honderd pattacons waarvan de voornoemde moeder is trekkende de touchte … Actum
coram den heer drossaard, Merten Dauwen en Peeter Verlinden schepenen.

Ten voorschreven dag is voogd geworden Lauwerijs Buijens van de wezen Goijvaert Van
Eijnde daar moeder af leeft Catlijn Cuijpers coram dag, jaar ut supra.
WLO-OGA749-206

folio 102 verso

Op 27 maart 1669 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Mattheus Verborcht
en Balten Tieboers als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Huijbrecht
Tieboers daar moeder af leeft Geertruijt Bertels ter ene en de voornoemde moeder Geertruijt
Bertels bijgestaan met Jan Peetermans haar tegenwoordige man en voogd de welke verklaarden
door tussenspreken van de schepenen veraccordeerd te zijn nopende de haafelijke goederen en
de schulden bij de voornoemde Geertruijt Bertels en haar overleden man Huijbrecht Tieboers
achtergelaten te weten dat de voornoemde tweede comparanten zullen gehouden zijn hun
kinderen Maijken Tieboers, Jan Tieboers, Geertruijt Tieboers, Lauwereijs Tieboers, Olivier
Tieboers, Anneken Tieboers, Jenneken Tieboers en Catlijn Tieboers te onderhouden van kost
en drank … tot den ouderdom van 25 jaren en alsdan de voorschreven tweede comparanten
gehouden waren te geven een koe niet de beste of de slechtste maar van de middelbaarste en
een veerteel koren met een tamelijk kleed en waarvoor zij ook moeten betalen al de schulden die
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in het voorschreven sterfhuis zouden bevonden worden uitgenomen de renten die zullen de
voorschreven eerste comparanten tot hun moeten nemen hetzij met erfgoederen te verkopen om
dezelfde af te leggen is het wel dat de voorschreven tweede comparanten dezelfde goederen
zullen mogen blijven gebruiken …
Ook besproken dat zij tweede comparanten tot het proces dat zij hebben tegen Adriaen Wijnants
cum suis zullen moeten geven eens de som van 150 guldens, maar in zoverre dat dit proces nog
uitgang moet hebben …
WLO-OGA749-207

folio 103 recto

en dat met kosten kwam te geschieden zillen zij eerste en tweede comparanten dezelfde elk half
en half dragen. Aldus gedaan coram Jan Vervecken Vorster, Adriaen Wijnants en Peeter Verlinden
schepenen.

Wij borgemeester, schepenen en Raad der stad Antwerpen doen konde en kennelijk dat op heden
voor ons compareerden in propere personen den eerwaarde heer Joannes Blanckaerts Pbr. en
Ester Blanckaerts zijn zuster weduwe van Mr. Michiel Moreus met een vreemde voogd haar
gegeven met recht, Maria Blanckaerts en Anna Blanckaerts hunne zusters beiden geestelijke
dochters bejaard en hun zelve zijnde zo zij verklaarden voor hen ook met een vreemde voogd hun
gegeven met recht, bekenden dat Peeter Pires als propretaris van het nageschreven pand in
handen van hen comparanten genoten heeft de 26 guldens 17 stuivers en een half achterheid
moeten betalen dat dezelfde Barbara Evans in kwaliteit zo zij comparerende op den derden
september 1664 comparerende voor den drossaard en de schepenen des lands en markizaat
Westerloo bekende en verleden heeft de voorschreven heer Jan Blankaerts met zijne consoorten
en bezet op een beemd land gelegen in de Tongelsche straat binnen Westerlo groot omtrent een
bunder de maten onbegrepen zijnde nog bezet op een huis gestaan tot Westerloo bij den afscheid
gekocht van de voorschreven Barbara Evans.
Beloofden de comparanten volkomentlijk den voorschreven Peeter Pires en zijne nakomelingen
op de kosten te voldoen waarvoor zij hebben verbonden …
WLO-OGA749-208

folio103 verso

hun zelve en al hun andere goederen, roerende en onroerende, hebbende en verkrijgende,
constituerende verder zij comparanten onherroepelijk Hendrick Vermeeren … De stadszegel van
Antwerpen daarop gedrukt op den 26 oktober 1668.

Compareerden dienvolgens op 30 maart 1669 voor drossaard en schepenen nagenoemd
Hendrick Vermeeren in de naam en tot het nageschreven onherroepelijk geautoriseerd van den
eerwaarde heer Jan Blanckaerts Pbr. en Ester Blanckaerts zijn zuster weduwe wijlen Mr.
Michiel Moreus met een vreemde voogd haar gegeven met de rechten, Maria Blanckaerts en
Anna Blanckaerts hun zusters beiden geestelijke dochters bejaard en hun zelf zijnde ook aan hen
een voogd met recht gegeven bij clausule van procuratie gesteld ten einde van de bescheede van
de afkwijting der voorschreven rente bij hun en Jan Blanckaerts en zijne zusters voor de
schepenen en raad der stad Antwerpen op den 26 oktober 1668 gepasseerd als hiervoor in
hetzelfde bescheed is blijkende en heeft den voorschreven comparant in de kwaliteit als voor de
geschreven inhoud van hetzelfde voorschreven instrument van afwijking volgens deze … en
herkend gelijk zij die herkende mits deze. Coram d’ officie Adriaen Wijnants , Merten Dauwen,
Merten Helsen en Peeter Verlinden schepenen.
WLO-OGA749-209

folio 104 recto

Op 4 juni 1669 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Adriaen Verlinden
Adriaenssone als rechtelijke voogd met Merten Helsen tot deze gekozen voogd uit de wet van de

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 97

onmondige kinderen van wijlen Niclaes Van Kerckhoven daar moeder af leeft Catlijn Vande
Brande ter ene en de voornoemde Catlijn Vande Brande met een voogd hiertoe uit de wet
gegeven ter andere zijde, dewelke verklaarden door tussenspreken van de schepenen in het
minnelijke veraccordeerd te wezen nopende het afscheid van haar kinderen te weten dat de
voornoemde moeder Catlijn Vande Brande zal gehouden wezen te allimenteren en onderhouden
haar vijf kinderen met name Jacques Van Kerckhoven, Andries Van Kerckhoven, Sebastiaen
Van Kerckhoven, Jenneken Van Kerckhoven en Catlijn Van Kerckhoven van kost en drank …
tot ze zullen gekomen wezen tot den ouderdom van 20 jaar en hen dan te geven 50 guldens in
geld met twee veertelen koren daarenboven dezelfde uit te zetten van klederen ….
Volgen de voorwaarden bij het vroegtijdig overlijden van iemand der kinderen. De voornoemde
Andries Van Kerckhoven te moeten laten leren een ambacht daar hij bekwaam in zoude wezen
…, van al hetwelk de moeder zal behouden en profiteren al de haafelijke goederen die zij met den
voornoemde Niclaes Van Kerckhoven heeft verkregen om bij haar gebruikt te worden en tevens
te betalen alle schulden die in het sterfhuis zoude mogen bevonden worden … Actum coram d’
officie Adriaen Wijnants, Merten Meir, Merten Helsen en Peeter Verlinden schepenen op datum als
boven. W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-210

folio 104 verso

Voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Catlijn Blesers weduwe van wijlen Jan
Loverius ingezetene van Westerlo en bekende en verklaarde gelijk zij doet bij deze … (de rest
van deze akte is niet ingeschreven)
WLO-OGA749-211

folio 105 recto

Op 5 september 1669 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Siardus
Vermeeren als last en procuratie hebbende van de Hooge en Mogende Vrouwe Mevrouwe Anna
Leonora De Hornes etc… gepasseerd dezelfde procuratie voorde notaris Deknuijt te Gent
residerende en de getuigen in dezelfde begrepen van datum 4 januari 1664 alhier bij copije
authentiek getoond en gebleken, hebbende tot dieneinde akte van ratificatie gepasseerd voor
mijnheer den notaris Jaques Boporicien en was luidende als volgt :
Compareerde voor mij notaris Jaques Bornisier in Brussel residerende tot Cassel in de presentie
van de getuigen hier nagenoemd Wolfgang Guille de Spinola markies van Handzame etc. te
kennen gevende dat hij op den XXIIJ juni XVI zes en zestig getransporteerd heeft aan en ten profijt
van den Heere en meester Lammorael de Hornes kanunnik van de collegiale kerk van Sint
Peeters te Cassel de gerechtigde helft van een rente van één duizend guldens bij haar met alle de
verlopen naar den bevinden spreken ten laste van de heer markies de Westerloo hem vervallen
met den sterfte van wijlen Hooge en Mogende Vrouwe Mevr. Anne Leonora De Hornes markiezin
van Handzame zijne moeder die voor deze getransporteerderd heeft een vierde part in de rente
aan de vermelde heer acceptant haar bevallen bij der dood van uit Hooge en Mogende Vrouwe
Margrita Françoise de Hornes haar zuster welk transport den vermelde heer comparant op den
voorschreven 23 juni 1666 heeft getransporteerd voor mij ondergeschreven notaris en getuigen, zo
is het dat dezelfde den … contract notarieel tegenover meerder vastigheid ten deze verklaart
hetzelfde contract en cessie daarbij gedaan andermaal te ratificeren volgens de verklaringen
daarbij gedaan en om de redenen aldaar breeder geroerd ten acceptatie van den zelfde Heere de
Hornes alle ten effect als naar recht, aldus gedaan in presentie van Jan Marant en Robert Hanotte
getuigen hiertoe geroepen. Deze minute dezer neffens de Heere comparanten en mij notaris
hebben ondertekent dezen XXIIJ augustus CVJ achtenzestig en was ondertekent J. Borinsier ?
notaris 1668.
# ende den voorschreven geconstitueerde heeft na zelfde … bekend gecedeerd en
getransporteerd te hebben mits deze aan Den Eerwaarde Heere Minj heer Lamorael de Hornes
Pbr. en kanunnik van de collegiale kerk van Sint Peeters tot Cassel ? alzulke part en deel in de
helft van een rente van 1000 guldens jaars op het part vertoevende uit den hoofde van wijlen
Hooge en Mogende Vrouwe Margarita Francoise de Hornes haar vrouwe zuster tot last van den
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heer markies van Westerloo voorschreven. Comparante heeft de voorschreven parten en delen
opgedragen in handen ons rechters en daarvan wettelijk vertegen ten behoeve van des
voorschreven Eerw. heer Lamorael de Hornes en zijn nakomelingen die daarin met manisse des
voorschreven zusters en zijne nakomelingen die daarin met manisse des voorschreven zusters en
onze schepenen wijzende daarin stiptelijk zijn gegoed en geërfd geen punt van rechtswezen
daartoe nodig, achtergelaten of verzuimd, alles zonder arg of list. Actum coram den heer
drossaard Adriaen Wijnants en Peeter Verlinden schepenen.
WLO-OGA749-212

folio 105 verso

Op 10 september 1669 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Jan Van
Kerckhoven en Jan Goeijvaerts Peeterssone als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen
van wijlen Peeter Van Kerckhoven daar moeder af leeft Magdalena Verstraeten ter ene en de
voornoemde moeder Magdalena Verstraeten bijgestaan met Jan Gijben haar tegenwoordige
man en voogd ter andere zijde dewelke verklaarden door tussenspreken van goede mannen
minnelijk veraccordeerd te wezen nopende het afscheid van de haafelijke goederen bij de
voorschreven Magdalena Verstraeten en haar overleden man Peeter Van Kerckhoven
achtergelaten, te weten de voornoemde tweede comparante haar vier achtergelaten kinderen te
weten Willem Van Kerckhoven, Adriaen Van Kerckhoven, Adriaenken Van Kerckhoven en
Catlijn Van Kerckhoven zullen onderhouden van kost en drank … en aan ieder der kinderen te
geven de som van 20 guldens in geld en een veerteel koren met een half veerteel boekweit en zal
de voornoemde tweede comparanten daarenboven moeten afdoen en betalen een obligatie van
50 guldens kapitaal aan Jan Verstappen, zullen de voornoemde tweede comparante jaarlijks
hebben te betalen den intrest van dezelfde obligatie en daarenboven al de schulden in hetzelfde
sterfhuis bevonden en aangaande de touchte van de goederen die zouden komen van Catlijn Van
Eijnde de voorschreven kinderen grootmoeder zullen zij voorschreven tweede comparanten
mogen gebruiken …
WLO-OGA749-213

folio 106 recto

tot dat het jongste kind zal oud wezen 22 jaren waarna hetzelfde zal gaan als naar landsrecht, voor
al hetwelk de voornoemde tweede comparanten zullen hebben en profiteren voor en altijd de
haafelijke goederen van de voorschreven Magdalena Verstraeten met haar overleden man
Peeter Van Kerckhoven achtergelaten en geconstitueerd om daarmede te doen hunnen vrije wille
… Aldus gedaan en gepasseerd coram d’ officie Adriaen Wijnants, Merten Helsen en Peeter
Verlinden schepenen.
In de marge :

Op den 26 februari 1670 zijn de voorschreven partijen anderwerf veraccordeerd
te weten dat de gemelde kinderen zullen genieten en profiteren komende tot den
ouderdom van 25 jaren in plaats van 20 guldens een veerteel koren en een
veerteel boekweit nu 24 guldens twee veertelen koren en een veerteel boekweit
aan ieder kind. Item zullen de kinderen profiteren de haave van Peeter Van
kerkhoven en Catleijn Van Eijndt en dat naar des voorschreven Catleijns dood
zal Magedelijn Verstraeten uit de voorschreven haave hebben en profiteren alle
objecten.
Item de gemelde 50 guldens aan Jan Verstappen zullen nu staan en blijven tot
last van de wezen …

Compareerde op heden deze XVJ december 1669 voor drossaard en schepenen nagenoemd Jan
Celen als last en procuratie hebbende van de edele en Eerwaarde heer Lamoraal de Hornes
kanunnik tot Cassel etc… gepasseerd binnen Brussel op den 11 december 1669 onder zijne
gewoonlijke signaturen, de welke ingevolge van het verklaren gediend bij den eerwaarde pater
Rector van het college der sociëteit Jesu binnen Loven geappostileerd den XVII dezer lopende
maand september en ondertekent Guillard tegens de voorschreven Eerwaarde heer Lamoraal De
Hornes kanunnik tot Cassel ende consorten heeft naar vermogen en dezelfden last en de
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procuratie tot indemniteit van de voorschreven pater Rector voor het ontsluiten en lichting ter griffie
van de voorschreven Raad ter somme van 1900 guldens salvo justo zonder predicatie (toelichting)
van de verdere pretenties … voor borg en verobligerende de kapitale penningen van de helft van
een rente van duizend guldens jaarlijks hem competerende tot
WLO-OGA749-214

folio 106 verso

last van de heer markies van Westerloo en zijne goederen, conform de akte van goedenis daarvan
als nu visie gedaan in origineel … Ten einde tot naardere assurantie van den borgtocht van Mr.
Hendrick Baert Raads Griffier en pensionaris van het hof en kasteel van Cassel in date de XX
augustus laatstleden daarvan insgelijks visie werd gedaan. Aldus gedaan en gepasseerd en
vernieuwd coram Jonker Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Peeter
Verlinden schepenen des land en markizaat Westerlo.

Alzo proces stond te gerijzen tussen den Hooggeborene Heere Maximiliaan van Merode markies
van Westerloo , graaf van Oolen etc… tegens Hendrick Wauters en de erfgenamen Jan Wauters
als halve broeders van Merten Cluijts Mertenssone ter zake van de erfelijke goederen van
dezelfde Merten Cluijts achtergelaten, mits dezelfde erfelijke goederen voor den meesten deel
waren voort gekomen van wijlen Merten Cluijts Peeterssone des voorschreven Merten Cluijts
vader, uit welke hoofde geen van dezelfden Cluijts en waren bestaande consekwentelijk zo werden
dezelfde goederen gepretendeerd bij den heer markies om welke proces te weder te leggen, zijn
gecompareerd den Heere Lamorael de Valckeneir hofmeester van de voorschreven heer markies
en hiertoe speciaal gelastigde ter ene en Hendrick Wauters en Adriaen Wauters voor zijn zelve
en als voogd van de kinderen van wijlen Maijken Wauters en daar vader af leeft Cornelis Spapen
17 en tot dieneinde gebruikende het decreet hetgeen de ondergeschoven schepenen als
oppervoogden ten zelve zijn gevende mits deze, als mede hem sterkmakende voor zijn absente
zusters en broeders ter andere zijde, dewelke verklaarden te wezen veraccordeerd en
getransigeerd dat den voorschreven heer markies zal laten behouden en dat aan de tweede
comparanten een derde part van de erfelijke goederen van den voorschreven Cluijts, iegelijk zij
hetzelfde als nu zijn gebruikende, mitsgaders dat ook ingevalle …
WLO-OGA749-215

folio 107 recto

den voorschreven heer markies de twee andere derde parten kwam te obtineren, als dan dezelfde
heer markies nog zal opleggen en betalen de som van 200 guldens eens tot welk einde de tweede
comparanten verklaarden te rennuntieren van zeker pretens akkoord gepasseerd op den 3 februari
1665 voor den notaris Bultkens en zekere getuigen mitsgaders de pretense scheiding en deling,
mits het de schade door het bedrog die de tweede comparanten uit het pretens akkoord zoude
komen te lijden, zo zullen de tweede comparanten hun daar over gehouden zijn te voorzien in de
Raad van Brabant van open brieven van relievement (ontheffing) en te samen de voorschreven
zaak met den voorschreven heer markies te defungeren tegens alle degenen die de twee anderen
parten verstaan te pretenderen op conditie dat alle onkosten die in de voorschreven procedure
zullen komen te gerijzen geen uitgezonderd zullen staan tot last van den voorschreven heer
markies hetzij in cas van verlies, gelovende de partijen dit akkoord te houden voor goed, vast en
van waarde onder verbintenis … Aldus gedaan coram d’ officie Adriaen Wijnants en Peeter
Verlinden schepenen deze XXIIJ december 1669.

Compareerde Hendrick Wauters en Adriaen Wouters voor zijn zelve en als voogd van de
kinderen van Maijken Wauters daar vader af leeft Cornelis Spapen met decreet hetgeen d’ ander
schepenen als oppervoogden hem ten deze zijn accorderende en dezelfde hem sterk makende
voor zijne absente zusters en broeders, welke verklaarden geconstitueerd te hebben gelijk zij doen
mits deze … De Loret procureur om in de naam van hun comparanten in dezelfde Raad te
verzoeken opene brieven over zeker pretens akkoord aangegaan en gepasseerd voor den notaris
17

Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Spapen x Maria Wouters, nr. 2110, pag. 425.
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Bulckens en zekere getuigen op den derde februari 1665 en om voor dezelfde comparanten te
procederen tegens al degene die hun tegens de brieven van daagsel ten einde van … relievement
zouden kunnen opponeren … etc… Actum coram d’ officie Adriaen Wijnants en Peeter Verlinden
schepenen deze 23 december 1662.
WLO-OGA749-216

folio 107 verso

Compareerde voor schepenen onder genoemd Josijn Schellekens bijgestaan met Merten
Verbist haar man en voogd, welke comparante verklaarde te emanciperen en uit haar moederlijke
plichten te doen zo zij doet om en mits deze haar zoon Jan Bultkens om voortaan zijn eigen
affaires te mogen drijven als vader des huisgezin, alle contracten te mogen aangaan en in recht te
mogen staan gelijk een meerderjarige, gevende hem macht en autoriteit uit kracht dezer om
hetzelfde te mogen effectueren zonder dat zij aan dezelfde enige macht wil behouden hetzij binnen
of buiten recht, bekennende aan dezelfde haar zoon te geven en proveniëren … hetwelke den
zelfde bij en mits deze is accepterende consenterende hier van gemaakt te worden behoorlijke
acte … Actum coram Kerstiaen Diels en Merten Meir schepenen deze 14 april 1671.
Op heden deze 2 december 1670 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden
Adriaen Helsen en Anthoni Dauwen als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen
Geeraert Helsen daar moeder af leeft Christina Dauwen ter ene en Mr. Hendrick Heijlen als
man en voogd van de voorschreven Christina Dauwen ter andere zijde, de welke verklaarden
door tussenspreken van de schepenen veraccordeerd te wezen nopende het afscheid der
haafelijke meubelen bij de voorschreven Christina Dauwen en haar overleden …
WLO-OGA749-217

folio 108 recto

man achtergelaten, te weten dat de voorschreven tweede comparante aan haar kinderen Jan
Helsen, Peeter Helsen, Geeraert Helsen en Andries Helsen zullen gehouden zijn te
onderhouden van kost en drank … tot deze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 25 jaren en
dan aan ieder van hen te geven de som van 50 guldens met 2 koeien, ieder waardig 25 guldens
ofwel de voorschreven 25 guldens in plaats van dien met zes veertelen koren en drie veertelen
boekweit met een tamelijk uitzetsel. Mocht iemand der kinderen vroegtijdig komen te overlijden zal
zij gehouden zijn hen te bezorgen een eerlijke uitvaart naar staat en behoren.
Waarvoor zij tweede comparante zal genieten al de haafelijke goederen binnen- en buitenshuis
bevonden. Item al de erfelijke goederen vermag zij te betouchten voor den tijd van 8 jaren
beginnende dit jaar 1670. De goederen gekomen van de vaderlijke zijde Geeraert Helsen zullen
de voorschreven kinderen vermogen te aanvaarden zekere plek genaamd “ de winckel “ . Item
twee delen in “ den mertens bempt “ en zekere beemd “ den hoijens bempt “ met alsnu de helft
van de verkregen goederen en de voorschreven tweede comparante Hendrick Heijlen en
Christina Dauwen vermogen touchtes gewijs te betouchten voor hun leefdag lang te weten het
huis, schuur, stallingen en binnenblok zo en gelijke hetzelfde gelegen is.
Item zeker eussel genaamd “ ’t claeveren breuckel “ . Item nog zeker eussel … #genaamd 18 “ de
dannen “ . Item “ de peeter van passelheijde ” . Item het derde part in “ den mertens bempt “
met alsnog de helft in de verkregen goederen. Item zeker vierhonderd guldens staande aan
diverse personen zullen de partijen contractanten daarvan trekken en in eigendom behouden om
daarmede te doen hunnen vrije wil, ieder 200 guldens, etc ...
Item is in deze expresselijk geconditioneerd dat ingeval enige der voorschreven kinderen kwamen
te sterven, de erfgoederen van hetzelfde kind of kinderen zullen succederen aan zijne broeders of
zusters en niet voor de helft op hun tweede comparanten ingevolge het zevende artikel der
coustumen van Lier … Actum coram d’ officie Goijvaerts, Dauwen, Helsen en Diels schepenen
deze II december 1676.
18

de tekst hierop volgend staat geschreven op folio 109 recto.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 101

WLO-OGA749-218

folio 108 verso

Voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Niclaes Van Hout en Peeter Dauwen als
rechtelijke voogden van de wezen wijlen Pauwel Van Hout daar moeder af leeft Maijken Peeters
ter ene en de voorschreven Maijken Peeters bijgestaan met haar tegenwoordige bruidegom Jan
Verstappen ter andere zijde, dewelke de voorschreven comparanten verklaarden in het minnelijke
veraccordeerd te wezen door tussenspreken van de schepenen nopende het afscheid van de
haafelijke meubelen bij de voorschreven Maijken Peeters en haar overleden man Pauwels Van
Hout achtergelaten, te weten dat de voornoemde tweede comparanten haar vijf kinderen met
name Adriaen Van Hout, Peeter Van Hout, Jan Van Hout, Maijken Van Hout en Pauwels Van
Hout zullen hebben te onderhouden van kost en drank … tot den ouderdom van 20 jaren, als
wanneer zij tweede comparante aan ieder van haar kinderen te geven 25 guldens, zes leupen
koren en een veerteel boekweit, waarvoor zij tweede comparanten zullen genieten en behouden al
de haafelijke meubelen en de touchte in de verstorven goederen voor 18 jaren..
Item bevonden ten sterfhuis over de 800 guldens schuld waarvoor zij zullen verkopen de goederen
van den vaderszijde en daarna van de moederszijde tot de schulden zullen betaald zijn …
WLO-OGA749-219

folio 109 recto

Item aan nopende het proces wegens de voorschreven comparanten cum suis tegens Adriaen
Soeten zijn de partijen veraccordeerd te weten dat al de kosten tegenwoordig verschenen of te
gerijzen tot te houden voor de Raad van Brabant of elders daar het wezen mocht en daarvan de
kosten te dragen ieder voor de helft … Aldus gedaan en gepasseerd ten overstaan van Anthoni
Dauwen Janssone en de partijen contractanten, coram Jan Vervecken stadhouder, Wijnants,
Helsen en Diels schepenen deze XVIJ augustus 1671.
WLO-OGA749-220

folio 109 verso

Op 7 maart 1672 compareerden voor mij Joannes Pauwels openbaar notaris te Antwerpen
residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd, Pedro Josepho Pires en Joan
Philippe Pires gebroeders Peeterssone wijlen, beiden bejaard en hun zelve zijnde, bekenden dat
zij zo in executie van hetgeen der voorschreven wijlen hunnen vader schuldig staat aan de Sr.
Gerardo Bauwens koopman binnen deze stad als mits nog een som van penningen die hun al en
wel is verhouden verkocht en in wettige koop overgegeven hebben zo zij doen mits deze aan den
voorschreven Gerardo Bauwens een erfelijke rente van 430 guldens kapitaal, betaald wordende
met 26 gulden 17 ½ stuivers jaarlijks met den verlopen daar af open en onbetaald zijnde, staande
ten laste van Adriaen Wijnants en Juffrouwe Elisabeth Van Litbergen zijne huisvrouwe, die
dezelfde hebben laten staan en gerealiseerd op zeker perceel land bij hem gekocht van Barbara
Evants, groot omtrent een oud bunder zo hetzelfde gelegen is in de Tongelsche straat tot
Westerloo, en nog op een perceel erve nu klaverdries zijnde gelegen aldaar in “ het hollant “ groot
omtrent een bunder, gewaardeerd het eerste perceel op drie guldens jaarlijks aan het H. Kruis
altaar tot Herselt en den gerechtigden heren cijns.
Voor welke rente de voorschreven Barbara Evants met een voogd haar gegeven met recht op
den 30 maart 1669 comparerende voor de schepenen des land en markizaat van Westerloo
verkocht en getransporteerd heeft. Den voorschreven Peeter Pires hun comparanten vader van
den welke zij comparanten enige erfgenamen zijn, alles zo zij mits deze verklaarden, alzo dat de
voorschreven comparanten der voorschreven rente met de achterstallen en brieven gelijk
voorschreven staat opgedragen met vertijdingen en klaarelijke kwijtingen t’ allen dagen des
voorschreven Gerardo Bauwens en zijne nakomelingen behoef met al de rechten dat de
voorschreven comparanten daaraan hadden en houdende waren en bekenden zij geen recht meer
daaraan te behouden … deze rente te doen goeden en erven met alle solemniteiten naar recht …
Aldus gedaan en gepasseerd te Antwerpen present Jan Frans en Baltasar Verville als getuigen en
was ondertekent J. F. Pauwels notaris te Antwerpen.
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WLO-OGA749-221

folio 110 recto

Op XIIIJ april 1672 voor drossaard en schepenen compareerde den heer Lamorael De
Valckenaer hofmeester. etc als last en procuratie hebbende van zijne Excellentie den heer
markies van Westerloo Baron van Petersheim etc… en hare Excellentie Isabelle Margaretha van
Merode sa compagne uit het einde van de obligatie hier nader volgende en gepasseerd voor den
notaris De Pirotte en de getuigen daarin begrepen op datum van XIIIJ september 1671
geïnsereerd en is luidende zo van woord tot woord:
De XIIIJ september mil six cent compareerde voor mij notaris ondergeschreven en present de
getuigen na te noemen Maximilliaen De Merode markies van Westerloo, baron van Petersheim
en zijn vrouwe Isabella Margaretha De Merode die verklaren getransporteerd te hebben tot profijt
van Guilleaume Posson schepen der stad Namur 375 florijnen rente … (rest akte niet bewerkt)
WLO-OGA749-222

folio 110 verso

En den voorschreven geconstitueerde heeft de voorschreven panden opgedragen in handen ons
rechters en daarvan wettelijk vertegen ten behoef der stad Namen en zijn nakomelingen die daarin
met manische des voorschreven rechters en onze schepenen wijze rechtelijk zijn gegicht en gelast
en geen punt van rechtswege daar toe nodig verzuim of achtergelaten. Actum coram Jonker Max.
Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Kerstiaen Diels schepenen.
WLO-OGA749-223

folio 111 recto

Op XXX juni 1672 voor Jonker Max Van Blockhoven drossaard , Adriaen Wijnants en Joannes
Kenens schepenen compareerden Adriaen Diercx en Adriaen Van Tielen als rechtelijke voogden
van de wezen van wijlen Jenneken Peeters daar vader af leeft Jan Diercx ter ene en Jan Diercx
ter andere zijde, dewelke de comparanten in het minnelijke door tussenspreken en aggregatie van
de schepenen verklaarden veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke meubelen bij den
voorschreven Jan Diercx en Jenneken Peeters wijlen achtergelaten, te weten dat de
voorschreven tweede comparant zijn kinderen met naam Anna Diercx, Maria Diercx, Peeter
Diercx, Jan Baptist Diercx, Dielis Diercx, Machiel Diercx en Andriaenken Diercx zal hebben te
onderhouden van kost en drank en aan ieder van zijne voorschreven kinderen gehouden zal zijn te
geven 50 guldens eens waartegen den tweede comparant zal behouden en genieten voor zijn
eigen al de haafelijke meubelen in het voorschreven sterfhuis bevonden en tevens profiteren de
touchte in al de goederen renten en obligaties zo uit vaderlijke als moederlijke geconkwisteerde als
anderen en dat voor zijn leefdag lang, mits betalende al de schulden van het sterfhuis …
WLO-OGA749-224

folio 11 verso

Op drie augustus 1672 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Gommar Vincx en
Anna Thijs gehuwden en hebben vernieuwd mits deze de goedenis gepasseerd voor de
schepenen der stad Antwerpen op datum van 14 juni laatst leden alhier getoond en gebleken en
dat tot behoef van Mons. Corijns koopman van lakens tot Antwerpen en zijne nakomelingen voor
een rente van 75 guldens jaarlijks ten kapitaal van 1200 guldens en den voorschreven rentreffer
naar voorgaande opdracht van onderpanden daartoe komende is daarin gezicht en geërfd in
forma. Coram Jan Vervecken stadhouder, Adriaen Wijnants, merten Helsen en Joannes Kenens
schepenen op datum als boven.

Alzo kwestie en proces was gerezen tussen Adriaen Van Hout als geëede voogd van de kinderen
van Niclaes Van Kerckhoven ter ene tegens Jan Van Kerckhoven, Peeter Van Kerckhoven
kinderen en Adriaen Van Kerckhoven ter andere zijde en dat rakende zekere pretenties als den
voorschreven eerste comparant q.q. was eisende en pretenderende op de goederen van Peeter
Van Kerckhoven en Catlijn Van Eijnde hunne voorzaten, zo zijn de partijen om alle kwesties
teniet te doen door tussenspreken van de schepenen in het minnelijke gelijk zij verklaarden dit te
wezen hun akkoord , te weten dat den voorschreven Adriaen Van Hout in de voorschreven
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kwaliteit op al de goederen zo cijns als allodiale als andere goederen haaf en erfelijke hoedanig die
ook mochten wedergekomen uit den hoofde van den voorschreven Peeter Van Kerckhoven daar
zoon af was Niclaes Van Kerckhoven der wezen voorschreven vader geen actie of pretentie
meer, nu of ten eeuwige dagen te hebben, waar en tot welke plaats dezelfde goederen gelegen
zijn, zo van de voor- als nagoederen alsmede van enige qonquesten in enige vorm op hun
gestorven, waar voor den voorschreven Van Hout q.q. voor zal genieten en behouden zeker
perceel hooiwas gelegen in “ het soels broeck “ achter “ den reijenbempt “ om …
WLO-OGA749-225

folio 112 recto

daarmede te doen zijne vrije wil en bovendien aan den tweede comparanten te geven aan den
voorschreven voogd in kwaliteit voorschreven de som van 200 guldens of wel af te dragen de
wezen alzulke som als voorschreven is met zestien pattacons in specie te betalen zo dadelijk en
verder alle onkosten ter zake dezer half en half bij de partijen comparanten te betalen … Actum
deze XVIJ juni 1671 coram Merten Helsen en Kerstiaen Diels schepenen.

Voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Geert Verbiest en Gommar
Verstappen als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Willem Verbiest daar moeder af
leeft Catlijn Verstappen, Mattheijs Van Camp voor zichzelf alsmede hem sterkmakende voor
zijne mede erfgenamen, allen als erfgenamen van Jan Verbiest en zijn zusters kinderen ter ene
en Jan De Hont ter andere zijde en alzo grote kwestie en geschillen zouden kunnen ontstaan
tussen de voorschreven comparanten nopende enige testamenten en pretenties of andere
pretenties die den ene tegen den andere lieden uit hoofde van den voorschreven Jan Verbiest en
zusters kinderen waren pretenderende, zo verklaarden in het minnelijke en met aggregatie en
tussenspreken der schepenen in het minnelijke veraccordeerd te zijn, te weten dat de
voorschreven tweede comparant alleenlijk in touchte voor zijnen leefdagen lang zal behouden en
genieten het huis met den hof en het land daaraan gelegen. Item het land genaamd “ den
perenboom “ en trekken alles touchtsgewijs te onderhouden, mits komende hetzelfde goed en
touchte daarna op de eerste comparanten dan het huis, hof en binnenblok alleen aan Geert
Verbiest.
Item zal insgelijks behouden al de haave en kredieten ten voorschreven ’t zijnen huis bevonden
om daar mede te doen ten alle tijde zijne vrije en libere dispositie, mits betalende al de schulden bij
hem en zijne overleden huisvrouw of zijne nakomelingen gemaakt, zonder dat de voorschreven
eerste comparanten in enige schulden gehouden zullen zijn, waartegen de eerste comparanten
zullen behouden voor hun …
WLO-OGA749-226

folio 112 verso

eigen, zekere goederen gelegen tot Itegem, geheten “ het spaepenblock “ met het wouwerken
hun comparanten bekent, verklaarden over zulks de ene op den andere niet meer te pretenderen
… Actum in collegio van schepenen deze 5 juli 1672.

Ten voorschreven dag heeft Hendrick Bercx als voogd van het weeskind van Wauter Bercx en
Berbel Vereijck ter ene verklaart en Geert Van Hout ter andere zijde veraccordeerd te zijn
nopende de haave die ten sterfhuis van de voorschreven Geert Van Hout schoonvader der
voorschreven wees is bevonden, te weten dat den voorschreven tweede comparant behouden zal
al de haave mits gevende aan het voorschreven weeskind een som van eenen pattacon, mits
betalende al de schulden ten sterfhuis bevonden.
WLO-OGA749-227 folio 113 recto
Op XX oktober 1676 voor Jonker Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Merten Helsen , Mr.
Joannes Kenens , Jan Goijvaerts en Balt. Tieboirs schepenen des land en markizaat Westerlo
compareerde den eerzame heer Henricus Oijen en vertoond alhier zekere akte van cassatie van
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een rente gepasseerd voor den notaris Pirotte op datum van 16 september 1676 en getuigen in
dezelfde begrepen die is luidende van woord tot woord:
o.a. Op XVJ september 1676 compareerde persoonlijk Guillaume Posson schepen der stad
Namur dewelke het volgende verklaarde dat den heer Hoogedele Excellentie ingevolge met zijn
dame Isabelle Margrite de Merode markies van Westerlo baron de Petershem etc… de som van
6000 à drie honderd sept ante cinq fluorins aan Jean De Villers koopman in de stad Brussel en de
andere 3000 aan de dame weduwe Gerardo Bauwens koopman van Antwerpen …
Was ondertekent Mr. Pirotte en den eerwaarde heer Oijen heeft uit kracht der voorschreven
procuratie de goederen en personen, bij den voorschreven erfbrief verbonden en verobligeert
ontslagen en geaccordeerd in de cassatie der rente voorschreven die ten deze werd gedood en
gecasseerd.
WLO-OGA749-228

folio133 verso

Op 26 maart 1670 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Van Kerckhoven
en Peeter Peeters als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van Magriet Peeters daar
vader af leeft Adriaen Van Kerckhoven ter ene en Adriaen Van Kerckhoven en Anna Vervoort
zijn huisvrouw ter andere zijde, dewelke verklaarden door tussenspreken van goede mannen
minnelijk veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke goederen bij de voorschreven Margriet
Peeters achtergelaten, te weten dat de tweede comparanten haar achtergelaten kinderen te weten
met name Jan Van Kerckhoven, Adriaen Van Kerckhoven, Machiel Van Kerckhoven, Maijken
Van Kerckhoven en Martina Van Kerckhoven zullen te hebben te onderhouden van kost en
drank … tot deze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 25 jaren en dan aan ieder van hen te
geven de som van 40 guldens en dat tot vijf in het getal, … waarvan de tweede comparante zal
profiteren en genieten al de haafelijke goederen en alsnog de touchte der erfgoederen … Actum
coram den heer drossaard Adriaen Wijnants, Merten Helsen, Kerstiaen Diels schepenen.
WLO-OGA749-229

folio 114 recto

Op 27 juli 1674 voor drossaard Jonker Maximiliaan Van Blockhoven en schepenen nagenoemd
compareerden Peeter Geens en Geeraerdt Bauwen als rechtelijke voogden van de onmondige
kinderen achtergelaten bij wijlen Frans Geens daar moeder af leeft Dimpna Bauwen ter ene en
de voorschreven Dimpna Bauwen bijgestaan met Machiel Vleugels als haar tegenwoordige man
en voogd ter andere zijde, dewelke door tussenspreken van de schepenen verklaarden in het
minnelijke veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke goederen als obligatie en andere
meubelen en erfgoederen ten sterfhuis voorschreven bevonden en achtergelaten, geen
gereserveerd hoedanig die wezen mochten.
Ten eerste zullen de voorschreven tweede comparanten of comparante haar kinderen tot zes
namelijk Maijken Geens, Jan Geens, Bastiaen Geens, Peeter Geens, Catharina Geens en
Adriaenken Geens te onderhouden van kost en drank … en dat zo lang rakende de alimentatie
totdat dezelfde zullen gekomen wezen tot een staat of ouderdom van 20 jaren en aan ieder van de
voorschreven kinderen te geven tot uitzet 50 guldens in geld, vijf veertelen koren, een koe met een
vaars, een bruiloftskleed met zijn toebehoren met een tamelijke bruiloft naar hunnen staat, ten
ware het gebeurde dat één of meer der voorschreven kinderen kwamen aflijvig te worden, in welk
geval zij zullen moeten doen een uitvaart naar hun staat … tevens te geven …
WLO-OGA749-230

folio 114 recto

uit de gelijke obligaties de som van 1200 guldens eens om tot behoef als voor jaarlijks daarvan te
genieten … Verder akkoord van afscheid daarin dat zij tweede comparanten zo hunne
nakomelingen daarin geen gezag of recht in zullen hebben etc… en waartegens de voorschreven
tweede comparanten voor hun eigen behouden en profiteren zullen alle de haafelijke meubelen en
daarmede te doen hunnen vrije wil … Te reguleren ingevolge het testament van Peeter Bauwen
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der wezen grootvader, alles te gaan als naar landsrecht … Coram den heer drossaard Kerstiaen
Diels en Merten Helsen schepenen op datum als boven
WLO-OGA749-231

folio 115 recto

Compareerde Sr. Therij renmeester etc… de welke om te komen tot het effect van zijne
geadviseerde pretenties hem aangewezen voor de heren wethouders der stad Loven op den
negenste april 1663 volgens het vonnis daarvan zijnde ondertekent N. Van Berckel en welk vonnis
den comparant bij provisie zo zij verstaan heeft bij naarder vonnis van den … ( leeg ) september
laatstleden van de wethouders van Loven opnieuw is aangewezen om tot verhaal van de 800
guldens met intresten et expensis daarin vermeld onder borg te mogen stellen haar executie tot
last van heer M. E. Wauters advocaat en secretaris van de universiteit tot Loven etc… zo heeft
den comparant in voldoening van hetzelfde vonnis voor borg opgedragen zijn groot huis staande
alles in “ ‘t hert “ 19 met schuur stallingen, hof appendenties en dependenties met alsnog het kleine
huis daarnaast “ de reijporten “ staande. Palende in het geheel oost Gommar Vincx, zuid de
Laecke, west den advocaat Thijs en noord de Plaatse. Daarop uit te gaan hem gekost hebbende
over tienduizend guldens en meer zo hij verklaarde en dat tot resonderinge ingevalle van den
voorschreven heer advocaat Wauters aldus opgedragen in handen van Max. Van Blockhoven en
Jan Vervecken en dat ten behoef als voorschreven is. Coram Adriaen Wijnants en J. Kenens deze
16 oktober 1674.
#Constituerende irrevorabel Jan Baptist Hoffmans en … (niet vermeld) te samen en elk van hun
in bijzonder om het voorschreven huis cum appendenties en dependentiën in anderwerf op den
dage voor de heeren schepenen van Loven en alomme elders daar des behoren zal, en de
voorschreven cautie in forma te herkennen en te vernieuwen ratificerende etc…
WLO-OGA749-232

folio 115 verso

Op 7 maart 1675 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Willem Leijs en Geert
Verbist als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Reijnier Leysen daar moeder
af leeft Anneken Provents ter ene en de voorschreven Enneken Provens bijgestaan met Aert
Fonteijn haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, dewelke verklaarden met aggregatie
van drossaard en schepenen in het minnelijke veraccordeerd te zijn nopende de haafelijke
meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden, te weten als dat de voorschreven tweede
comparante schuldig en gehouden zal zijn te onderhouden de kinderen van den voorschreven
Reinier Leijs te weten Reijnier Leijs, Anthoin Leijs en Maijken Leijs van kost en drank … en dat
allemaal voor den tijd dat de voorschreven Anneken Provins zal wezen in het leven en getrouwd
met haar voorschreven man, mitsgaders dezelfde te leren lezen en schrijven.
Item zullen zij tweede comparanten boven dien schuldig en gehouden zijn te geven aan ieder der
voorschreven kinderen komende tot den ouderdom van 24 jaren de som van 20 guldens eens,
waartegen zij tweede comparanten profiteren en behouden zullen alle de haafelijke meubelen …
etc… Actum coram Jonker Max. Van Blockhoven drossaard, Adriaen Wijnants en Joannes Kenens
schepenen op datum als boven. Heer. Vermeeren secr.
WLO-OGA749-233

folio 116 recto

Op 26 februari 1676 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Peeter Van Eijnde
en Willem Nuijts als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Van Eijnde ter
ene en der wezen moeder Christina Nuijts bijgestaan met Geeraert Witvrouwen haar man en
voogd ter andere zijde, dewelke verklaarden door tussenspreken van de schepenen als
oppervoogden in het minnelijke veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke als erfelijke
goederen ten sterfhuis voorschreven bevonden, te weten dat zij tweede comparante schuldig en
Huizen op de markt: Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 23 ‘ den herte “ stenen huis, stallingen en hof,
gelegen aan de noordzijde van de Plaats of markt van Westerlo. Eigenaars waren o.a. Absolon Vincx en
Geertruijt Van Dijck. Adriaen Wijnants van Rosan en Van Liefsberge.
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gehouden zullen zijn de achtergelaten wezen en kinderen te weten Marie Vanden Eijnde alias
Van Diesen, Peeter Vanden Eijnde alias Van Diesen, Willem Vanden Eijnde alias Van Diesen,
Jenneken Vanden Eijnde alias Van Diesen, Anneken Vanden Eijnde alias Van Diesen,
Elisabeth Vanden Eijnde alias Van Diesen, Jan Vanden Eijnde alias Van Diesen, Martinus
Vanden Eijnde alias Van Diesen en Adriaen Vanden Eijnde alias Van Diesen, van kost en
drank … tot dezelfde zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaren en hen dan een uitzetsel
te geven van 16 guldens, waartegens zij tweede comparanten behouden en profiteren al de
haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden, mitsgaders genieten de touchte van al
de erfgoederen … en te betalen al de schulden hoedanig die ook wezen mochten zijn … Actum
coram den heer drossaard, Merten Helsen, Merten Dauwen, Balthazar Tiebours schepenen.
WLO-OGA749-234

folio 116 verso

Op 14 oktober 1772 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Dimpna Vincx
bijgestaan met Adriaen Wijnants haar tot deze gekozen en gegeven voogd uit de wet ter ene en
Jan Verlinden en Lauwreijs Buijens als voogden van de wezen wijlen Peeter Verlinden daar
moeder af leeft de voorschreven Dimpna Vincx ter andere zijde, dewelke verklaarden in het
minnelijke en door tussenspreken van de schepenen en met aggregatie der zelfden veraccordeerd
te zijn , eerst nopende de haafelijke meubelen bij de voorschreven Peeter Verlinden en Dimpna
Vincx voorschreven achtergelaten, te weten dat de voorschreven eerste comparante Dimpna
Vincx haar kinderen Peeter Verlinden, Gilliam Verlinden, Jan Baptista Verlinden, Catharina
Verlinden, Anneken Verlinden en Joachim Verlinden loffelijk zal onderhouden van linden en
wullen, ziek en gezond … te laten leren enige ambachten hetzij de dochters te laten leren naaien
of kanten maken.
Item zullen de voorschreven kinderen hunnen kostweerding zijnder niet gehouden zijn hunne
moeder langer te dienen als het hun zal gelieven dan alleenlijk om hen fortune te maken en
ingeval een van hen zoude ziek te worden dat zij alzo dan bij hunne moeder zullen onderhouden
worden tot dat ze wederom gezond zullen zijn. Item zal de voorschreven Dimpna Vincx aan ieder
van haar kinderen te geven 55 guldens eens in geld, integendeel van hetgeen voorschreven de
eerste comparante zal behouden en genieten al de haafelijke meubelen, actie en kredieten ten
sterfhuis bevonden, mits betalende alle passieve schulden insgelijks ten sterfhuis bevonden. Item
zal de voorschreven eerste comparante profiteren de touchte in alle de goederen zo van vaderlijke
als moederlijke zijde haar leefdag lang ook deze verstorven van haar moeder gelegen tot
Meerhout …
Actum op datum als boven coram Jan Vervecken stadhouder, Adriaen Wijnants en Joannes
Kenens schepenen. Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-235

folio 117 recto

Op 1 juli 1676 voor drossaard en schepenen compareerden Jan Verbist en Hendrick De Winter
als voogden van het achtergelaten weeskind wijlen Matthijs De Neeff en Catleijn Vande Brande
ter ene, Jan Verbist nomine uxoris Anneken Verleuffelt en Jan Verleuffelt voor hun zelve. Item
Hendrick Vande Brande als voogd met Merten Helsen ten deze uit de wet verkozen van de
achtergelaten weeskinderen wijlen Jan Nuijens en Catleijn Vande Brande. Item Jan De Neeff en
Adriaen Verlinden als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Mattheijs De Neeff
en Catleijn Van Kerckhoven ter andere zijde, dewelke comparanten door tussenspreken van
goede mannen en met aggregatie van de heer wethouder alhier verklaarden in het minnelijke
veraccordeerd te wezen onder malkander nopende alle geschillen die de partijen voorstelden over
de uitkopen die de tweede comparanten wezen tot last van de eerste comparanten en wezen te
weten als dat zij comparanten gelijkelijk den eerste sterfhuis zijn aanvarende en nadat alle de
schulden zullen wezen voldaan al hetgeen in den voorschreven sterfhuis boni zal worden
gevonden, nopende de koopcedulle … gelijkelijk bij iedere der voorschreven wezen zal
geprofiteerd en genoten worden … Coram d’ officie, Merten Helsen, Jan Goijvaerts en Balthasar
Thiebours schepenen.
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WLO-OGA749-236

folio 117 verso

Op 30 september 1676 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Jan Van Outsel als
rechtelijke voogd van de nagelaten kinderen wijlen Barbara Goijvaerts daar vader af leeft Bertel
Verheijen, gelovende door Bastiaen De Vlam die ten deze mede voogd moet wezen dit afscheid
te doen approberen en zo te samen ter ene en Bertel Verheijen vader der wezen ter andere zijde
met aggregatie en consent der wezen oppervoogden en schepenen geaccordeerd, te weten dat
den voorschreven vader zijn kinderen tot vijf in het getal zal schuldig en gehouden zijn te
alimenteren en te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zullen zijn tot den ouderdom
van 20 jaren en dan aan ieder der zelfde kinderen te geven 12 guldens in geld en tevens te
betalen alle de schulden ten sterfhuis voorschreven bevonden te betalen, waarvoor hij kan
profiteren en genieten alle de haafelijke meubelen om daarmede te doen zijne vrije wille …
Ten voorschreven dag heeft Jan Van Outsel den eed gedaan als voogd van de wezen wijlen
Barbara Goijvaerts daar vader af leeft Bertel Verheijen. Actum in collegio van schepenen deze
30 september voorschreven.
WLO-OGA749-237

folio 118 recto

Dit akkoord is niet voltrokken. Op 12 oktober voor d’ officie en schepenen nagenoemd
compareerden Anthonij Dauwen en Jan Van Kerckhoven als rechtelijke voogden van de
onmondige kinderen wijlen Maijken Van Kerckhoven daar vader af leeft Peeter Dauwen ter ene
en de voorschreven Peeter Dauwen ter andere zijde, dewelke hier door tussenspreken en
aggregatie van de schepenen verklaarden veraccordeerd te wezen nopende het afscheid van de
haafelijke meubelen en andere goederen ten sterfhuis voorschreven bevonden, te weten dat den
voorschreven vader Peeter Dauwen zijne kinderen tot vijf in het getal te weten Adriaen Dauwen,
Catharina Dauwen, Jan Dauwen, Peeter Dauwen en Anthonij Dauwen zal schuldig en
gehouden zijn dezelfde te onderhouden van kost en drank … en hen te geven als ze zullen
gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaren een koe of 25 guldens in de plaats van dien , met drie
veertelen koren, twee veertelen boekweit en 10 guldens in geld of een tamelijk kleed. Item te
betalen alle schulden ten sterfhuis bevonden, waartegen hij zal profiteren voor zijn eigen de
haafelijke meubelen aldaar bevonden mitsgaders de touchte van al het goed zolang tot het jongste
kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaren … Volgen de voorwaarden indien er iemand
van de kinderen vroegtijdig kwam te overlijden. Actum coram d’ officie M. Helsen, Jan Goijvaerts,
en Jan Kenens schepenen.
Anthonij Dauwen en Jan Van Kerckhoven hebben den eed als voogden gedaan van de
voorschreven wezen.
WLO-OGA749-238

folio 118 verso

Op 9 november 1676 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Verbist en
Niclaes Van Haudt als rechtelijke voogden van de achtergelaten kinderen wijlen Catleijn Van
Haut daar vader af leeft Merten Verbist ter ene en den voorschreven Merten Verbist ter andere
zijde, dewelke door tussenspreken van goede mannen en met aggregatie van de schepenen in het
minnelijke veraccordeerd te zijn nopende de haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven
bevonden, te weten dat de voorschreven vader zijne kinderen tot drie in het getal zal moeten
onderhouden van kost en drank … en dat tot het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom
van 20 jaar en dan aan ieder van hen te geven de som van 20 guldens geld , een veerteel koren
en een veerteel boekweit, en dezelfde eerlijk naar hunnen staat te kleden, waarvoor hij vader zal
genieten de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden. Item de touchte van de
goederen voor zijn leefdag lang en degene van zijn vrouwe der wezen gewezen moeder tot den
voorschreven tijd, mits te betalen de passieve schulden behoudelijk 100 guldens kapitale rente aan
Adriaen Gijsels zullen op het goed en tot last van de wezen blijven … Volgen de voorwaarden bij
het overlijden van iemand der kinderen. Actum coram den heer drossaard, Joannes Kenens en
Tibours schepenen.
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WLO-OGA749-239

folio 119 recto

Op 12 januari 1677 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Willem Goris ? en
Lambrecht Vaes als rechtelijke voogden van de minderjarige kinderen wijlen Peeter Bruijndoncx
en Maijken Van Calster ter ene en de voorschreven Maijken Van Calster bijgestaan met Jan
Van Boickel Machielssone haar tegenwoordige man ter andere zijde, welke comparanten door
tussenspreken van goede mannen en met de aggregatie van de schepenen in het minnelijke
veraccordeerd nopende de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, te weten dat de
voorschreven tweede comparanten schuldig en gehouden zillen zijn haar kinderen te onderhouden
van kost en drank … tot dat het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar en
dan aan ieder der voorschreven kinderen schuldig en gehouden zijn te geven als deze zullen
gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaren 20 guldens eens, waarvoor zij tweede comparanten
zillen profiteren de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en hebbende de touchte in alle de
erfgoederen tot den tijd dat het jongste kind zal wezen 20 jaren, mits te betalen de intresten van de
rente daarop staande … Actum coram den heer drossaard, Merten Helsen, Joannes Kenens, Jan
Goijvaerts, Merten Dauwen en Tibors schepenen.
WLO-OGA749-240

folio 119 verso

Op 1 december 1677 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Poels
bijgestaan met Martinus Helsen als schepenen ten deze uit de wet hiertoe verkozen en alzo te
samen voogden van de achtergelaten wezen wijlen Maria Poels daar vader af leeft Jan Vander
Veken ter ene en de voorschreven wezen vader ter andere zijde, dewelke verklaarden door
tussenspreken van goede mannen met aggregatie van de schepenen in het minnelijke zijn
veraccordeerd over de haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven achtergelaten, te weten als
dat den tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn zijne kinderen tot zes in het getal
namelijk Peeter Vander Veken, Clara Vander Veken, Catharina Vander Veken, Maria Vander
Veken, Jan Vander Veken en Franciscus Vander Veken te onderhouden van kost en drank …
tot den ouderdom van 20 jaar, mitsgaders te laten leren lezen en schrijven of wel zo dezelfde
kwamen te trouwen zo zal hij tweede comparant ten voorschreven tijd aan ieder van zijne
voorschreven kinderen geven 25 guldens met twee veertelen koren … waarvoor hij tweede
comparant zal genieten en profiteren al de haafelijke meubelen mits betalende alle schulden, mits
hebbende de touchte in alle de goederen zo en gelijk die bij testament van zijne overleden
huisvrouwe was gemaakt … Actum coram den heer drossaard, Merten Helsen, Jan Goijvaerts en
andere schepenen in collegio deze 1 december 1677.
WLO-OGA749-241

folio 120 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen Mr. Guilliam Vincx en Catleijn
Cuijpers namelijk Peeter Van Wuijtswinckel nomine uxoris Geertruida Vincx,
Mr. Guilliam Van Brauwsel nomine uxoris Dimpna Vincx, Jan Verlinden
nomine uxoris Catleijn Vincx.
In den eerste werd voor de eerste kavel gesteld het huis genaamd “ den hooge hoff “ 20 geschat
op 800 guldens. En is deze na voorgaande loting gevallen aan Geertruida Vincx cum marito mits
gevende aan den tweede kavel 162 guldens en aan den derde kavel 37 guldens.
Item werd voor de tweede kavel gesteld de helft van het land in de Savelstraet geschat op 237
guldens 10 stuivers gelegen oostwaarts. Item “ het cleijn blocxken “ in de Tongelsche straat,
geschat op 100 guldens. Item het half bunder hooiwas in “ het broeck “ geschat op 200 guldens.
Item de heide onder Herselt, geschat op 25 guldens. Item zal deze kavel trekken van het huis de
som van 37 guldens en 10 stuivers. Bevallen aan Catleijn Vincx.

Huizen op de markt: Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 27 “ den Hoogen Hoff “ huis en hof met de oude
keuken, 2 kamers, kelder en kelderkamer, gelegen aan de west zuidzijde van het dorp van Westerlo.
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Item voor de derde kavel werd gesteld, in den eersten de andere helft van het land in de
Savelstraat gelegen westwaarts en geschat op 237 - 10. Item “ het derdel “ hooiwas geschat op
125 guldens. Item de heide en bos achter Berchom geschat op 75 guldens. Item zal deze kavel
trekken van de eerste kavel A of huis de som van 262 guldens 10 stuivers en is deze bevallen aan
Dimpna Vincx cum marito.
Al hetwelk zo voorschreven staat verklaarden de partijen dit te wezen hunne universele scheiding
en deling en deze te houden voor goed, vast en van waarde …
WLO-OGA749-242

folio 120 verso

Op 24 januari 1679 Jespar Alen en Hendrick Van Passel als voogden van de onmondige
kinderen wijlen Catleijn .. ( leeg ) daar vader af leeft Jan Verbist hebben den eed van trouw
gedaan in het collegio van schepenen.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markizaat Westerloo.
Vertonende reverentelijk Jespar Alen en Hendrick Van Passel als voogden van de kinderen Jan
Verbist hoe dat zij het sterfhuis belast vonden met merkelijke schulden, zo verre dat zij
genoodzaakt zijn geweest te verkopen enige erfelijke goederen de voorschreven wezen verstorven
bij de dood van haar moeder, in welke verkopingen de grootmoeder en de vader der voorschreven
wezen ook hebben gerenuntieert van haar touchte en mits dezelfde goederen gelegen onder
Tongerloo ter uitersten wezende zijn verkocht tot profijt van de voorschreven wezen en dat zij
remonstranten de kopers niet en kunnen goeden of bewaren ten zij Ue als oppervoogden den
voorschreven koop approberen en de supplianten autoriseren tot het effectueren van dezelfde,
kerende daarom tot Ue. ootmoedelijk biddende dezelfde gelieve gediend te zijn de voorschreven
koop te approberen …
Copije van apostille
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer en approberen den koop ten deze gedaan …
Actum in collegio van schepenen deze 24 januari 1679 en was ondertekent Henr. Vermeeren
secretaris.
Momboirdije,
Op 15 februari 1679 hebben Cornelis Tubbecx en Peeter Van Dijck Janssone als voogden van
de minderjarige kinderen wijlen Adriaenken Diercx daar vader af leeft Peeter Brusseleirs den
eed van trouwe voor d’ officie en schepenen.
WLO-OGA749-243

folio 121 recto

Op 15 februari 1679 compareerden Cornelis Tubbicx en Peeter Van Dijck als rechtelijke
voogden van de onmondige kinderen wijlen Adriaenken Diercx ter ene en Peeter Brusseleirs
vader der wezen voorschreven, dewelke door tussenspreken van de schepenen in het minnelijke
verklaarden veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke meubelen bij de aflijvige achtergelaten
en te sterfhuis voorschreven bevonden, te weten als dat den voorschreven vader zijn kind oud 2
jaren met naam Peeter Brusseleirs loffelijk te onderhouden van kost en drank … en dat tot deze
gekomen zal zijn tot den ouderdom van 18 jaren waarvoor de vader behouden zal voor zijn eigen
alle zodanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis bevonden zijn … Actum ut supra. Henr.
Vermeeren secr.

Op 22 februari 1679 compareerde Peeter Brusseleirs en Machiel De Neeff en hebben den eed
gedaan als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Diercx daar moeder af
leeft Maijken De Neeff, coram d’ officie en Van Brouwsel schepenen.
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Ten voorschreven dag compareerden de voorschreven voogden ter ene en Maijken De Neeff
bijgestaan met Cornelis Tubbecx haar man en voogd ter andere zijde dewelke in het minnelijke
met aggregatie van ons als oppervoogden verklaarden veraccordeerd te wezen nopende de
haafelijke meubelen en schulden ten sterfhuis voorschreven bevonden, te weten als dat zij tweede
comparanten zullen behouden voor hun eigen al de haafelijke goederen ten sterfhuis bevonden
hoedanig die wezen mochten zijn , waarvan zij eerste comparanten ten behoeve der tweede zijn
renuntierende in forma, mits betalende alle de schulden ten sterfhuis voorschreven bevonden en
onderhouden der kinderen van kost en drank en ziek en gezond … en verders als bij het testament
gemaakt bij wijlen den voorschreven Jan Diercx en Maijken De Neeff de welke ten deze
verklaarden te approberen en van woord tot woord luidende als volgt.
WLO-OGA749-244

folio 121 verso

In den naam ons Heeren Amen, bij den inhoud van deze tegenwoordige openbaar instrument van
testament zij kennelijk en iegelijk dat op deze 15 november 1660 voor mij notaris openbaar tot
Tongerloo residerende en de getuigen nagenoemd compareerden Jan Diercx en Maeijcken De
Neeff zijne huisvrouwe beiden gezond van lichaam …
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde en komende verder
tot de dispositie van hunne tijdelijke goederen en eerst daarvan disponerende hunne haafelijke
goederen willende deze te laten aan de langstlevende van hun beiden en aangaande de dispositie
van hun erfelijke goederen en deze ook te laten aan de langstlevende van hun beiden hun leefdag
lang ten regarde hunner beide kinderen en te blijven gebruiken en bezitten bij vorm van touchte …
Aldus gedaan en gepasseerd ten datum als boven ter presentie van V. Van Leuffelt en Werner
Geens als getuigen naast Notaris De Vos, was ondertekent J. Bongaerts notaris publicus.
WLO-OGA749-245

folio 122 recto

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des lands en markizaat van
Westerloo als oppervoogden van de wezen aldaar …
Vertonende reverentelijk de voogden Jan Baptista Geeraerts zoon van Laureijs Geeraerts en
Catleijn Patroons gehuwden tijdens hun leven en dat aan de voorschreven wees onder andere
goederen is competerende voor een vierde part benevens zijne halve zusters en broeders uit den
hoofde van zijn voorschreven moeder, zeker huis, hof, stallingen en schuur met ” het huijsblock “
groot omtrent een half bunder de maten onbegrepen gelegen binnen Vorst en de Wuerschestrate,
onverdeeld en ook ondeelbaar tussen dezelfde wezen en zijn consorten dewelke den vader van
zijne halve broeders en zusters naar voorgaande zondagse kerkgeboden publiekelijk voor alle man
heeft te koop gesteld en ook verkocht uit kracht van testament van de voorschreven Catleijn
Patroons zijn overleden huisvrouw, om daarmede te blussen hunne respectievelijke schulden en
alzo het gemelde huis subject was aan twee grote reparaties en de stal geheel uit zijne wanden,
plaijen en dak benevens de schuur en dat de voorschreven wezen voor zijn part daarvan luttel of
niet geprofiteerd en reparaties en dorpslasten af gebroken zo hebben de vertoonders onder
correctie daarom geconsenteerd geconfedereerd dat de wezen jaarlijks van den intrest voor het
part van de penningen vier maal zoveel zal komen te genieten als tegenwoordig kan profiteren
door tuin met hof, schuur en stallingen jaarlijks niet en wordt verhinderd in het geheel ter som van
… gulden, daar van moeten afgetrokken worden de reparaties en dorpslasten en in enige jaarlijkse
geschapen was niet te trekken, door de grote reparaties die hetzelfde tegenwoordig subject is daar
ter contrarie jaarlijks los en vrij zal kunnen profiteren omtrent de twaalf guldens, welken
aangemerkt en dat zulks aan de supplianten zonder voorgaande decreet van Ue niet en is
gepermitteerd zo keren dezelfde hen tot Ue.
Ootmoedelijk biddende ten einde Ue. gelieven aan de supplianten te verlenen Ue. consent en
decreet om de het voorschreven huis hiervoor geroerd validelijk tot behoef van de laatste hooger
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of palmslag hebbende na het ontsteken der kaarsen, hierin genoeg te goeden voor het
voorschreven vierde part …
WLO-OGA749-246

folio 122 verso

Oolen, Aan den heer drossaard etc…
Vertonende reverentelijk Merten Van Bijlen en Jan Van Eijnde als voogden van de minderjarige
kinderen wijlen Jan Van Bijlen 21 daar moeder af leeft Maeijke Peeters, ( verklarende ) hoe dat zij
het sterfhuis belast vonden met 150 guldens en dat aan de voorschreven wezen is competerende
een helft in een stuk erve of beemd of land gelegen onder Geel en voor de andere helft Jan Peijs
die zijn part ‘ van sinne ‘ is te verkopen, zo zouden de voorschreven voogden hun helft daarin ook
graag verkopen om de voorschreven 150 guldens te betalen, welke verkoop zonder UE. permissie
niet vermag te geschieden … De schepenen gezien hebbende den dispositieve deze accorderen
in de verkoop … Actum in collegio dezen 18 april 1692 en was ondertekent Henr. Vermeeren
secretaris.

Mombardije: Op 18 april heeft Jan Thoelen en Hendrick De Winter den jongen als voogden den
eed gedaan voor de wees wijlen Catelijn Van Kerckhoven daar vader af leeft Jan De Winter in
collegio.
Afscheid: Ten voorschreven dag compareerden de voorschreven voogden ter ene en den
voorschreven vader ter andere zijde, dewelke door tussenspreken van goede mannen en met
aggregatie van de schepenen in het minnelijke verklaarden veraccordeerd te wezen rakende de
haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden, te weten als dat den voorschreven
vader zijn kind zal moeten onderhouden van kost en drank … tot het zal gekomen zijn tot den
ouderdom van 20 jaren dan zal gehouden zijn aan het voorschreven kind te betalen 25 guldens,
een koe of 25 guldens in plaats van dien ter keuze , mitsgaders drie veer telen koren, twee
veertelen boekweit . Item een tamelijk kleed van hoofd tot voeten en houden een eerlijke bruiloft
naar staat …, waarvoor hij vader zal mogen behouden en profiteren voor zijn eigen alle zodanige
haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven bevonden worden, mitsgaders hebbende de
touchte in al de erfgoederen tot den tijd dat de voorschreven wees zal wezen gekomen tot den
ouderdom van 20 jaren waarna de goederen zullen gaan als naar landsrecht. Mits dat de vader de
intresten zal betalen van de gegoede renten en obligaties … Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-247

folio 123 recto

Ten voorschreven dag compareerden Peeter Van Kiel als voogd der wees wijlen Anna De Rijck
daar vader af leeft Jan Van Kiel en Peeter Tuerlincx ten deze verkozen voogd uit de wet ter ene
en de voorschreven vader Jan Van Kiel ter andere zijde de welke rakende de geschillen ten
sterfhuis voorgevallen in het minne en met aggregatie van de oppervoogden verklaarden
veraccordeerd te zijn in voegen nabeschreven, te weten als dat den voorschreven vader zijn kind
met naam Adriaen Van Kiel zal hebben te onderhouden van kost en drank … tot den ouderdom
van 22 jaren als wanneer hij aan hetzelfde schuldig en gehouden zal zijn te geven voor een nieuw
kleed (20 guldens aan Peeter De Reijdt). Item een koe van de beste. Item een tonne bier ? en een
veerteel koren, waarvoor hij vader zal profiteren en voor zijn eigen behouden al de haafelijke
meubelen als er ter sterfhuis voorschreven bevonden zullen worden mitsgaders de touchte in alle
de erfgoederen tot den voorschreven gelimiteerde tijd … Te geven den intrest van 100 guldens of
de rente aan den heer pastoor van Hulshout alsdan is gekweten of niet en dan dit ingevalle alsdan
aan zijn kind tot 5 guldens jaarlijks.

21

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Bijlen x Maria Peeters, nr. 2301., pag. 461.
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Op 24 oktober 1679 heeft Jan Vermeijen voogd over de achtergelaten wees wijlen Jenneken
Peeters daar vader af leeft Jan Diercx den eed van trouwen gedaan in handen van den heer
drossaard, present Mr. Gilliam Van Berouwsel schepen.
WLO-OGA749-248

folio 124 recto

Overgebracht ter griffie en geregistreerd deze 22 september 1679 coram Van
Brauwsel en Wellens schepenen.
In den naam ons Heeren Jesu Christi amen. Kennelijk zij één iegelijk dat op den 23ste dag der
maand september van den jaar 1676 voor mij notaris tot Geel residerende en de getuigen
nagenoemd compareerde den eerzame Adriaen Van Elsen Adriaenssone 22 jongeman, wezende
geboortig en tegenwoordig wonende tot Buel onder Oolen, gezond en zijn memorie en verstand
wel machtig en gebruikende, verklarende van zijn tijdelijke goederen hem bij God almachtig
verleend bij vorm van testament te willen disponeren in voegen en manieren na volgende.
Willende begraven te worden ter gewijde aarde en in plaats van de uitvaart van kost aan de
geburen en naaste vrienden gegeven te worden een tonne bier, goed bier en onmiddellijk na zijn
aflijvigheid tot lafenis zijner ziel hem nagedaan worden 20 missen van requiem en komende tot de
dispositie van zijn testateurs meubelen en immeubele goederen, acties en kredieten, maakte en
legateerde hij testateur aan den H. Geest van Oolen 25 guldens ingeval hij zonder wettige oiren
achter te laten komt te sterven en ingeval als voor hij zonder kind of kinderen sterft, zo maakte en
legateerde hij testateur aan zijne twee halfzusters Ida Van Elsen en Joanna Van Elsen daar
moeder af was Marie De Greve aan elk 150 guldens … Item zijns testateurs verdere zo haafelijke
als erfelijke goederen maakte aan de vijf kinderen van zijn broer wijlen Jan Van Elsen …
Aldus gedaan ter woonplaats van mij notaris binnen de Vrijheid Geel, ten dage en jaar als boven
ter presentie en overstaan van Hendrick Vander Eijgen en Geeraert Verheijen als getuigen.
Pauli notaris deze 20 augustus 1679. Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-249

folio 124 verso

Op 30 september 1679 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Mattheus Verborgt
als voogd over de achtergelaten wezen wijlen den advocaat Paulus Verborght en Juffrouwe
Anna Biriens en heeft in die kwaliteit geconstitueerd en machtig gemaakt bij deze Joris
Verborght alsnu meerderjarige en den wezen oudsten broer ons in zijne constituanten naam en in
kwaliteit voorschreven te verhuren of te verkopen alzulke kamer of huis als de voorschreven
wezen competerende gestaan en gelegen binnen de Plaatse van Eersel, waarnisse en claernisse
te geloven, de kopers daarin te goeden en speciaal daarin te doen wat hij constituant present
zijnde zoude komen of mogen doen, met conditie en supplicatie aan de heren wethouders van
Eersel van de penningen hiervan voortkomende en der wezen niet meerderjarig zijnde
competerende …

Op 28 september compareerde Machiel Lemmens en Anna Meurs gehuwden en hebben tot
ontlasting van alzulke zille land als alle andere waar die gelegen zouden mogen wezen of mede te
last waren met zekere rente ten kapitaal van 300 guldens als de kerk van Sammel te samen was
heffende mede op zeker huis, hof, etc… als Merten Moors en Geertruida Lemmens hebben
gekocht van Jan Tielens tot Herselt, gesteld tot onderpand aan het voorschreven huis tot
assurantie der voorschreven rente zeker drie zillen land en bocus ? bosch gelegen tot Heultje,
geheten “ het claesblock “ . Palende oost Jan Augustijns, zuid de Broeckstraete, west Andries
Stercx en noord “ de goirheijde “ en zijn gecompareerd Jan Daems en Willem Lauwreijs in den
naam en als Kerkmeesters der kerk van Sammel die hierin werden gegicht en gegoed in forma …
Coram Jan Vervecken stadhouder, Merten Helsen schepenen en Jan Willems ten relaas.
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Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Van Elsen x Margaretha Bellens, nr. 2524, pag. 503.
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WLO-OGA749-250

folio 125 recto

Hulshout, Aan mijne heeren drossaard en schepenen des land en markizaat van
Westerloo
Vertonen reverentelijk Peeter De Neve en Lenaert Thoelen als voogden van de weeskinderen
daar vader van was Merten Vera en moeder Catharina Renders alsdat dezelfde zijn hebbende
tot last van Niclaes Wouters inwoner van Morkhoven een obligatie van 100 guldens en enige
stuivers hiermede gaande, waarvan dezelfde differente jaren intrest hebben betaald, namelijk een
jaar intrest, dewelke Niclaes Wouters aan de suppliant heeft betaald ter presentie van Jan
Thoelen en nog twee jaren van voor, zouden alle andere jaren die ontvangen zijn bij Merten Vera
en Catharina Rijnders en alzo de voorschreven Niclaes Wouters of zijne erfgenamen Ue vele en
differente jaren intresten ten achteren zijn van de voorschreven renten waar over dezelfde
supplianten den voorschreven Niclaes Wouters en zijne erfgenamen met ten minnen hebben
vermaand en niet tegenstaande zijn weigerachting om dezelfde rente te betalen, zo dat er geen
middelen is om dezelfde tot betaling te brengen ten waar dezelfde met recht daartoe gedwongen
te worden en gemerkt hetzelfde niet en kan geschieden als tot grote kosten van de wezen, zo dat
men de voorschreven erfgenamen van Niclaes Wouters in recht niet en konden of mogen
aanspreken zonder Ue permissie en consent.
Zo keren de supplianten zich tot Ue heeren als oppervoogden ootmoedelijk biddende van aan
dezelfden te verlenen bij apostille, autorisatie om de voorschreven erfgenamen tot voldoening van
intrest met recht te mogen aanspreken …

Op 9 december 1679 heeft Sr. Joannes Verluijten secretaris van Westmeerbeeck en Peeter Van
Roije als voogden der weeskind van wijlen Cornelis Tubbacx daar moeder af leeft Maijken De
Neeff den eed van trouwen gedaan, coram den heer drossaard, Jan Goijvaerts, Van Brausel, en
Wellens schepenen.

Op 19 december 1678 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Sr. Joannes
Verluijten secretaris van Westmeerbeeck en Peeter Van Loije als …
WLO-OGA749-251

folio 125 verso

rechtelijke voogden van het onmondige kind achtergelaten bij wijlen Cornelis Tubbicx daar
moeder af leeft Maijken De Neeff met naam Andries Tubbicx ter ene en de voorschreven
moeder Maijken De Neeff bijgestaan met Jan Goijvaerts tot deze haar verkozen en gegeven
geassumeerde voogd uit de wet ter andere zijde, dewelke door tussenspreken van goede mannen
en met aggregatie van de wethouders alhier zijn veraccordeerd nopende de haafelijke meubelen
bij de voorschreven gehuwden achtergelaten in de manieren als volgt.
In den eersten zo zal de voorschreven weduwe schuldig en gehouden zijn haar voorschreven
laatste kind te onderhouden, loffelijk van kost en drank … en alzo het kindsgedeelte der wezen bij
deling moet van hem geven 100 guldens zo zal de voorschreven weduwe schuldig en gehouden
zijn die dadelijk te betalen, mitsgaders als haar kind zal gekomen wezen tot den ouderdom van 24
jaren de som van 25 guldens in geld met een koe of 50 guldens in plaats van beiden waar voor zij
weduwe comparante behouden zal voor haar eigen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis
voorschreven bevonden, hoedanig die wezen moeten met een expresse conditie als wil dezelfde
weduwe dat alle de zelfde meubelen na haar dood bevonden en van harenwege achter te laten bij
de voorschreven wees en haar voorkinderen hoofds gewijs zullen gedeeld en geprofiteerd worden,
mede zal dezelfde weduwe genieten de touchte in al de erfelijke goederen de wezen voorschreven
competerende … Coram Jonker Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Jan Goijvaerts, Van
Brousel en Wellens schepenen op datum als boven.
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WLO-OGA749-252

folio 126 recto

Op 2 januari 1680 compareerde Sr. Lambrecht Lambrechts en den advocaat Thijs en hebben
den eed gedaan als rechtelijke voogden over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen
Mr. Hermanus Wijnants Van Rosan en daar moeder af leeft Juffrouwe Catharina Lambrechts
… Coram den heer drossaard en Van Brauwsel schepenen.

Op het jaar gedinghe den 9 januari 1689 hebben Jan Baptista Vincx en den advocaat Thijs en
Schellen Bartholomeus den eed als voogden gedaan over de wezen wijlen Gommar Vincx en
het weeskind van wijlen Anna Marie Vincx.

Aan den heer drossaard en schepenen des lands en markizaats Westerloo,
Vertonende reverentelijk Jan Baptist Vincx en advocaat Adriaen Thijs en Godtschalk
Bartholomeus als respectieve voogden van de erfgenamen en representanten ( het kind van Jan
Bartholomeus daar moeder af was wijlen Anna Maria Vincx ) van wijlen Gommaer Vincx daar
moeder af was Anna Thijs, verklaarden hoe dat het sterfhuis voorschreven was belast met veel
schulden en speciaal met een rente van 1200 guldens kapitaal en alzo het geraadzaam vonden en
noodzakelijk en gelijk wijlen Gommaer Vincx ook hadden toegelegd en de hoeve in
“ het watereinde “ gelegen in het geheel of ten deel met appendentien en dependentiën
immediate voor zijn dood hadden te koop doen gebieden ten einde als hier tot het betalen van de
voorschreven openstaande intrest afkwijting ter rente als andere schulden te verkopen enige
erfgoederen die heeft kunnen missen en heeft zillen komen te gelden dan alzo hetzelfde niet
vermag te geschieden dan zonder Ue autorisatie of decreet, zo keren de supplianten …
WLO-OGA749-253

folio 126 verso

tot Ue, ootmoedelijk biddende om de voorschreven permissie … Was ondertekent Adrian Thijs,
Jan Baptist Vincx, Schellen Bartholomeus.
Copije van den appostille staande op het voorstaande rekwest.`
Gezien bij de schepenen de dispositieven dezer accordeerden aan de supplianten de verkopingen
al hier verzocht, mits doende van de penningen daarvan procederen behoorlijke rekeningen,
bewijs en reliqua . Actum in collegio deze 11 januari 1689 en was ondertekent Henr. Vermeeren
secretaris.

Aan mijne heeren den drossaard en schepenen van Westerloo,
Vertonende reverentelijk Jan Goijvaerts en Joachim Van Hout voogden over de kinderen van
Peeter Goijvaerts en Maria Van Hout hoe dat dezelfde het sterfhuis bezwaarlijk belast vonden
met schulden, eerst in het aanvaarden des voorschreven sterfhuis daartoe zijn verzocht geweest
de haafelijke meubelen en nu resterend zekere particuliere schulden zo van intrest die mits de
desolaatheid van deze tijd uit het inkomen niet en hebben kunnen betalen als mede over de
voorschreven achterheid van de cappelle van Soerle en de heer prior van Tongerloo daar over zijn
geëxecuteerd en staan tot de verkoop in hun naam etc… en alzo dezelfde geen middelen konden
vinden om dezelfde af te weren ten zij hun gepermitteerd worden tot verkoop of belasting van
enige der erfelijke goederen daartoe nodig zijn Ue preallabele consent en permissie, zo keren …
WLO-OGA749-254 folio
de supplianten hun tot Ue als oppervoogden, ootmoedelijk ten einde als voor vermeld tegens Ue
consent …
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Coppije van het appointment staande op het voorschreven rekwest.
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer accorderen aan de supplianten de verkoop alhier
verzocht mits doende van de penningen behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua.

Scheiding en deling tussen Jan Marcelli en Elisabeth Marcelli bijstaan de
voorzegde Elisabeth Marcelli met haar tegenwoordige man Jan Vander Veken
23 molenaar alhier over hunne erfgoederen bij hun ouders achtergelaten als volgt.
In den eerste werd voor de eerste kavel gesteld, huis, hof, schuur en de aangelegen van dien,
gelegen alhier in de Plaatse van Westerloo met den last daarop staande. Palende oost Anthon
Hasoit en de Bakestraet, zuid de Laecke, west de weduwe van den secretaris Vermeeren en noord
de Plaatse. Item aan halve zille op “ de leugen “ af te meten van de andere erve oostwaarts gelijk
als voor deze is gemeten, los en vrij behoudelijk de kerkcijns. Item den dries op “ de laserije “
genaamd “ den laseris dries “ groot omtrent ander halve zille salvo justo.
Item werd voor de tweede kavel gesteld het resterende land op “ de leugen “ zo en gelijk hetzelfde
zijne grootte gevonden zal worden op den last daarvan uitgaande zijne Hoogheid den Hertog van
Holstijn etc… de maten onbegrepen. Item omtrent een half bunder de maten onbegrepen gelegen
in “ de beltkens “ . Oost Aert Willaerts, zuid de erfgenamen van den secretaris Vermeeren, west
Lenaert Wellens en noord Sr. Fraes. Item zeker omtrent een zille land geheten “ den schaffaert “.
Palende oost en noord de erfgenamen Verdonck, zuid Peeter Vermeuninckt, west de erfgenamen
van de secretaris Vermeeren. Item twee wouwerkens beide gelegen onder Herselt. Palende oost
heer Oijen, zuid en noord den heer dispensier en west de straat.
Ingevolge de voorschreven kavelingen, zo verklaarden de partijen na vaste deliberatie en
voorgaande zettingen van de schepenen en goede manen verkozen en gekaveld te hebben te
weten als dat de voorschreven Jan Marcelli heeft gekozen en bevallen de tweede kavel en de
eerste kavel bevallen aan de voorschreven Elisabeth Marcelli en Jan Vander Veken haar man
op condities hierna volgende … etc… Actum coram d’ officie Tibours en J. Kenens schepenen
deze 15 januari 1678.
WLO-OGA749-256

folio 128 recto

Voor ons Jonker Maximiliaan Van Blockhoven, Joannes Goijvaerts, G. Van Brauwsel en Wellens
schepenen, compareerden Godtschalks Schellens als moederlijke voogd, benevens Jan
Goovaerts gekozen uit de wet over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan De Hondt daar
moeder van is Cathlijne Schellens ten deze mede comparerende en bijgestaan met Adriaen Van
Hout haar toekomende bruidegom om en alzo te samen in de ene partij, Peeter Van Tilen zo in
kwaliteit van man en voogd van Anneken Peeters en wijlen Andries Peeters dochter daar
moeder van was Jenneken de Hont Jansdochter in zijn eerste huwelijk verwekt met … ( leeg ) …
als ten deze instaande en zich sterkmakend voor Peeter Peeters zijne voorschreven vrouwen
broeder en alzo bij representatie als erfgenamen van de voornoemde hunnen grootvader in de
andere partij tussen welke voorschreven comparanten, kwestie en geschil gerezen zijnde zo
nopende de touchte en successie tot de meubelen en haafelijke goederen, acties en kredieten,
mits de dood van de voornoemde Jan de Hondt ten zijnen sterfhuis geruimd en achtergelaten, als
tot enige erfgoederen geconkwisteerd in zijn tweede en intermedie huwelijk, mitsgaders rakende te
doen van de rekeningen over alzulke administratie als dezelfde heeft gehad van de voornoemde
tweede comparante goederen en andere punten, zo verklaarden dezelfden diens aangaande met
tussenspraak van goede mannen en op de aggregatie van de oppervoogden in het minnelijke te
zijn overeen gekomen en veraccordeerd, in de vorm en manieren na volgende.
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Huizen op de markt. Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 60. Geen benaming, huis en hof gelegen aan de
zuidzijde van de Plaats van Westerlo vlakbij de kerk.

Westerlo Rekesten 1637 – 1695

Pagina | 116

WLO-OGA749-257

folio 128 verso

Te weten dat de voorschreven tweede comparanten zullen hebben en behouden eerst alzulk stuk
land groot omtrent een half bunder als den voornoemde Jan De Hont bij koop verkregen heeft
tegens … ( leeg) … en gelijk hetzelfde in zijn kanten gelegen is binnen het dorp van Itegem, met
twee zijden tegens de erfgenamen van Kristiaen Kerseleirs, de Herbane naar Herenthout ten
derde en met de vierde zijde tegens de erve van … ( leeg ) … gelijk dezelfde tweede comparanten
nog zullen hebben en behouden zeker heiken met plantage daarop staande, groot van een hele
vierendeel, de maten onbegrepen dan zo hetzelfde insgelijks bij den tweede comparanten
grootvader in koop verkregen tegens … ( leeg ) … gelegen in het dorp van Wieckevorst onder
Gelindel met de ene zijde tegens de erfgenamen wijlen Jan Vanden Eijnde, de erfgenamen
Pauwels Van Houdt ter tweede, Peeter Helsen ter derde en ter vierde zijde … ( leeg ) …
WLO-OGA749-258

folio 129 recto

waar tegens de voorschreven eerste comparanten mits aan de tweede comparanten nog betalen
een som van 207 guldens 4 stuivers tussen deze datum en 14 dagen eerstkomende en zullen zij
hebben en behouden alle en iegelijke haafelijke meubelen en goederen als hun eigen en
patrimonie, zonder schuldig te zijn … etc… Opgemaakt : 31 oktober 1679, Henr. Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA749-260

folio 130 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Jan Van Tongerloo en
Maria Peeters als volgt:
Voor de eerste kavel werd gesteld eerst het huis en plaats geschat op 1000 guldens. Item de helft
van de schuur op “ de schranse “ , geschat op 75 guldens. Item “ den cleijnen dries “ tussen
Balthasaer Tibours en de weduwe Kerckhoven op “ de bist “, geschat op 225 guldens. Item de
helft van “ de schaapskoije blockacker “ achter “ het peertskerckhoff “, geschat op 225 guldens.
Item de helft van de heide gaande naar Tongerloo, geschat op 300 guldens. Deze kavel werd
gekozen door Franciscus Van Tongerloo.
1825 - 0
Item moet als nog trekken van het gelijk, waarvoor hij een voor al der erfgenamen in solidum zal
vermogen t’ actioneren en voorts zijnen uitstel hebben als d’ ander
200 - 0.
Item is alsnog hierbij gesteld de heide gelegen in de Broeckstraet tot Soerle.
Item voor de tweede kavel werd gesteld, eerst “ het bunder “ gekomen van Paridaens met het
land geheten “ den wijngaard “ daar achteraan gelegen te samen geschat op 1000 guldens. Item
de helft van de heide daar de eerste kavel de andere helft van is hebbende, geschat op 250
guldens. Item “ den bempt “ achter “ het clijn blocxken “ geschat op 250 guldens. En is deze
kavel gevallen aan Jan Peetermans.
1800 - 0
WLO-OGA749-261

folio 130 verso

Item “ den vuijt vanck “ achter “ de soghe “ komen van peteren.
Item voor de derde kavel werd gesteld, in den eerste “ den grooten dries “ achter de Leugenloop,
geschat op 700 guldens. Item de helft van “ de schaapskoije block “ geschat op 225 guldens,
waarvan de eerste kavel de ander helft is hebbende. Item “ de drije sillen “ van Jan Dassen
gelegen op “ het bacxvelt “ geschat op 425 guldens. Item den hooiwas op “ het cleijn blocxken “
geschat op 175 guldens. Item als nog de half schuur op “ de schranse “, geschat op 75 guldens.
Deze kavel zal trekken van het gelijk 175 guldens.
1600 - 0
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Item werd hierbij gesteld de tweede heide in “ t’ hollant “ en aan de molen of “ dullekens hoeve “
en is deze kavel gevallen aan Hendrick Verbist nomine uxoris, als getrouwd met Anna Van
Tongerloo.
Item voor de vierde kavel werd gesteld, in den eersten de hoeve, landerijen, heiden , weiden met
zijn appendentien en dependentiën van dien zo en gelijk die gelegen is onder Soerle, mits dat
hetzelfde moet van hem geven 500 guldens te employeren tot schuld behoef van den …
WLO-OGA749-262

folio 131 recto

sterfhuis met de eerste kavel en zijn percelen als volgt. Eerst “ den putmortel “ geschat op 250
guldens. Item een heide in “ t’ rot “. Palende oost en noord Hendrick De Winter, zuid en west de
Schrickstraet, geschat op 40 guldens. Item “ het cleijn heijken “ aan “ den putmortel “ geschat op
10 guldens. Item het huis en huisveld groot 1020 roeden geschat op 1850 guldens. Palende oost
Jan Vanden Branden, Merten Soeten en Antoen Dauwen , zuid de straat, west …? en Wilbort Van
Ende en noord de Heirbaan. Item nog een stuk land, geschat op 125 guldens. Palende oost en
noord Hendrick De Winter, zuid en west de Schrikstraat. En is deze kavel gevallen aan Frans
Dillen getrouwd met Dingen van Tongerloo.
Compareerden Dingen van Tongerloo bijgestaan met Frans Dillen haar man, Anna Van
Tongerloo bijstaan met Hendrick Verbist haar man. Item Catharina Van Tongerloo bijstaan met
Jan Peetermans haar man en voogd . Item Franciscus Van Tongerloo allen kinderen van wijlen
den voorschreven Jan Van Tongerloo en Maria Peeters dewelke verklaarden hunne kavels
hiervoor gesteld te houden voor goed, vast en van waarde …
WLO-OGA749-263

folio 131 verso

Item werd als nog expresselijk ondersproken dat ingeval iemand in fout zoude blijven van zijn
contingent aan de schulden te betalen zijn goed niet eer zal vermogen te aanvaarden vooraleer die
heeft voldaan. Actum coram den heer drossaard, Gilliam Van Brauwsel en J. Govaerts schepenen
deze 30 januari 1680. H. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-264

folio 132 recto

Op 19 december 1679, voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Sr. Joannes
Verluijten secretaris van Westmeerbeecke en Peeter Van Roije als rechtelijke voogden van het
minderjarige kind achtergelaten bij wijlen Cornelis Tubbicx daar moeder af leeft Marijke De Neeff
met naam Adriaen Tubbicx ter ene en de voorschreven Maijken de Neef bijgestaan met Jan
Goijvaerts tot deze haar verkozen en gegeven ter andere zijde, dewelke door tussenspreken van
goede mannen en met aggregatie van de heren wethouders alhier zijn veraccordeerd nopende de
haafelijke meubelen, bij de voorschreven gehuwden achtergelaten in de manieren als volgt:
In den eersten zo zal de voorschreven weduwe schuldig en gehouden zijn haar voorschreven
laatste kind te onderhouden loffelijk van kost en drank … en alzo het kindsgedeelte der wees bij
deling met van hem geven 100 guldens zo zal de voorschreven weduwe schuldig en gehouden zijn
die dadelijk te betalen, mitsgaders het kind zal wezen tot den ouderdom van 24 jaar de som van 25
guldens in geld met een koe of 50 guldens in de plaats van beide waarvoor zij weduwe tweede
comparante behouden zal voor haar eigen alle haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven
bevonden en tevens haar wil dat al dezelfde meubelen na haar dood bevonden en van haar en het
gene achtergelaten en bij de voorschreven wees en haar voorkinderen hoofd bewijs zullen gedeeld
worden, mede zal de zelfde weduwe genieten de touchte in al de erfgoederen de wezen
voorschreven competerende …
Coram Jonker Maximiliaan Van Blockhoven drossaard, Jan Goijvaerts, Van Brausel en Jan
Wellens schepenen op datum als boven.
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WLO-OGA749-265

folio 132 verso

Deze 27 juni 1680 voor drossaard en schepenen hiernagenoemd compareerden Andries Van
Wesemael en Jan Schroven als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen
Hendrick Steurs en Eijcken Vleminckx ter ene, Maijken Vos weduwe van wijlen Hendrick
Steurs bijgestaan met Geeraert Mertens haar tegenwoordige bruidegom en ten deze verkozen
als voogd ter andere zijde welke voorschreven comparanten verklaarden in het minnelijke en met
aggregatie van ons voor zoveel is in ons is veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke
meubelen bij de aflijvige achtergelaten ten sterfhuis voorschreven bevonden in voegen en
manieren als volgt:
Te weten dat de voorschreven Maeijken Vos in ondertrouw zijnde met Geeraert Mertens enkel
zal genieten en profiteren voor haar eigen het vierde part van alle zodanige haave als zij in
huwelijk getreden zijnde met Hendrick Steurs zoude mogen ingebracht hebben, latende en
resterende drie parten van haar haave tot behoef van de voorschreven eerste comparanten, mits
dat zij ongehuwd zal wezen te betalen enige schulden ten sterfhuis bevonden rakende het
voorschreven sterfhuis, doch haar schulden die zij voor haar voorschreven huwelijk was
hebbende, moet zij tweede comparante dragen hetgeen de voorschreven eerste comparanten zijn
accepterende en dienvolgens haar tweede comparante daarvan zijn ontslaan en nemende alle
dezelfde tot haar last … Actum coram d’ officie Jan Goijvaerts en van Berausel schepenen datum
ut supra.
WLO-OGA749-266

folio 133 recto

Wij Jacop Antoni De Witte en Jan Van Mechelen schepenen van Antwerpen maken konde dat
voor ons kwam Juffrouwe Maria Stillemans weduwe van wijlen Aernoldus Blanckaert met een
voogd aan haar gegeven met recht in de ene partij, Bernard Vanden Broeck en Hendrick
Verspouwen beiden als rechtelijke voogden over het enige achtergelaten minderjarige kind met
naam Jan Josephus Verspouwen Janssone wijlen daar moeder af is Maria Vanden Broeck en
volkomentlijk geautoriseerde van mijn eerwaarde heeren de weesmeesters deze stad
gepresenteerd op den 16de dag dezer lopende maand ter andere zijde en verklaarden dat zij wel
in het minnelijke gescheiden en gedeeld hebben de partijen van land nabeschreven tussen de
eerste comparante en de voorschreven wees elk voor de helft tot nogtoe pro indiviso.
Eerst de helft van zeker perceel land gelegen onder het markizaat van Westerloo op den weg naar
Tongerloo, groot omtrent een half bunder. Palende oost de veldstraat, zuid de straat, west Fr.
Meulders en noord dezelfde, waarin zij comparante voor de ene helft en Jan Baptist Colijns als
voogd tot behoef van de voorschreven wees voor de andere helft op de 18 november 1668 bij
Mattheus Verborgt q. q. voor de schepenen van Westerloo gegoed en geërfd zijn. Item alsnog de
helft van zeker perceel hooi was gelegen in “ het clijn broecxken “ onder den Laethove van
Gestele, groot omtrent een half bunder. Palende oost des kopers erven zuid den heer markies,
west Dierck Tiebours en noord “ de couwe laecke “.
Item alsnog een perceel hooi was gelegen in “ het clijn broecxken “ onder het voorschreven
Laethof van Gestel, groot omtrent een half bunder. Palende oost Wouter De Bal, zuid den heer
markies, west des kopers erve en noord “ de cauwe laecke “. Item alsnog de helft van zeker
perceel weide gelegen onder Westerloo aan “ den roijen wiel “ groot omtrent de drie zillen.
Palende oost den voorschreven “ roijen wiel “ , zuid de Nethe, west des kopers erve en noord Jan
Vander Rijdt.
WLO-OGA749-267

folio 133 verso

Item alsnog de helft van zeker perceel land gelegen op “ de leugen “ groot omtrent 140 roeden.
Palende oost de erfgenamen Mr. Philips Vanden Kerckhoven, zuid Mr. Anthoni Hendricx, west Jan
Celen en noord “ de leugen loop “, welke voorschreven percelen de voorschreven eerste
comparanten voor de eerste helft en Mr. Jan Baptista Colijns tot behoef van de voorschreven
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wees voor de andere helft bij den voorschreven Mattheus Verborght en voor de schepenen
voorzegt als voor ook gegoed en geërfd zijn …
En is dit transport in forme van scheiding en deling geschiedende zo tot voldoening van de helft
van de rente van 1200 guldens kapitaal met den intrest uitgaande en gehouden worden op enige
goederen gelegen onder de Heerlijkheid van Geel en Westmeerbeek toebehorende Michiel
Everaerts en de weduwe Anthonissen alsmede in voldoening van alzulke 250 guldens als de
eerste comparante heeft genoten van zekere rente gehypothekeerd geweest hebbende op zeker
huis en land gelegen onder Deurne, alles volgens de notariële akkoorden tussen de eerste
comparante ter ene en de tweede comparanten ter andere zijde gepasseerd voor de notaris
Cornelis Coerschot present de getuigen op datum den 13e dag dezer lopende maand en jaar
daartoe mits deze werd gereserveerd en mits deze vertegen de voornoemde comparanten van de
goederen voor geroerd gelovende dat zij malkander die aangaande daarover nimmer meer en
zullen aanspreken in recht, nog daar buiten … Bezegeld met onze zegel gegeven in het jaar ons
Heere als men schreef 1681 zeventien dagen in de maand van mei en was ondertekent Gerardi …
Actum in collegio deze 25 februari 1682.
WLO-OGA749-268

folio 134 recto

Scheiding en deling aangegaan en gesloten bij de kinderen en erfgenamen wijlen
Anna Swinnen daar vader af leeft Peeter Blerincx 24 alhier present en in
dezelfde deling mits deze consenterende op de condities achtervolgen het
schriftelijk contract daarvan tussen de voorschreven partijen gepasseerd. Zijnde
de voorschreven kinderen vier in het getal namelijk Adriaen Blerincx, Jenneken
Blerincx met Adriaen Verstappen haar man en voogd, Peeter Blerincx als
vaderlijke voogd met Jeroen Van Bijlen geassumeerd uit de wet in de plaats van
Adriaen Blerincx mede participant van Magriet Blerincx. Item Peeter
Verboven als geëede voogd van Anna Blerincx bijgestaan met Adriaen
Verboven geassumeerde in de plaats van den voorschreven Adriaen Blerincx,
zijnde alzo de voorschreven erfgenamen daarin gezet in vier kavels als hierna
volgt:
Voor de eerste kavel werd gesteld het huis tot Gerheijden alhier onder Oolen met de gerechte helft
van het binnengeleg nadat er eerst en vooral af zal gemeten zijn naar de westzijde 140 roeden
erve die de schuur zal vooraf hebben en verder zal het restant van hetzelfde binnengeleg half aan
de oostzijde, de ander helft tot de schuur westwaarts die zal den hof tot het huis mede gemeten
worden en zal de weg tot het achterste blok blijven tussen beide deze twee parten om elk half te
dragen en te gebruiken, die zal de erve tussen huis en schuur blijven in het gemeijn tussen de
eerste en tweede kavel, om hun rijden, gaan, staan en stouwen met beesten naar behoren te
hebben, mede ook besproken dat als het gebeurde dat de voorschreven schuur een woonhuis
werd, dat de gebruikers van de schuur hun acces zullen mogen hebben tot den put bij het
voorschreven huis staande om water te halen mits helpende alsdan den zelfde reparaties.
Item is nog tot deze kavel gevoegd de helft van het blok daar achter aan gelegen en dat naar de
zuid oost zijde, ook in de gerechte helft over te delen. Nog de helft naar de oost zijde van een stuk
erve genaamd “ de postelen dries “ en moet deze helft de achterste wegen. Nog een stuk
genaamd “ de doffense dries “ nog de helft onverdeeld van den beemd aan “ de plijnen dijck ”
met nog de helft van den hooiwas en moer op “ den kivit “. Nog de helft van “ de hoeven heijde “
naar de zuidzijde. Nog “ de voorste heijde “ aan “ het ringelven “ met nog “ de creevennen “.
Deze eerste kavel is bij loting en kaveling bevallen aan Margriet Blerincx bijgestaan als voor.
WLO-OGA749-269

folio 134 verso

Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur bij het voorschreven huis staande met de
voorschreven 140 roeden in het binnengeleg vooruit en verder de helft van de rest van het geheel
24
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binnengeleg op de conditie hiervoor breder in de eerste kavel verhaalt, met nog de andere helft
van het blok daarachter aangelegen dries en zal den voorsten kant niet mede worden gemeten die
zal gaan tot deze tweede kavel die moet dit part het achterste part tot het huis gezet naar behoren
wegen, nog de andere helft van “ de postelen “ achter nog een perceel genaamd “ het gerst
blocxken “. Nog de andere helft van den beemd aan “ den plijnen dijk “ ook de helft van den
hooiwas op “ het voorste geruijm “ en op “ de kivit “ met de andere helft van “ de hoeve heijde “
daarvan de andere helft staat aan de eerste kavel naarder uitgedrukt, nog de achterste heide bij “
het ringelven “. Deze kavel is bij loting en kaveling bevallen aan Anna Blerincx bijgestaan als
voor.
Voor de derde kavel werd gesteld een perceel land genaamd “ het willem wijten “ met “ het
buelblock “ en het heiken daarachter aan met nog een perceel land genaamd “ het silleken “ met
den “ halven goorbos “ achter westwaarts met de helft van een perceel genaamd “ den hoeck “
en dat naast het huis van Geert Helsen. Item den voorschreven beemd in “ de weereussels “ en
den hooiwas bij “ den ouden gracht “. Nog een heide tot Schaatsbergen daar Elisabeth
Verboven de helft van heeft met nog een heide genaamd “ den hoijheijde “. Nog een perceel land
genaamd “ de dellen “. Item zijn tot deze kavel nog gezet alle de opgaande eiken bomen boven de
tien duimen dik zijnde die tegenwoordig staan op de goederen en gronden van erven van deze vier
kavels, om en degene die deze kavel zal bevallen of zijn e actie hebbende van de grond te doen in
den tijd van zes komende jaren te rekenen van heden dezer datum. Deze derde kavel is bij loting
bevallen aan Jenneken Blerincx bijgestaan met haar voorschreven man.
Voor de vierde en laatste kavel werd gesteld zekere schuur staande tot Hoelven onder Geel
zonder den grond om bij degene die dezelfde zal bevallen in den tijd van één jaar te rekenen van
half maart eerstkomende 1683 af te doen, dus dat dezelfde zal afgedaan moeten worden te half
maart of daarvoor 1684 mits al het land en erve aan de voorschreven schuur tussen de partijen
blijft onverdeeld, nog zijn tot deze kavel gezet beide stukken land genaamd “ de schambraken “
met het blok land over de Heirstraat met de andere helft van “ den goirbos “ vooraan en de
andere helft van “ den hoeck “ naast de straat, nog den hooiwas in “ de mosselgoiren “ met nog
een plekke genaamd “ nijs sille “ op “ den mosbergh “ gelegen …
WLO-OGA749-270

folio 135 recto

nog een heide daar Peeter Verboven de helft van heeft, nog een heide aan “ den haanheuvel “
met “ het hagel eussel “ met een perceel land genaamd “ de schomme “. Item zal deze laatste
kavel in geld in den tijd van een jaar van heden datum dezer gehouden zijn en moeten geven aan
de andere drie voorgaande kavels 50 guldens eens om onder hun te verdelen elk voor een part en
is deze vierde en laatste kavel bij keuze aan Adriaen Blerincx oudste zoon om reden is gegeven
verklarende daarmede te vrede te zijn …
WLO-OGA749-271

folio 135 verso

Gezien bij de schepenen de voorschreven scheiding en deling zo en gelijk die bij de voorschreven
condividenten is gescheiden verklaarden als oppervoogden voor zoveel in hun is deze te
approberen en te landeren in forma. Actum in collegio deze 27 oktober 1682.
WLO-OGA749-272

folio 136 recto

(Akte in het Frans, niet volledig bewerkt) Op 7 juli 1682 compareerde voor notaris Soubligne heer
compte Ferdinand de Merode et de Groesbeeck, Baron de Fehaij et de Muraux, Seigneur de
D’Offencourt premier officier de son armée de Liège souverain mayeur de Liège et haulte et
puissante Dame née comptesse Albertine de Merode sa compagne. Ze verklaren
getransporteerd en gecedeerd te hebben aan Lamoral De Valckenair voor en ten behoeve van de
zeer hoge en edele Prins Joachim Ernest de Merode en dame Isabelle de Merode een rente
van 5000? florijnen … volgens de transactie gedaan op 19 april 1655 voor notaris Van
Kerckhoven …
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WLO-OGA749-274

folio 137 recto

Op heden deze 28 februari 1683 voor d’ officie van schepen nagenoemd compareerde Merten
Van Outven en Peeter Soeten en hebben den eed gedaan als voogden over het onbejaarde kind
van Pauwels Van Outven daar moeder af was Jenneken Soeten en daar vader af leeft Pauwels
Van Outven.
En zijn de partijen vervolgens veraccordeerd nopende het afscheid van zijn kind over de haave te
weten als dat hij vader geloofde zijn kind te onderhouden … tot den tijd hetzelfde bekwaam zal
wezen zijn kost en drank te winnen waarvoor hij vader zal profiteren en behouden voor zijn eigen
om daarmede te doen zijn eigen wil van alle haave die daar wordt bevonden hoedanig die wezen
mochten … Mocht het kind komen te overlijden het daarvoor te bestellen ter gewijde aarde …
Coram den stadhouder Vervecken, Jan Goijvaerts en Jan Van Berouwsel schepenen.
WLO-OGA749-275

folio 137 verso

Op 23 februari 1783 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Jan Bultkens en
Peeter Van Echelpoel alias Wilms als rechterlijke voegden van de onmondige kinderen wijlen
Dimpna Bultkens daar vader af leeft Adriaen Helsen ter ene en de voorschreven vader Adriaen
Helsen ter andere zijde dewelke door tussenspreken en met aggregatie van de schepenen
verklaarden veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven
bevonden.
Te weten dat den voorschreven vader schuldig en gehouden zal zijn zijne kinderen te weten Jan
Helsen en Catharien Helsen te onderhouden van kost en drank … tot ze zullen gekomen zijn tot
den ouderdom van 20 jaren en dan voor uitzet te geven de som van 125 guldens mitsgaders een
koe in de plaatse ter keuze van de wezen met nog anderhalf veerteel koren en behoorlijke kleding
aan ieder kind en moet hij vader betalen al de schulden bevonden ten sterfhuis …
Coram den heer drossaard De Rest, Jan Goijvaerts, Van Berouwsel, Jeroen Van Bijlen, Peeter
Turelincx, Jan Helsen en Jan Peetermans schepenen en bovendien zal hij vader in eigendom
behouden alle haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden en de touchte in alle
goederen tot den tijd dat het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar, waar
hetzelfde goed zal volgen des landsrechten.
WLO-OGA749-276

folio 137 verso

Op 18 maart 1683 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Jan Van Kerckhoven
en Jan Helsen uit de wet als rechtelijke voogden van de onmondige kinderen van wijlen Adriaen
Van Kerckhoven en Margarita Peeters ter ene en Anna Vervoort bijgestaan met Jan Helsen en
Jan Geens haar zonen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden in het minnelijke met
aggregatie van de oppervoogden veraccordeerd te wezen en dat over zeker recht hetgeen de
wezen waren competerende in de haafelijke goederen na het afsterven der voorschreven wezen
vader voor het achtste part, voor welk recht en pretentie zij tweede comparante gelooft aan ieder
der voorschreven kinderen tot vijf in het getal te betalen de som van 14 guldens als dezelfden
zullen gekomen zijn tot staat of ouderdom van 25 jaren, waardoor zij daartegen behouden en
profiteren zal voor hun eigen het voorschreven achtste part in de voorschreven haave van geld,
zilver, gemunt en ongemunt hoedanig dezelfde zouden bevonden worden daarvan zij eerste
comparanten ter oorzaak voorschreven zijn renuntierende en dezelfde tot haar behoef zijn latende.
Coram den stadhouder Vervecken, Jan Goijvaerts en Jan Helsen schepenen.
Op heden deze 30 maart 1683 voor d’ officie en schepenen nagenoemde compareerde Hendrick
De Winter en Jan Callaerts als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Philippina
Diercx daar vader af leeft Peeter De Winter ter ene en den voorschreven Peeter De Winter ter
andere zijde en dewelke door tussenspreken en met aggregatie van de schepenen verklaarden
veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden. Te
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weten als dat den voorschreven vader schuldig en gehouden zal zijn zijn kind loffelijk te
onderhouden van kost en drank … en dat tot het kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 20
jaar of geapprobeerden staat, als wanneer hij vader gelooft te geven aan het voorschreven kind
voor uitzetsel de som van 45 guldens met een nieuw kleed ingeval het de vader is dienst doende,
te maken uit de meubelen die ten deze door ons zullen worden verkocht en uit zullen moeten
worden gesteld op intresten, welke intrest hij vader tot den datum voorschreven genieten zal,
mitsgaders profiteren …
WLO-OGA749-277

folio 138 verso

al de resterende haave of enige penningen der zelfde, mits betalende mede ook al de schulden ten
sterfhuis bevonden … Coram den stadhouder Vervecken, Jan Goijvaerts en Mr. Guiliam Van
Berousel schepenen.

Ten voorschreven dag compareerde Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen uit de wet als
voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Helsen daar moeder af leeft Jenneken Helsen
ter ene en Jenneken Helsen bijgestaan met Jan S’ Jongers ter andere zijde dewelke verklaarden
door tussenspreken en aggregatie van de schepenen in het minnelijke veraccordeerd te wezen
nopende de alimentatie en het onderhoud van haar kinderen, te weten als dat zij tweede
comparante verklaarde haar kinderen tot vier in het getal aan te nemen en te geven kost en drank,
linden en wullen … tot dat het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaren zonder
verder waarvoor zij zal behouden en profiteren alle dusdanige haafelijke meubelen ten sterfhuis
bevonden … Actum coram dag en jaar als boven …
In de marge:

Niet voltrokken.
WLO-OGA749-278

folio 139 recto

Scheiding en deling gedaan door de erfgenamen van wijlen Mr. Abraham
Verbraecken daar moeder af was Catlijn Van Leemputten en dat op de
condities gelijk als volgt:
Item voor den eerste kavel werd gesteld het huis, schuur met den bakboer en het binnenblok
uitgenomen een bunder land achteraan de tweede kavel, geschat op 1200 guldens. Item het
beemdeken naast “ het leen bempdeken “ geschat op 100 guldens. Item alsnog “ de tichelrije
bos “ en “ het tommel heijken “. En is deze kavel bevallen aan Seger Verbraecken.
1300 guldens
Item voor de tweede kavel werd gesteld het bunder in het binnenblok, geschat op 350 guldens.
En “ den haver dries “ geschat op 350 guldens. En den hooiwas onder Heultje geschat op 125
guldens met alsnog den hooiwas met de Cappel van Soel, 30 guldens. En is deze tweede kavel
bevallen aan Margriet Verbraecken.
1305 guldens
Item voor de derde kavel werd gesteld “ de eeghde “ geschat op 320 guldens. Met “ het
schommeken “ gelegen onder Parwijs, geschat op 150 guldens. Met den beemd gelegen over de
Wimp, geschat op 150 guldens. En den dries aan “ den deijsen ecker “ geschat op 300 guldens
met alsnog een perceel land bij Jan Huijsmans geschat op 150 guldens. En is deze kavel
bevallen aan Elisabeth Verbraecken.
1270 guldens
Item voor de vierde kavel werd gesteld “ het veken block “ geschat op 350 guldens. Met alsnog
“ het hasen veldt “ geschat op 400 guldens. En “ den hellen bempt “ gelegen onder Parwijs,
geschat op 250 guldens. En als nog “ het kijff eussel “ geschat op 175 guldens. En “ het leen
bempdeken “ met het straatje geschat op 160 guldens. Item deze kavel zal van haar geven vier
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pattacons aan den oudste zoon voor zijn voordeel met “ den verbranden boom “ en is deze kavel
bevallen bij keuze aan Laureijs Verbraken.
1335 guldens
WLO-OGA749-279

folio 139 verso

Item voor de vijfde kavel werd gesteld “ den calverdries “ geschat op 150 guldens. Met “ de
hoffstadt “ bij Adriaen Verrijdt, geschat op 280 guldens. En “ de neren dijsen acker “ geschat op
125 guldens. Item “ den langen bempt “ geschat op 600 guldens. Met als nog “ de werff heijde “
met het bosken daaraan gelegen, geschat op 200 guldens. En is deze kavel bevallen aan
Abraham Verbraecken. Item zal deze kavel van haar geven zes pattacons aan den oudsten zoon
voor zijn voordeel in “ den verbranden boom “.
1355 guldens.
Verklarende de voorgenoemde partijen comparanten in voegen en manier voorder vermeld
gescheiden en gedeeld te hebben, gelovende respectievelijk daar tegen niet te komen, nog te
laten geschieden direcktelijk nog inderecktelijk …

Op 28 april 1683 compareerden Henricus Vermeeren en Christiaen Lauwen en hebben
rechtelijk den eed gedaan als voogden over de bejaarde wezen van wijlen Mr. Wilbrordus
Vermeeren en Juffrouwe Anna Andreas Van Kerckhoven . Actum coram den stadhouder
Vervecken, Van Berousel en Jan Peetermans schepenen.
Den voorschreven dag heeft de voorstaande Henrick Vermeeren insgelijks den eed als voogd
gedaan over de kinderen van wijlen Madlon Vermeeren daar vader af leeft Egidius Wijnants.
Den voorschreven dag heeft den voorschreven Henrick Vermeeren als voogd van het
voorschreven sterfhuis van zijne zuster gerenuntieert, latende alles bevonden het sterfhuis
rakende tot behoef van de crediteuren …
WLO-OGA749-280

folio 140 recto

Alzo daar kwestie en verschil was tussen Adriaen Van Hout als voogd van de kinderen van
Merten Verbist ter ene en Merten Verbist Janssone als man en voogd van Adriana Van
Kerckhoven met Wouter Van Kerckhoven ter andere zijde en dat ter zaak van het sterfhuis
wijlen Catelijn Van Kerckhoven die getrouwd is geweest met den wezen vader, namelijk ten
opzicht van omtrent 150 guldens zijnde de prijs van zeker erfgoed gelegen ten dele onder Geel en
ten dele onder Westerloo bij de voorschreven Catelijn Van Kerckhoven met Merten Verbist haar
man bij hun leven verkocht aan Peeter Van Kerckhoven en ten dele gegooid en ten dele nog
ongegooid, welke penningen den voorschreven voogd sustineerde gevallen te zijn … en mits
akkoord bij hem gemaakt tegens den heer de wezen te competeren en ten regarde van welke
penningen partije sustineerde dat die nog te reputeren staan als erven … ten regarde van de
wezen veraccordeerd in zulke voegen dat den voorschreven Merten Verbist Janssone met zijn
huisvrouwe en den gemelde Wouter Van Kerckhoven als erfgenamen van Cathelijn Van
Kerckhoven hen zullen ten regarde van de verkochte panden nog niet gegoed en zullen den
koper goeden mits gevende aan elk drie guldens aan de kosten, zonder verder en zal trekken uit
den koopprijs 60 guldens eens, blijvende het restant aan de voorschreven wezen, die ook zullen
hebben en behouden alle verdere effecten van het sterfhuis hun vader, te weten van de
haafelijkheid en ook de gemeenschappelijke qonquesten, uit allen dewelke den voorschreven
Wouter Van Kerckhoven benevens zijn zuster scheiden en die de wezen blijven behouden …
etc…
En was ondertekent den 10 mei 1683, Adriaen Van Houdt, Wouter Van Kerckhoven, Merten
Verbist Janssone, J. Vander Cammen , P. A. Verrijcken.
WLO-OGA749-281

folio 140 verso
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Op 31 augustus1683 compareerde Merten Helsen en Adriaen Helsen als voogden van de
achtergelaten wezen wijlen Jan Helsen daar moeder af leeft Jenneken Helsen ter ene en
Jenneken Helsen bijgestaan met Jan Siongers haar zwager en Jan Goijvaerts schepen als
voogd aan haar ten deze vergund uit de wet ter andere zijde, dewelke verklaarden door tussen
spraak en aggregatie van de schepenen in het minnelijke veraccordeerd te wezen nopende de
alimentatie en onderhoud van haar kinderen, te weten als dat zij tweede comparante verklaarde
haar kinderen tot vier in het getal aan te nemen en gegeven kost en drank, linden en wullen … tot
het jongste kind gekomen zal wezen tot den ouderdom van 20 jaar en bevonden aan iedereen der
voorschreven vier kinderen te geven als ze tot de voorschreven ouderdom gekomen waren 25
guldens in geld.
Item een opgemaakt bedde of 25 guldens in plaats van dien. Item een tamelijke koe of 25 guldens
in plaats van dezelfde met vier veertelen koren eens, waarvoor zij tweede comparant zal genieten
voor haar eigen de haafelijke meubelen, waar of op welke plaats dezelfde zouden mogen gelegen
zijn, mitsgaders de touchte van al de erfelijke goederen, zo patrimoniale als matrimoniale en dat
eveneens als tot wanneer het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 24 jaar en
alsdan te gaan als naar landsrecht. Zij tweede comparante zal schuldig en gehouden zijn te
betalen alle schulden ten sterfhuis bevonden wel met expresselijk bespreek dat de schuld tot
Mechelen staande ten bedrage van 300 guldens nu dadelijk zal moeten worden voldaan,
mitsgaders te betalen den intrest van de 200 guldens kapitaal staande aan de weduwe Jacop
Janssens gesproten over de kooppenningen van het goed gelegen op “ de loecht “ … Coram d’
officie Vermeerbergen en Jan Goijvaerts schepenen op datum als boven.
WL O - OGA749 - 282

folio 141 recto

Op 25 november 1683 compareerden Christiaen Laureijs en Adriaen Verstraten als voogden
van de achtergelaten wezen wijlen Catlijn Verstraten daar vader af leeft Jan Laureijs ter ene en
Jan Laureijs ter andere zijde, dewelke verklaarden door tussenspreken en aggregatie van de
schepenen in het minnelijke veraccordeerd te wezen nopende de alimentatie en onderhoud van
zijn kinderen.
Te weten als dat hij tweede comparant verklaarde zijne kinderen tot drie in het getal aan te nemen
en tegens kost en drank, linden en wullen, ziek en gezond tot het jongste kind zal gekomen zijn tot
den ouderdom van 24 jaren en dan aan ieder kind te geven een koe of 25 guldens in plaats van
dien met twee veertelen koren en een veerteel boekweit, waarvoor hij tweede comparant zal
genieten al de haafelijke goederen waar en op welke plaats deze zouden mogen gelegen wezen,
mitsgaders de touchte van al de erfelijke goederen, mits betalende de schulden en bovendien een
rente van 300 guldens kapitaal aan den doctoor Ooms tot Geel met den intrest van dien. Verder
nog een rente van 100 guldens kapitaal aan Jan Helsen half en half te weten 50 guldens van Jan
Laureijs en 50 van de erfgenamen van de andere zijde … Coram Jan Goijvaerts en Egidij en
Vermeerbergen schepenen.
WLO-OGA749-283

folio 141 verso

Op 19 januari 1684 voor drossaard en schepenen na te noemen compareerde Anna Vos
bijgestaan met een vreemde voogd haar ten deze uit de wet vergund en gegeven, mits
d’ indispositie van haar tegenwoordige man Nicasius Van Uijtsel die mits zijn indispositie alhier
niet kan compareren, doch heeft deze contract aangenomen ter ene en Jan Vermeerbergen ter
andere zijde, welke comparanten verklaarden veraccordeerd te wezen rakende het collecteren van
den H. Geestboek die hij Nicasius Van Uijtsel als gekozen H. Geestmeester schuldig en
gehouden was te collecteren, mitsgaders alsnog van andere ontvangsten als uitgeef die hij in
kwaliteit als H. Geestmeester schuldig en gehouden was te doen van al hetwelk hij tweede
comparant verklaarde dito Nicasius Van Uijtsel te ontlasten en van nu af in zijn plaats zich te
dragen en te stellen als H. Geestmeester, gelovende zo van zijn ontvangsten als uitgaven aan Ue
te doen behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua zo en eerlijk de H. Geestmeester schuldig en
gehouden was te doen, zodat ten overstaan van den heer pastoor, drossaard en schepenen
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nagenoemd den voorschreven Nicasius Van Uijtsel van zij H. Geestmeesterschap te ontslagen
en den voorzegde Jan Vermeerbergen te accepteren in zijn plaats onder gelofte van de eerste
comparante aan dito Jan Vermeerbergen voor zijne pijn en arbeid etc … te geven in maart
toekomende 70 guldens eens. Coram Peeter Vermeerbergen en Egidij schepenen.

Op 8 februari 1684 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Olivier
Bartholomeus en Hendrick Hermans schepenen als rechtelijke voogden tot deze verkozen of uit
de wet over de achtergelaten wezen wijlen Catlijn Ceusters daar vader af leeft Jan Claes ter ene
en Jan Claes ten andere zijde, dewelke verklaarden door tussenspreken van de schepenen in het
minnelijke veraccordeerd te wezen over alzulke alimentatie en onderhoud van zijn kinderen, te
weten als dat hij tweede comparant verklaarde zijn kinderen tot drie in het getal aan te nemen en
te onderhouden van kost en drank … tot dat het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom
van 18 jaar en bovendien te geven aan ieder der voorschreven kinderen als zij zullen gekomen zijn
tot den voorschreven ouderdom 20 guldens , waarvoor hij eerste comparant zal genieten al de
haafelijke erfgoederen uitgenomen zeker huis gelegen tot Sammel, genoemd “ de sterre “ en de
erven daaraan gelegen en dat touchtsgewijs te onderhouden, waarvoor hij tweede comparant
moet aannemen en betalen al de schulden zo rente obligaties …
WLO-OGA749-284

folio 142 recto

Item of een der voorschreven kinderen kwam te overlijden voor den voorschreven ouderdom zal
de voorschreven som devalueren op de twee overlevende kinderen. Item was geconditioneerd dat
het testament zal blijven in zijn voegen. Ter presentie van den heer drossaard De Rest, Peeter
Vermeerbergen , Egidij schepenen.
Op 12 februari 1684 voor d’ officie en schepenen ne genoemd compareerden Hendrick
Goijvaerts en Anthoni Dauwen als rechtelijke voogden over de achtergelaten wezen wijlen
Maeijken Willems daar vader af leeft Jan Goijvaerts ter ene en de voorschreven Jan Goijvaerts
alsnu getrouwd met Magdalena Verstraten ter andere zijde, dewelke verklaarden door
tussenspreken van de schepenen in het minnelijke veraccordeerd te wezen en in akkoord voor
deze mondeling gemaakt alsnu te renoveren en te vernieuwen mits deze te weten dat hij vader
schuldig en gehouden zal zijn zo hij gelooft bij deze zijne kinderen tot vijf in het getal te weten
Niclaes Goijvaerts, Dimpna Goijvaerts, Catharina Goijvaerts, Jan Goijvaerts en Merten
Goijvaerts te onderhouden van kost en drank … tot het jongste kind zal gekomen zijn tot een
ouderdom van 20 jaar en dat alsdan de vader aan ieder der voorschreven kinderen zal geven 24
guldens in geld of een koe in plaats van dien ten keuze der voorschreven kinderen, een veerteel
koren met een veerteel boekweit.
Waarvoor hij vader zal genieten al de haave, mitsgaders de touchte van de erfgoederen, tot het
jongste kind zal gekomen zijn tot den voorschreven ouderdom van 20 jaar … Coram Jan
Goijvaerts en Egidij schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-285

folio 143 recto

Compareerde voor mij notaris ondergeschoven in de presentie van de getuigen
nagenoemd Jeroen Maesmans, Merten Maesmans en Amandus Maesmans,
Elisabeth Maesmans in absentie van Jan Vermeerbergen haar man met
consent van dezelfde. Jan De Winter man en voogd van Anna Maesmans,
Anthoni Miles als voogd van Maria Maesmans, allen te samen kinderen van Mr.
Peeter Maesmans en Adriaenken Thoelen, dewelke verklaarden in het minne
en vriendschappelijk te hebben gedeeld de erfgoederen bij hun ouders
achtergelaten aan een ieder met de kavel ten dele gevallen als volgt.
In den eerste werd tot de eerste kavel gesteld “ de schans “ en het huis daarop staande met het
blok daar aan gelegen met nog de helft van “ het tiel eijnde “ met nog “ het vennenken “ daaraan
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gelegen en “ de corten hoeck “ mits van haar gevende aan den derde kavel 50 guldens aan de
vijfde kavel 50 guldens aan Jeroen Maesmans 50 guldens en deze moet hebben van de gelijke
vijf kavels zes guldens en 400 ( busselen ) walmstrooi. Deze is ten dele gevallen aan Hector
Maesmans.
Item werd aan de tweede kavel gesteld het huis met het binnenveld op den last van zes leupen
koren jaarlijks aan de H. Geest van Westerloo met nog “ de rosseldoncken “ te samen achter
elkaar gelegen met nog “ Jesverijnens heide “ en de helft van “ den halven bempt “ met “ den
hooffman “ mits van haar gevende 50 guldens aan zesde kavel, deze heeft Jeroen Maesmans
gekozen voor zijne keus.
Item voor de derde kavel werd gesteld de helft van “ het schaapskoijen block “ met nog “ het
bemdeken “ aan de Broeckstraten met nog “ het kersenbroeck “ over de Wimpe met alsnog 50
guldens van den eerste kavel. Deze is ten dele bevallen aan Jan Vermeerbergen, man en voogd
van Elisabeth Maesmans.
Item voor de vierde kavel werd gesteld de andere helft van “ het schaapskoijen block “ met “ het
rondt eussel “ , 250 gulden van de vijfde kavel met nog de andere helft van “ den halven bempt “
en 50 guldens van den eerste kavel en is deze gevallen aan Amandus Maesmans.
Item voor de vijfde kavel werd gesteld de helft van “ de saert bempt “ ,“ het meus “, “ het
hoogblock “ en “ het leeghgedunge “ mits van haar gevende 250 guldens aan de vierde kavel,
en is ten dele bevallen aan Jan De Winter man en voogd van Anna Maesmans.
Item voor de zesde kavel werd gesteld de andere helft van “ den saert bempt “ met de helft van
“ het tieleijnde “ en “ corten hoeck “samen met nog “ het hoogh gedunge ketelken “ en 50
guldens van de tweede kavel deze is ten dele gevallen aan Maria Maesmans bijgestaan met haar
voogd.
WLO-OGA749-286

folio 143 verso

Alle welke percelen aan één ieder bij kavels hier voor aan één ieder ten dele gevallen verklaarden
de voorschreven comparanten en te samen condividenten te houden content en tevreden … Item
staan nog tot last van het sterfhuis verschillende schulden en obligaties hiervoor niet verdeeld en
zullen de comparanten mekaar helpen om deze af te dragen gelijk aan Jeroen Maesmans wordt
gelaten boven de 50 guldens een som van 25 guldens ten respect van de pretenties in de
leengoederen … Aldus gedaan op den derde april 1683 present Thomas Van Castel en Geert
Witvrauwen getuigen.
WLO-OGA749-287

folio 144 recto

Alzo kwestie en geschil stond te gerijzen tussen Geeraert Witvrauwen als getrouwd geweest
zijnde met Christina Nuijts en vervolgens als stiefvader van haar kinderen ter ene en Jan
Verlinden en Peeter Van Eijndt samen met Peeter Van Eijndt en Willem Van Eijndt ter andere
zijde, welke comparanten door tussenspreken van goede mannen en aggregatie van schepenen in
het minne veraccordeerd te wezen in voegen en manieren na volgende, te weten als dat hij vader
verklaarde de uitkoop aangegaan met zijne huisvrouwe zaliger tegens de voogden van haar
kinderen te houden voor nul en van onwaarde, mitsgaders alle acties en pretenties die hij uit dien
hoofde zoude kunnen of mogen op de voorschreven kinderen of sterfhuis pretenderen als
getrouwd zijnde geweest met hun moeder en dat onder de gelofte die hij tweede comparant aan
de eerste comparant hunnen schoonvader zijn doende en beloven, waarvoor te betalen, eerst de
som van 150 guldens met tien pattacons voor een nieuw kleed en drie veertelen koren. Item als
nog voor hem te behouden zijn roer en een beddekoetse met zijn toebehoren, kist en een stoel,
van welke 100 guldens zij tweede comparanten zullen vermogen te betalen zo haast het mogelijk
is, waarmede hij eerste comparant is scheidende uit de voorschreven sterfhuis zonder enige
schulden … Actum in collegio van schepenen deze 6 juni 1684.
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WLO-OGA749-288

folio 145 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Wilboort Vermeeren in zijn
leven secretaris van het markizaat van Westerloo en Juffrouwe Anna Andreas
Van Kerckhoven.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld “ de groote pleck “ land tot Soerle in drieën te
weten de eerste plek tegen Adriaen Van de Brande over dewelke Hendrik De Winter in huur
heeft en is deze kavel bevallen aan Madleen Vermeeren nu Egidius Wijnants mits gevende van
haar vijftig guldens, 25 guldens aan de elfde kavel en 25 guldens aan de negende kavel.
Item voor de tweede kavel werd gesteld te tweede plek die in huur heeft Jan t’ Sijen gelegen
naast de eerste plek en is deze kavel bevallen aan Josina Vermeeren.
Item voor de derde kavel werd gesteld de derde plek gelegen westwaarts die Hendrick Peeters in
huur heeft. Item het huis, hof, stal, schuur en brouwerij mits gevende van hem de som van 1750
guldens ieder der voorschreven erfgenamen na rente en is deze kavel bevallen aan den
secretaris Vermeeren.
Item voor de vierde kavel werd gesteld het schaarbos gelegen tot Soel bij “ de heijblom “ groot
415 roeden genoemd “ de tichelreije “. Item het land van Dingen Van Haudt tot Soel en is deze
kavel bevallen aan Tresia Vermeeren.
Item voor de vijfde kavel werd gesteld de beemd gelegen achter het kasteel, groot een half bunder
met het land in de Quaestraet nevens de quacht en het land op “ de groote soech “. Item de helft
van “ het groot ven “ aan “ het goorken “ naast den oosten. Item de heide in “ den belckens “
achter Adriaen Helsen en is deze kavel bevallen aan Barbara Vermeeren.
WLO-OGA749-289

folio 145 verso

Item voor de zesde kavel werd gesteld de weide gelegen over de lange brugge. Item het bos
genoemd “ den antwerpsenbos “. Item de ander helft van “ het schuijssel ven “ oostwaarts.
Deze kavel moet trekken van de zevende kavel 12 guldens en is deze kavel bevallen aan Catrina
Vermeeren.
Item voor de zevende kavel werd gesteld het bos gelegen achter “ den limbergh “ tot Herselt, mits
gevende van haar aan de zes kavels 12 guldens en is deze kavel bevallen aan Anna Margarita
Vermeeren.
Item voor de achtste kavel werd gesteld het land op “ het sneuwhuijs “ groot drie zillen met de
weide in “ de quarecken “ gelegen en is deze kavel bevallen aan den heer Siardus Vermeeren.
Item voor de negende kavel werd gesteld “ het anna keusters block “ gelegen in de Savelstraet,
groot 260 roeden met het land in de Tongelschestraet “ de laserije “. Item de heide gelegen aan
het “ het laer bosch “. Deze kavel moet trekken van den eerste kavel 25 guldens en is deze kavel
bevallen aan Wilboort Vermeeren.
Item voor den tiende kavel werd gesteld een bunder land op “ het goorken “ op “ het groot veldt “
noordwaarts het Huijsstraetje met de weide en een perceel in de Quaestraet en is deze kavel
bevallen aan Elisabeth Vermeeren.
Item voor de elfde kavel werd gesteld “ het half bunder “ aan het huis van “ het goorken “ met het
bos aan de weide gelegen in “ de belckens “. Item de helft van “ het schuijssel ven “ naar het
westen. Deze kavel moet trekken van den eerste 25 guldens en is deze kavel bevallen aan
Florens Vermeeren.
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Item voor de twaalfde kavel werd gesteld de drie zillen op “ het goorken “ aan de straat
westwaarts, noord Jan Baptist Souwers ? met de hooiwas in het broek. Item de andere helft van
het ven naast den westen. Deze kavel moet trekken van de achtste kavel 12 guldens en van de
vierde kavel 12 guldens en is deze kavel bevallen aan Sara Vermeeren.
Actum coram den heer en drossaard … 1684.
WLO-OGA749-290

folio 146 recto

Compareerden den advocaat Adrianus Thijs, verklarende om redenen hem moverende zijne
kinderen speciaal zijn drie zonen met naam Ferdinandt Flip Thijs, Theodurus Lambertus Thijs
en Petrus Godefridus Thijs gedaan te hebben uit den broode gelijk hij dezelfden verklaard te
doen bij en mits deze, zullende in cas van nood daarvan akte en verklaren verlenen daar en alzo
en de voorschreven zijn zonen vervolgens niet meer te willen aandragen. Actum coram J.
Vervecken stadhouder, Jan Goijvaerts, Van Berausel en P. Vermeerbergen schepenen deze 6
maart 1685.

Scheiding en deling tussen Jan Geens in zijn eigen naam, Peeter Geens
bijgestaan met Jan Helsen als gekozen en geëede voogd mede schepen uit de
wet. Item Jan Goijvaerts schepen als gekozen voogd uit de wet voor Catharina
Geens ter andere zijde en dat over de erfgoederen hun achtergelaten bij wijlen
hun ouders Frans Geens en Dimpna Bauwen, gereserveerd de obligaties die in
het voorschreven sterfhuis alsnog bevonden zullen worden, tot dat al de
schulden van het voorschreven sterfhuis zullen wezen voldaan, waarna dezelfde
de overgebleven baten nadien gelijk zullen delen.
In den eersten voor de eerste kavel werd gesteld eerst het huis, schuur, binnenblok en “ de
kreeckers “ groot te samen twee …
WLO-OGA749-291

folio 146 verso

zillen de maten onbegrepen, gelegen tot Oisterwijk onder Tongerloo. Palende oost Wilm Verluijten,
zuid en noord Merten Verstappen, west de straat, geschat op 700 guldens. Item “ het bremblock “
groot een oud bunder salvo. Palende oost mijnheer Coreijns, zuid Hendrick Alen, west Willem
Wuijts en noord de erfgenamen van Machiel Verstappen, geschat op 450 guldens. Item “ het
jenneken lemmens “ groot drie zillen salvo. Palende oost en zuid de straat, west … ( leeg ), noord
Adriaen Verstappen weduwe, geschat op 300 guldens.
Item “ het geelstuck “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Merten Verstappen, zuid de
straat, west Adriaen Peeters erfgenamen en noord de straat, geschat op 200 guldens. Item “ het
lanck wesel “ groot anderhalve zille salvo. Palende oost en zuid Peeter Peeters erfgenamen,
geschat 200 guldens. Item “ den schutboom “ onder Oosterwijk, groot omtrent een half bunder.
Palende oost Jan Matthijs, west Adriaen Verstappen weduwe, zuid dezelfde en noord … ( leeg )
geschat op 55 guldens. Item den hooiwas in “ het Sammels broeck “ groot anderhalve zille,
geschat op 100 guldens. Item “ den merten luijten “ groot een half bunder …
WLO-OGA749-292

folio 147 recto

salvo. Palende oost de straat, zuid Adriaen Verstappen, west Catharien Geens en noord Catharien
Goijssens weduwe, geschat op 150 guldens. Item “ het silblocxken “ groot een half bunder salvo.
Palende oost Peeter Verluijten, zuid dezelfde, west Merten Verstraten en noord de straat, geschat
op 150 guldens. Item de heide achter ILL, groot omtrent een zille. Palende oost Jan Van
Genechten, zuid Peeter Verluijten, west … ( leeg) en noord Sebastiaen Vleugels en is deze kavel
bevallen aan Jan Geens bij keuze.
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Voor de tweede kavel werd gesteld ten eerste het huis tot Daemseijnde en het binnenblok, groot
omtrent 91 roeden. Palende oost en noord de straat, zuid Adriaen Helsen erfgenamen, west Wilm
Wuijts, geschat op 600 guldens. Item “ de mertens busselen “ groot vier zillen en half. Palende
oost Cathrien Geens, zuid Merten Helsen erfgenamen, west Merten Stercx en noord Adriaen
Verstappen erfgenamen en Cornelis Siegers, geschat op 500 guldens. Item “ het jan alen
blocxken “ groot twee zillen en half salvo. Palende oost den zuid de straat, west Jan Wuijts
erfgenamen en noord Adriaen Wuijts erfgenamen en Adriaen Helsen erfgenamen, geschat op 350
guldens. Item “ den eeckel hoff “ groot twee zillen en 26 roeden salvo. Palende oost en west
Adriaen Wuijts erfgenamen, zuid Machiel Dens, noord Adriaen Van Kerckhoven, geschat op 350
guldens.
WLO-OGA749-293

folio 147 verso

Item den hooi was gelegen in “ den maeldonck “ groot omtrent een derdel salvo. Palende oost en
rijdende tegen Peeter Verhagen en Wilm Cuijpers, geschat op 100 guldens. Item “ den achtersten
bosch “ groot omtrent een bunder. Palende oost Jan Helsen, zuid dezelfde, west Catharien Geens
en noord de straat, geschat op 150 guldens. Item “ de groote heijde “ aan de Tongelsche straat.
Palende oost de Tongelsche straat, zuid Adriaen Helsen erfgenamen, west Adriaen Wuijts
erfgenamen en noord Peeter Dauwen, geschat op 100 guldens. Item “ het sol ? “ groot een zille
en 15 hoedensalvo. Palende oost Jan Verbiest, zuid Machiel Dens, west de straat en noord
Hendrick Goijvaerts, geschat op 125 guldens. En is deze kavel bevallen aan Peeter Geens.
Voor de derde kavel werd gesteld in den eersten “ den grooten boonhoff “ grot 320 roeden salvo.
Palende oost Casius Van Outsel en Wilm Wuijts, zuid Mathijs Vermeerberghen, west Adriaen Van
Eijnde en noord de staar, geschat op 700 gulden hier aan de schuur staande op “ de schranse “.
Item “ de voirste busselen “ groot drie zillen salvo. Palende oost Jan Geens, zuid Merten Helsen
straatje west Peeter Geens en noord Adriaen Verstappen erfgenamen, geschat op 400 guldens.
Item “ den steenbempt “ groot omtrent drie zillen. Palende oost Peeter Peeters erfgenamen, zuid
Jois Bruers, west Adriaen Verstappen en noord Merten Sterckx, geschat op 500 guldens.
WLO-OGA749-294

folio 148 recto

Item een heide gekomen van Hendrick Meir geheten “ den scrom recker “ onder Tongerloo, groot
een half bunder. Palende oost de heren van Tongerloo, zuid Peeter Helsen, west Pauwels
Vermeerberghen en noord Adriaen Vande Brande geschat op 25 guldens. Item “ de peer van
passel heije “ groot een half bunder. Palende oost en zuid Wilm Wuijts, west Adriaen Van Eijnde
en noord Jan Helsen, geschat op 75 guldens. Item “ den voirsten bosch “ groot omtrent drie
zillen. Palende oost Peeter Geens, zuid Jan Helsen, west Mathijs Vermeerberghen en noord de
Leemputtenstraat, geschat op 150 guldens. Item “ het leijsenbosken broeck “ groot vier zillen.
Palende oost Wilm Goijvarts, zuid en west de veldstraat en noord Peeter Helsen, geschat op 550
guldens. En is deze kavel bevallen aan Catharina Geens.
En hebben de partijen verklaart bij en mits deze, deze hunne kavels hiervoor gesteld te houden
voor goed vast en van waarde in ieder zijn part … Actum coram den heer drossaard, Jan
Goijvaerts, Van Berousel, Jan Helsen en Wellens schepenen deze 12 augustus 1681.
WLO-OGA749-295

folio 148 verso

Op heden 12 mei 1685 voor ons Ambrosius Egidij en Gilliam Van Berouwsel schepenen des land
en markizaat van Westerloo compareerde den heer Jacobus De Rest drossaard des land en
markizaat Westerloo en Juffrouwe Cornelia De Verginis zijne huisvrouw en gebruikende de
macht en de autorisatie aan haar bij de heren borgemeester en schepenen der stad Antwerpen op
haar rekwest, verklaart op den 10de dezer maand mei alhier getoond te hebben uit kracht van
hetzelfde rekwest voor heer en meester Joannes Ignatius Van Diepenbeeck advocaat tot
Antwerpen en Juffrouw Catharina Tresia De Verginis als erfgenamen van wijlen Michiel Van
Kerckhoven en aan Jan Baptista Hamelincx cum uxore van te repareren en in staat te stellen al
hetgeen uit kracht van respectieve vonnissen colegialiter bij de voorschreven heren wethouders
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der stad Antwerpen gewezen op den 5de dezer maand mei, zal worden geëxecuteerd of elders
verricht of gedaan ingeval dezelfde te Hove namaals werden geretracteerd en dat naecktelijck tot
….
WLO-OGA749-296

folio 149 recto

een overkomen en onder expresse protestatie van geenszins te willen toestaan dat over het
voorschreven vonnis reformatie 25 zoude vallen … Actum coram op dag en jaar als boven.

Op heden deze 11 mei 1685 voor Ambrosius Egidij en Gilliam Van Berousel schepenen des land
en markizaat Westerloo, compareerde den heer Jacobus De Rest drossaard van den lande en
markizaat Westerloo en Juffrouwe Cornelia De Verginis zijne huisvrouw en gebruikende de
macht en autorisatie aan haar verleend bij den heren borgemeester en schepenen der stad
Antwerpen op haar rekwest op den 8ste dezer maand mei ondertekent J. Deschamps origineel
gezien en getoond en de apostillen daarop gemarkeerd voor heer en meester Joannes Ignatius
Van Diepenbeeck advocaat tot Antwerpen en de Juffrouw Catharina Tresia De Verginis zijn
huisvrouw en voor Hendrick De Verginis aan de erfgenamen wijlen Machiel Van Kerckhoven en
aan Jan Baptista Hamelincx cum uxore ingevolge van de respectieve vonnissen beiden op den
vijfden dezer maand mei in collegio voorschreven heren wethouders gewezen in de … ( latijnse
tekst ) …
WLO-OGA749-297

folio 149 verso

constituerende zij comparanten onherroepelijk alle toonders dezer om hetgeen voorschreven is
voor de voorschreven wethouders te passeren en te vernieuwen gelovende als naar recht. Actum
coram dag en jaar als boven.

Op heden deze 17 mei 1685 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Merten Van
Dijck en Egidij schepenen uit de wet hiertoe verkozen en alzo te samen als voogden over de
achtergelaten wezen van wijlen Adriaenken Verhoijbraecken daar vader af leeft Hendrick Van
Aelten tegenwoordig getrouwd met Maria Derboven ter ene en de voorschreven vader Hendrick
Van Aelten cum uxore ter andere zijde verklaarden in het minnelijke aangegaan te hebben het
navolgende akkoord gelijk hij tweede comparant verklaarde te wezen zijn uiterste wil en te weten
dat om den miserabele staat en menigvuldige schulden die hij tweede comparant in het bedde van
zijn eerste huisvrouw was hebbende om die en andere redenen hem hiertoe moverende is
geaccordeerd en begeerde dat na de aflijvigheid van hem tweede comparant uit de haafelijke
meubelen zullen betaald worden alle gelijke schulden en kredieten zo van den eerste als tweede
bedde en hetgeen daarvan zal komen te over dat bij de gelijke kinderen zo van den eerste als
tweede bedde zal worden geprofiteerd en genoten hoofdsgewijs en bovendien wel expresselijk
geaccordeerd zo en gelijk wij onder geschreven …
WLO-OGA749-298

folio 150 recto

schepenen accorderen en landeren mits deze het akkoord hier voor getoond, nopende de haave
mitsgaders over de erfgoederen bij het akkoord van de voorschreven tweede comparant en
uiterste wil van hem tweede comparant te weten als dat zijn eerste wees verwekt in het eerste
huwelijk zo diep en egaal zal delen in de erfgoederen van hem tweede comparant zo verkregen als
op hem verstorven …
Item is alsnog geaccordeerd dat er niet is gemaakt een afsnede van de eerste wees dat zij wezen
verder van enige uitkoop niet zal hebben te pretenderen dan alleenlijk hoofdsgewijs te delen
volgens het boven geschreven akkoord. In teken der waarheid en in het bijwezen van ons
drossaard Jacques De Rest, Jan Goijvaerts en Van Berouwsel schepenen ondertekent.
25

Reformatie : hervorming die als doel heeft dat iets weer wordt zoals vroeger.
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WLO-OGA749-299

folio 150 verso

Op heden 17 juli 1685 compareerden Anthonij Coomans en Goris Geens als rechtelijke voogden
over de achtergelaten wezen wijlen Maria Geens dat vader af leeft Adriaen Van Eijnde ter ene en
de voorschreven vader Adriaen Van Eijnde ter andere zijde welke met aggregatie van de
schepenen in het minnelijk verklaarde veraccordeerd te wezen nopende de haafelijke meubelen
ten sterfhuis voorschreven bevonden, te weten dat den voorschreven vader zijn kinderen tot drie in
het getal waarvan het jongste is vier jaren salvo, te onderhouden van kost en drank … en schuldig
en gehouden te wezen aan iedereen van zijn voorschreven drie kinderen als deze gekomen zullen
zijn tot een ouderdom van 20 jaar te geven 25 guldens in geld met ieder een veerteel koren, voor
al hetwelk hij tweede comparant zal genieten en profiteren voor zijn eigen alle dusdanige haafelijke
meubels als er ten sterfhuis bevonden zullen worden, mits betalende al de schulden in het
sterfhuis bevonden, behoudens een obligatie van 75 guldens staande aan Willem Van Eijnde
waarvan hij de jaarlijkse intrest zal betalen. Item nopende de erfgoederen die op de …
WLO-OGA749-300

folio 151 recto

voorschreven wezen uit den hoofde van hun voorouders zouden mogen komen te versterven of
verstorven zijn waarvan den voorschreven vader zoude mogen eisen en competeren enige
touchte zal dezelfde genieten tot dat insgelijks het jongste kind zal gekomen wezen tot den
ouderdom van 22 jaren waarna dezelfde zullen gaan en staan als het landsrecht … Actum coram
Jan Goijvaerts en Jan Van Kerckhoven schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-301

folio 151 verso

Wij Jan Baptista Greijns en Peeter Hassaert schepenen van Antwerpen maken konde dat voor
ons compareerde Jonker Jan Augustijn Vanden Werve Tresorier Generaal dezer stad in den
naam en als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jonker Hendrick Franciscus Hoens
heer van den Wittegracht daar moeder af was de weduwe Isabelle Olympia De Paepe en Jonker
Petrus Hoens oudste zoon van de voorschreven Heer en Vrouwe van de Wittegracht oud 22 jaar
en den voornoemde heer voogd en mede comparant in den naam en als om het na beschreven te
mogen doen speciaal en volkomen gemachtigd en geautoriseerd zijnde van mijne eerwaarde
heren borgmeester en schepenen deze stad aan dezelfde gepresenteerd den XIII dezer lopende
maand en jaar ondertekent J. Des Champs ten deze origineel getoond en in die kwaliteit bekenden
dat zij om en mits deze de som van 3000 Carolus guldens die hun in specie van wisselgeld al en
wel is vergoeden bij hun geëmploieert wordende in het betalen van de achterstallige verlopen van
de nagemelde twee renten op het nabeschreven grote huis uitgaande aan de erfgenamen van
wijlen den heer Jan Baptista Hugo verkocht hebben wel en wettelijk aan Juffrouwe Maria
Blommaerts weduwe van wijlen Joan Schut, jaarlijks erfelijk 187 guldens tien stuivers …
Stellende daarvoor als speciaal pand en hypotheek een groot huis “ met beucken, groote saletten “
…
WLO - SAO8 - 302

folio 152 recto

boven en neer kamers, kelders, achterhuis, gronden en alle toebehoren, gestaan en gelegen aan
de westzijde tegenover de kerk van Sint Joris tussen het huis van de erfgenamen De Paepe aan
de ene zijde, zuidwaarts en de erve van Jan Pick aan de andere zijde oostwaarts gelijk en in al de
manieren het voorgenoemde huis aan de voorschreven wezen is toekomende als achtergelaten
kinderen en geïnteresseerde erfgenamen van hun ouders volgens hun reproque testament en
codicille respectievelijk van datum 18 september 1668 en 17 februari 1674 voor de notaris
Cornelis Van Cauwenbergh en notaris Anthoni Coppens present getuigen aan de welke
dezelfde was ten deel gevallen bij scheiding en deling op den XXXI januari 1671 tussen hun Juffr.
Joanna De Paepe cum suis voor de schepenen dezer stad gepasseerd.
Aangaande de achtergelaten goederen van wijlen Maria Vande Broeck weduwe van heer en
meester Jan De Paepe griffier dezer stad was alles naar luid van de brieven daarvan zijnde
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voortaan op den tweede comparant en der voornoemde wezen personen en verdere goederen
roerende en onroerende present en toekomende als wij verstonden alzo dat de voorschreven
eerste comparant en mede comparant voorschreven huis met de gronden en toebehoren en
verder dat den voorschreven tweede comparant en de voornoemde wezen personen en verdere
goederen gelijk voorschreven is als nu verbonden en te pand gesteld hebben over de
voorschreven 187 guldens 10 stuivers jaarlijks erfgelijke rente te gelden en te betalen voor hem
eerste comparant en de voornoemde ween mitsgaders hunne nakomelingen aan de voorschreven
Juffrouwe Catharina Blommaerts en aan haar nakomelingen, eeuwelijk en erfelijk durende alle
jaren den 13 september en dat binnen deze stad Antwerpen altijd los en …
WLO-OGA749-303

folio 152 verso

vrij … uitgenomen twee renten te samen bedragende 10400 guldens kapitaal aan de voornoemde
erfgenaam Jan Baptista Hugo alzulke cijnzen daar men jaarlijks gewoon is voor te betalen vijf
guldens elf stuivers twee grooten Brabants als men in drie partijen geldende behoudelijk dat de
voornoemde wezen of hun nakomelinge deze voorschreven renten zullen vermogen af te lossen
en kwijten … de voorschreven renten binnen den tijd van twee naastkomende jaren af te lossen
ofwel daarvoor te stellen suffisante hypotheek tot contentement van de voorschreven renthefster
WLO-OGA749-304

folio 153 recto

Zo is het dat zij comparanten tot naarder onderpand of verzekering voor dezelfde in geval
namaken aan de voorschreven principale hypotheek het kwam te ontbreken en hebben daarvoor
verobligeert de heerlijkheid heere en goederen van Wittegracht voorschreven met al haar rechten,
presidenten, vele schone en diverse heerlijke rechten, vrij van tienden, derden boom, …
consisterende in diverse partijen van cijns goederen met den heerlijken cijnsboek, leenboek,
appendenties en dependentiën, groot in landen, beemden, weiden, bossen zo cijns als leengoed in
het gemeijn veertig bunders, gestaan en gelegen tot Westerloo onder den Heertgang van Soerle
en daar omtrent breeder gespecificeerd bij den erfbrief van datum 20 januari 1620 gepasseerd
voor de stadhouder, mannen van Leen en schepenen des land en markizaat Westerloo bij Machiel
Maurissens cum suis tot behoef van Jonker Hendrick Hoens der wezen in deze vaderlijke
grootvader was, van de welke den voorschreven Jonker Hendrick Frans Hoens hun vader is
gebleven enige zoon en erfgenaam te voren alleenlijk belast wetende met 1500 guldens kapitaal
aan Jonker Alexander Philips Delafaille, mitsgaders 200 guldens kapitaal aan het klooster Sions
tot Lier en den gerechten heeren cijns, zonder meer constituerende mits deze onherroepelijk
Cosmas Nicolaij … ( leeg) te samen en elke van hun in het bijzonder om uit hun naam te gaan en
te compareren voor den voorschreven stadhouder, mannen van Leene en schepenen des land en
markizaat van Westerloo en alom elders des nodig wezende … Was ondertekent en bezegeld met
schepenzegel.
WLO-OGA749-305

folio 153 verso

Op heden deze 10 oktober 1685 voor de stadhouder, leenmannen en schepenen nagenoemd
compareerde Cosmas Nicolaij als gelaste zo voorschreven staat en verklaarde al de
voorschreven goederen die hiervoor staan gespecificeerd voor ons Leenmannen en schepenen
geregistreerd en aan ons bekend, tot onderpand opgedragen en daarvan wettelijk en vertegen tot
behoef der voorschreven rente die zij geloofden te betalen los en vrij en is zij rentmeester hierin
gegicht en gegoed in forma. Coram H. Vermeeren secr., Jan Goijvaerts, Jan Peetermans Jan Van
Berousel schepenen en Egidij, Leenmannen.
In de marge:

Op heden 11 maart 1779, voor stadhouder en schepenen des markizaat
Westerloo na te noemen compareerde de notaris M. N. Van Schaubroeck
binnen dit markizaat residerende, vertonende alhier zekere kwitantie staande in
dorso ( achterzijde ) van de rentebrief luidende als volgt: Ontvangen van Jonker
De Cannaert heere van Wittegracht de som van 3000 guldens wisselgeld voor
het kapitaal en daartoe alsnog een som van 198 guldens dertien stuivers courant
voor de verlopen tot 27 september 1770 verschenen over de volle afwijking der
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rente in deze brief vermeld en dienvolgens consenterende in cassatie ten register
zo des behoort … Coram F. Teniers stadhouder, Peeter Verboven en G.
Coomans schepenen.

Wij Jan Augustijn Lanneij en Peeter Hassaert schepenen van Antwerpen maken konde dat voor
hun kwam Peeter Geens Franssoone wijlen, daar moeder af Dimpna Bauwen ingezetene van
Daemseijnde land van Westerlo presentelijk binnen de stad Antwerpen zijn zelve zijnde zo hij
verklaarde en bekende dat hij om een som geld die hem al en wel is verhouden, verkocht heeft wel
en wettelijk ( aan ) Jufrouw Isabella Vanderboven Jansdochter wijlen jaarlijks en erfelijk 25
carolus guldens tot XX stuivers het stuk goed gangbaar.
Gesteld tot pand op de jaarlijkse erfelijke rente op de nabeschreven percelen van landen allen
gelegen onder her markizaat van Westerloo en namelijk eerst op een huis met de gronden en
toebehoren gestaan en gelegen tot Daemseijnde voorgenoemd met het binnenblok, groot 61
roeden leenroerig onder het markizaat van Westerloo. Palende oost en noord de straat, zuid
Adriaen Helsen erfgenamen, west Willem Wuijts. Item op een stuk land genaamd “ jan aelen
blocxken “ groot twee zillen en half, onbegrepen de maten. Oost en zuid de straat, west Jan
Wuijts erfgenamen, noord Adriaen Wuijts erfgenamen. Item …
WLO-OGA749-306

folio 154 recto

Item op een ander stuk geheten “ den eeckelhoff “ groot salvo justo twee zillen en 26 roeden.
Oost en west Adriaen Wuijts erfgenamen, zuid Machiel Dens en noord Adriaen Van Kerckhoven.
Item alsnog op een stuk land genaamd “ den hooiwasch “ groot omtrent een derdel en rijdende
tegens Peeter Verhaegen en Willem Cuijpers. Item op “ de groote heijde “ gelegen aan de
Tongelsche straat. Palende oost dezelfde straat, zuid Adriaen Helsen erfgenamen, west den
voorschreven Adriaen Wuijts erfgenamen en noord Peeter Dauwen en ten lesten op een stukske
land genaamd “ het ..?..eel “ groot een zille en 15 roeden. Palende oost Jan Verbist, zuid Machiel
Dens, west de straat en noord Hendrick Goijvaerts.
De voorgenoemde percelen aan hem comparerende ten dele gevallen bij zekere scheiding en
deling van goederen achtergelaten bij zijn voorschreven ouders tussen Jan Geens en zijn
consoorten op den 12 augustus 1681 voor den drossaard en schepenen des land en markizaat
van Westerloo gepasseerd naar inhoud van brieven daarvan zijnde …
WLO-OGA749-307

folio 154 verso

Ondertekent A. Van Valckenisse en bezegeld met de schepenzegel deze doen opdrukken te
Anwerpen op 20 november 1685.
In de marge:

Op heden 11 maart 1779 voor de stadhouder en schepenen na te noemen
compareerde de notaris M. N. Van Schoubroeck binnen dit markizaat
residerende vertonende alhier zekere kwitantie staande in dorso van den
rentebrief, luidende als volgt: Ontvangen van Jonker De Cannaert Heer van
Wittegracht eerst de som van 3000 guldens wisselgeld alles van een kapitaal
samen van 198 guldens en tien stuivers courant voor de verlopen tot 29
september 1770 verschenen … de voorschreven rente in forma te cesseren
belovende te houden voor goed daarin gedaan zal worden. Actum Antwerpen 29
september 1779. Was ondertekent Regina Benedicta Victoria Schu… weduwe
van Jan Carlo Naepens.

Op heden deze 27 november 1685 voor stadhouder, Leenmannen en schepenen nagenoemd
compareerde den voorschreven Peeter Geens en heeft dienvolgens al de voorschreven goederen
zo en gelijk die hier voor staan gespecificeerd voor ons Leenmannen en schepenen geregistreerd ,
vernieuwd en opgedragen en daarvan wettelijk vergeten tot behoef der rente voorschreven.
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Dienvolgens de Juffrouwe Isabella Vanderboven gegicht en gegoed in forma … Actum coram
Guilliam Van Berousel, Jan Peetermans en Jan Goijvaerts schepenen en leenmannen.
WLO-OGA749-308

folio 155 recto

(Frans geschreven tekst, zeer bondig bewerkt) Monsieur le recepueur … le père Crandendonck
nous a remonter … que vous donner subsistante hypothèque … la rente annuelle de 260 et demi
florins Brabants … 12 augustus 1627… servais à Maastricht et ou prier l’ originelle missive ou
obligations …
April 1685 , Oolen, P. M. Vanden Steen nomine proprio … et Henr. Stas presens copia … Was
ondertekent Hr. Veestraten notaris publicus Brabant Bruxelles admissus …
Donne te Smeermaes ce 18 april 1685 en was ondertekent P. M. Vandensteen, P. Van Meer,
Henr. Stas.
WLO-OGA749-310

folio 156 recto

Compareerden voor Gilliam Van Berouwsel en Jan Peetermans schepen des land en markizaat
Westerloo Anna Meeus weduwe van wijlen Michiel Lemmens welke voorschreven comparante
zijnde zo oud te worden dat zij niet meer kan werken om nog haar kost te winnen maar om in het
einde van haar leve God gerustelijk te kunnen dienen verklaarde met haar zoon Gilliam Lemmens
en met haar behoudszoon Martinus Moors veraccordeerd te wezen, die ook mede waren
competerende verklaren insgelijks met de voorschreven eerste comparante aangegaan te hebben
het nabeschreven akkoord als te weten dat zij eerste comparante van nu af is uitgaande van alle
de erfgoederen degene zij van haar ouders in touchte is bezittende te cederen en te transporteren
alle hare goederen zo haafelijke als erfelijke, acties en kredieten, waar en tot welke plaats deze
zouden bevonden worden en dat ten behoef van Gilliam Lemmens en Martinus Moors haar
zoon en behoudszoon op conditie dat zij beiden zullen moeten onderhouden de voorschreven
eerste comparante en haar minderjarige zoon Adrianus Lemmens van kost en drank, vuur en
licht, wassen en wringen, ziek en gezond en het voorschreven minderjarig kind te laten leren lezen
en schrijven naar behoren tot den ouderdom van 18 jaren zonder dat de eerste comparante of
haar voorschreven minderjarige zoon zullen gehouden wezen of te doen enig werk. Indien de
eerste comparante haar niet content voelde dat dezelfde altijd zal hebben haar keus van te gaan
bij een van beiden … etc… Aldus gedaan en gepasseerd deze 16 mei 1686 coram op datum als
boven
WLO-OGA749-311

folio 156 verso

Scheiding en deling aangegaan tussen de nakinderen van wijlen Martinus
Helsen en Cattlijn Soeten, namelijk Jan t’ Siongers getrouwd met Anneken
Helsen en de kinderen van wijlen Jan Helsen daar moeder af leeft Jenneken
Helsen getrouwd met Cosmas Wuijts ter assistentie van Adriaen Helsen der
wezen voogd hun tot een mede voogd uit de wet verleend als schepen Jan Van
Kerckhoven dewelke zo is gelijk hierna is volgende.
Voor de eerste kavel werd gesteld het huis, paardenstal, schuur, brouwerij en de opgaande bomen
of aangelegd of binnenblok, genaamd “ de heijblom “. Geschat op……..
1800 - 0
Item den dries achter de brouwerij geschat op …………………………….
250 - 0
Item het land achter den dries genaamd “ de heijde “……………………..
600 - 0
Item “ de drij sillen “ gelegen op de Herbaene, geschat op……………….
500 - 0
Item “ de loecht “ tot Heultje, geschat op……………………………………
350 - 0
Item “ den verlooren cost “ geschat op ……………………………………..
200 - 0
Item “ den halffen bacxbempt “, en “ het bacxbemdeken “ geschat op …
450 - 0
Item “ het haute bemdeken “ geschat op ……………………………………
175 - 0
Item “ den groeseldonck “geschat op ………………………………………..
50 - 0
Item “ het rot “ geschat op …………………………………………………….
100 - 0

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 135

Item “ het heij eussel “ geschat op ……………………………………………

60 - 0

Item moet deze kavel trekken de rente van 150 guldens aan Remie Vande Beulck. En is deze
kavel bevallen aan Jan t’ Siongers getrouwd met Anneken Helsen.
WLO-OGA749-312

folio 157 recto

Voor de tweede kavel werd gesteld in den eersten het huis, schuur, stal en hof daaraan gelegen in
“ de weijak “ onder Parweijs geschat op ………………………………………
900 - 0
Item “ den dries “ daar aan gelegen, geschat op …………………………….
500 - 0
Item “ de drij sillen “ daar benevens gelegen, geschat op ……………………
500 - 0
Item “ den berckenbosch “ geschat op …………………………………………
600 - 0
Item “ t’ binnenblock “ geschat op ……………………………………………….
500 - 0
Item “ de tommel “ geschat op ………………………………………………….
150 - 0
Item “ het silleken “ geschat op ………………………………………………….
125 - 0
Item “ het beltkenbosch “ gekocht van Joncker Hoins, geschat op…………..
300 - 0
Item “ den donck “ geschat op………………………………………………….
75 - 0
Item “ den roijen wiel “ en “ tempel “ geschat op ……………………………..
250 - 0
Item “ den herlich bempt “ geschat op …………………………………………
400 - 0
Item “ het s heeren block “ en “ de maeldonck “ geschat op ………………..
175 - 0
Item het part in “ de saert “ geschat op ………………………………………..
60 - 0
Item “ het kinderbosch “ geschat op ……………………………………………
125 - 0
En is deze kavel bevallen aan de weduwe van wijlen Jan Helsen of dezelfden kinderen. En zijn
gecompareerd de voorschreven comparanten dewelke verklaarden deze hunne scheiding en
deling te houden voor goed, vast en van waarde. Actum coram Joris Vervecken stadhouder, Jan
Goijvaerts en Jan Van Kerckhoven 1 juni 1686.
WLO-OGA749-313

folio 157 verso

Den voorschreven dag heeft Jan t’ Siongers den eed gedaan als voogd van de wezen Jan
Helsen daar moeder af leeft Jenneken Helsen.

Compareerde voor de schepenen des land en markizaat Westerloo de eerzame Cattlijn
Molevoets weduwe van wijlen Laureijs Buijens bijgestaan met haar oudste en meerderjarige
dochter Dimpna Buijens en ten overstaan van Mr. Guilliam Van Berousel onze mede schepen,
als die voorschreven Cattlijn Molevoets en haar kinderen tot hetgeen nabeschreven is
geassumeerde voogd en hebben bekend wel en degelijk schuldig en rest gebleven te zijn aan Mr.
Martinus Danckers schepen der stad Diest en brouwer van zijn stiel bij finale afrekening op
gisteren met dezelfde gehouden de som van 400 guldens eens en dat van geleverde Diestersche
bieren, gelovende de voorschreven som aan dezelfde Martinus Danckers of zijne actie hebbende
te voldoen en te betalen tussen deze datum en een jaar of bij fout van dien daarvoor intrest te
betalen … koers nemende op 22 mei 1687 en eindigende 22 mei voorschreven alsdan eerst
volgende en zo van jaar tot jaar tot de volle dequitering toe die ten alle tijden zal vermogen te
geschieden met 400 guldens eens en vollen intrest en met 100 guldens rente.
Dezelfde rente te heffen op hun goederen zo haafelijke als erfelijke onder het voorschreven
markizaat gelegen uitgezonden “ het cleijn blocxken “ gelegen achter den voorschreven Van
Berousel dewelke tot Daemseijnde in schepen handen als in s Heeren handen ten behoeve en tot
volle assurantie van den voorschreven Martinus Danckers zijn opgedragen bij en mits deze met
gelofte obligatie rennutiatie als naar recht in den verstande nochtans dat het gebeurde welke
verhoopte dat de voorschreven eerste comparanten van de ziekte waar af zij is te bedde liggende
kwam te sterven dat in dat geval haar erfgenamen binnen den tijd van zes weken daar omtrent na
haar dood aan dezelfden …
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WLO-OGA749-314

folio 158 recto

Martinus Danckers of zijn actie hebbende uit haar achtergelaten goederen zo haafelijke als
erfelijke die tot dien einde zullen verkocht worden, zullen hebben te stellen de som van 200
guldens of meer indien het doenlijk is, in welke geval den intrest van de voorschreven rente zal
beginnen cours nemen na expiratie van de voorschreven zes weken … Actum coram Jan
Goijvaerts, Mr. Guilliam Van Berausel, Peetermans en Jan Van Kerckhoven schepenen deze 22
mei 1686.

Wij Dionisius Vadervorst en Philips Rubens schepenen van Antwerpen, maken konde dat voor ons
kwam Henricus Vermeeren secretaris des lands en markizaat van Westerloo zo voor hem zelf als
in den naam van Juffrouwe Maria Van Geldorp zijn wettige huisvrouw welke hij in het vernieuwen
dezer zal doen compareren en hetgeen nabeschreven wettelijk zal landeren en approberen hem
daarvoor sterk makende en in die kwaliteit bekende om en mits de som van 1000 Carolus guldens
eens die hem in specie van wisselgeld al en wel is vergoed, verkocht heeft wel en degelijk aan
Juffrouwe Maria Hannickaert bejaarde dochter jaarlijks erfelijk 62 carolus guldens en 10 stuivers,
den gulden 20 stuivers en den stuiver tot drij grooten Brabants gerekend goed en gangbaar geld ...
en ingang hebben zal de jaarlijkse en erfelijke rente eerst op een huis, stal en schuur hoeve en
brouwerij, gronden en alle toebehoren gestaan en gelegen binnen de Plaatse van Westerloo bij de
kerk aldaar, hem toekomende en competerende bij scheiding en deling van de achtergelaten
kinderen van wijlen zijn ouders op den … ( leeg ) XVJ en … ( leeg ) … voor de schepenen van
Westerloo gepasseerd.
Item op zeker perceel land of dries groot omtrekken half bunder de maten onbegrepen gelegen in
de Bijltiensstraete. Palende oost de erfgenamen Hendrick Raijmaeckers, zuid de Bijltienstraete,
west Elisabeth Hijsels en noord de Capelrije van Westerloo. Item op zeker oud bunder gelegen in
de Savelstraete. Palende oost de erfgenamen Hendrick Raijmaeckers, zuid de voorschreven
Savelstraete, west het straatje en noord den secretaris Wilb. Vermeeren erfgenamen daarin hij
comparant benevens zijne voorschreven huisvrouw op den XI december XVJ vier en zeventig voor
de schepenen van Westerloo voorzegt gegoed en geërfd is bij Godefridus Lanen.
WLO-OGA749-315

folio 158 verso

Item nog zeker stuk land gelegen tot Soerle district van Westerloo genaamd “ het schaepweije
block “ te weten voor de helft groot in het geheel twee en een halve bunder salvo justo. Palende
oost Lenaert Toelen, noord dezelfde, west François Hoens daarin hij comparant op den 15 mei
laatstleden voor de schepenen van Westerloo gegoed en geërfd is bij Servaes Maesmans en
Peeter Van Loo en nog op twee zillen land gelegen op “ het leemputten velt “ aldaar naar luidt de
brieven daarvan zijnde.
Welke voornoemd huis en gronden hij verbonden en te pand heeft gesteld … met zestien
penningen der munte en in wisselgeld met verscheidene renten welke kwijtingen ten alle tijde zal
moeten geschieden binnen deze stad Antwerpen mits drie maanden te voren aan de rentreffer
opgezegd zijnde, op pene van een heel jaar daarna te moeten continueren in de betalingen …
WLO-OGA749-316

folio 159 recto

Bezegelt met onze zegels in het jaar 1686 den 16de dag in de maand juli en was ondertekent
G. De Weerd.
Op heden 18 juli 1696 voor ons Jacques De Rest drossaard, Van Rosan en Peetermans
schepenen compareerde Henricus Vermeeren en Maria Van Geldorp zijn huisvrouw en hebben
den gehelen inhoud van deze erfbrief van 1000 guldens kapitaal tot behoef van Juffrouwe Maria
Hannickaert erkent en vernieuwd gelijk zij herkennen mits deze in teken der waarheid.
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Scheiding en deling tussen de gelijke kinderen van wijlen Jenneken Peeters
daar vader af leeft Jan Diercx 26 en dat met consent van dezelfde volgens
akkoord tussen hem en zijn kinderen aangegaan en gepasseerd voor mij
secretaris op den 10 juli laatstleden en zijn de kavelingen gevallen als volgt.
In den eersten werd voor den eerste kavel gesteld het derde part van het huis gestaan alhier
tegenover den pensenpoel in de Plaatse geschat in het geheel op 1200
dus voor een derde part ………………………………………………………..
400 - 0
En zal deze kavel trekken van de zevende kavel de som van …………….
60 - 0
en is deze kavel na voorgaande loting bevallen aan Jan Baptista Diercx.
WLO-OGA749-317

folio 159 verso

Item voor de tweede kavel werd gesteld het andere derde part van het huis voorschreven geschat
als voor het part………………………………………………………………….
400 - 0
En moet deze kavel trekken van de zevende kavel dertig guldens en alsnog trekken van de zesde
kavel dertig guldens.
En is deze kavel bevallen naar behoorlijke aan Jan Dammers.
Item voor de derde kavel werd gesteld alsnog het andere derde part van het huis geschat in het
geheel als voor het derde part ………………………………………….
400 - 0
En zal deze kavel trekken van de rente geldende Gilliam Leuckens de som van …..
60 - 0
En is deze kavel bevallen naar behoorlijke loting aan Machiel Diercx.
Item voor de vierde kavel werd gesteld de 235 roeden land gelegen bij het dennenbos en een half
bunder schoms heide gewonnen bij Merten Helsen tot Berghom, geschat op ……..
405 - 0
En zal deze kavel trekken uit de rente geldende Guilliam Leuckens…………………
55 - 0
En is deze kavel bevallen na behoorlijke loting aan Maria Diercx.
Item voor de vijfde kavel werd gesteld den hoek op “ het peirtskerckhoff “ geschat op
En de zille land gelegen in de Quaestraet, geschat op …………………………………
En nog twee zillekens gelegen tot Sammel in “ t’ broeck “ , geschat op ………………
En zal deze kavel trekken van de rente geldende Guilliam Leuckens de som van…
En is deze kavel bevallen na voorgaande loting aan Adriaenken Diercx.
WLO-OGA749-318

325 - 0
75 - 0
25 - 0
35 - 0

folio 160 recto

Item voor de zesde kavel werd gesteld een half bunder land gelegen tot Sammel…..
250 - 0
en de achterste weide in “ de quarecken “ , geschat op ………………………………… 250 - 0
dan moet aan de voorschreven weide geven eens een roede baggert en moet deze kavel geven
aan de tweede kavel dertig guldens en voor alle onkosten tien guldens ergo blijft…..
460 - 0
En is deze kavel na behoorlijke loting bevallen aan Egidius Diercx.
Item voor de zevende kavel werd gesteld een bunder land in “ de goiracker “ tot Sammel op den
last van 100 guldens en is geschat boven de voorschreven rente op ……………….
300 - 0
Item de voorste weide in “ de quarecken “ geschat op ………………………………..
250 - 0
Doch moet deze kavel geven aan den eerste kavel de som van zestig guldens en aan de tweede
kavel de som van dertig guldens blijft ergo………………………………………………
460 - 0
Doch moet deze weide de achterste wegen en is deze kavel getrokken bij Peeter Diercx.
Aldus gedaan en gepasseerd ten overstaan van Jan Diercx vader der voorschreven kinderen,
Peeter Diercx, Jan Baptist Diercx, Jan Dammers als getrouwd met Anna Diercx benevens Jan
De Kock over de minderjarige en absente kinderen, insgelijks ten overstaan van Maria Diercx als
bleek bij haar brief alles stond onder verbintenis obligatie en renuntiatie … Actum coram den heer
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drossaard Mr. Guilliam Van Berousel en Peetermans schepenen deze 19 juli 1686 en was
ondertekent J. De Rest.
WLO-OGA749-319

folio 160 verso

Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van wijlen den eerwaarde heer
Mijnheer Henricus Oijen, gewezen kanunnik van St. Dimphna tot Geel.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld het huis en stal met het binnenblok daarachter
aan gelegen gestaan in “ de goirbeecke “ onder Herselt, geschat op ………….
600 - 0
Item een perceel palende oost “ het kercke block “ eertijds heide geweest nu voor een deel land
en klaver, geschat op ……………………………………………………………………
200 - 0
Item zeker perceeltje daar achter aan gelegen, geschat op ……………………
60 - 0
Item zeker eussel gelegen vooraan in “ het varenbroeck “ met nog
“ het cleijn eerselken “ daar beneden gelegen, geschat op……………………..
80 - 0
Item “ het elseboschken “ met de plantagien daarop staande, groot omtrent een zille… 80 - 0
Item de helft van een half bunder hooi was gelegen in “ het hindersche broecxken “
onder Herselt, geschat op…………………………………………………………. …
75 - 0
Item alsnog een derde hooiwas gelegen in “ het hindersche broecxken “ …….
135 - 0
item de helft van het bos genoemd “ het H. Geest bosch “ geschat op …………
100 - 0
Item werd aan deze kavel bijgevoegd 125 guldens dewelke is geldende Elisabeth Oijen
tegens drie ten honderd dus alhier …………………………………………………………
125 - 0
En is deze kavel na behoorlijke loting bevallen aan Juffrouwe Margareta Oijen.
WLO-OGA749-320

folio 161 recto

Item werd voor de tweede kavel gesteld het land tegenover het huis
groot 570 roeden, geschat op……………………………………………………………
Item een plek lans geschat op 300 guldens genaamd “ het kercke block “ ………..
Item een perceel broek gelegen in “ het varenbroeck “ groot 248 roeden…………
Item zeker bos gelegen op “ de heult “ palende als in de kavel van heer oom…….
Item twee heiden genaamd “ het bijbel “ groot te samen 651 roeden………………
Item twee eersels gelegen achter de heide die ligt aan het land tegenover het huis
Item de heide met het land en wacht genaamd “ ‘t moercken “, geschat op ……..
Item moet aan de tweede kavel bijgevoegd worden 125 guldens dewelke geldende
is Elisabeth Oijen tegen drie ten honderd………………………………………………
En is deze kavel na behoorlijke loting bevallen aan Juffrouwe Elisabeth Oijen.

600 - 0
300 - 0
160 - 0
50 - 0
20 - 0
140 - 0
140 - 0
125 - 0

Item voor de derde kavel werd gesteld zeker perceel land genaamd “ den bosch “ gelegen alhier
aan “ het sneuw huijs “ groot 327 roeden salvo. Komende oost den secretaris Vermeeren, zuid de
erfgenamen Gommar Vincx, west zijn zelve …..
WLO-OGA749-321

folio 161 verso

Geschat op …………………………………………………………………………………..
475 - 0
Item “ het achterste veldeken “ met de weide daaraan gelegen. Palende oost
het voorschreven veld, geschat op ………………………………………………………..
400 - 0
Item “ het vorste veldeken “ zuid “ het wijcken “, geschat op …………………………… 125 - 0
Item het veld gelegen aan “ den manspat “ gaande naar Tongerloo. Palende oost den
voorschreven pad, west S’ Heerenstraete, groot omtrent een half bunder, geschat op
150 - 0
Item werd aan deze derde kavel gesteld 250 guldens kapitaal geldende aan de heer
Oijen zaliger memorie Elisabeth Oijen, dus hier …………………………………………. 250 - 0
En is deze kavel bevallen na behoorlijke loting aan de kinderen van wijlen Juffrouwe Marie Oijen.
Item is de conditie dat iedere kavel zal quota dragen de schulden die daar zijn of zullen bevonden
worden in het voorschreven sterfhuis na finale liquidatie in 2 maanden daar over te doen, die zijn
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competerende bij deze, zonder te raken het sterfhuis van hun moeder of grootmoeder hetzij
verhuurd of onverhuurd.
WLO-OGA749-322

folio 162 recto

Actum en ten overstaan en bijwezen van de stadhouder Gilliam Van Berousel en Jan Peetermans
schepenen deze 29 augustus 1686. Present den heer advocaat Matthei en zijne moeder
Juffrouwe Margareta Oijen. Item Juffrouwe Elisabeth Oijen bijgestaan met den heer Joannes
Raijmaeckers kanunnik van de collegiale kerk van St. Dymphna tot Geel. Item de gelijke voogden
van de kinderen van wijlen Juffrouwe Maria Oijen.
Op heden deze 12 september 1686 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden
Merten Van Derijck Adriaenssone en Gilliam Derboven als voogden van de achtergelaten wees
daar vader af was Hendrick Van Aelten en moeder Anna Verhoubraecken ter ene en Maria
Derboven bijgestaan met een vreemde voogd haar uit de wet ten deze gegeven ter andere zijde,
dewelke comparanten verklaarden met elkander in het minnelijke te veraccordeerd te wezen over
zekere uitkoop van de haafelijke meubelen in de achtergelaten goederen van wijlen Hendrick Van
Aelten en Maria Derboven gehuwden en dat in de voegen en manieren navolgende.
Eerst beloven zij tweede comparanten te geven aan de voorschreven wees de som van 18
guldens eens te betalen in courant geldsom haast als dezelfde wees zal gekomen zijn tot een
ouderdom van 25 jaar en aan de kinderen verwekt met Hendrick Van Aelten eens ieder een som
van 25 guldens. Item dezelfde te laten leren lezen en schrijven. Item dezelfde schuldig te houden
van linden en wullen, ziek en gezond … zolang dezelfde in haar dienst zullen blijven waarvoor zij
zal behouden alle haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, mits betalende de schulden …
WLO-OGA749-323

folio 162 verso

en zal daarvoor ook genieten de touchte in al het erfgoed tot den tijd dat het jongste kind zal
wezen tot den ouderdom van 25 jaar, waarna hetzelfde zal zijn als naar landsrecht. Actum op
datum als boven coram Van Berousel, Van Kerckhoven en Peetermans schepenen.

Compareerde voor mij notaris in de presentie van de getuigen nagenoemd
Anneken Verluijten bijgestaan met Peeter Wuijdts haar man en voogd en
Dingen Verluijten bijgestaan met Adriaen Verboven haar man en voogd,
dewelke comparanten te kennen geven gescheiden en gedeeld te hebben de
erfgoederen hun gelijkelijk verstorven met de dood van wijlen Jan Verluijten 27
en Dingen Hermans en dat op de nabeschreven condities.
WLO-OGA749-324

folio 163 recto

Achtervolgens die condities werd er voor de eerste kavel geordonneerd het huis, hof en erf
daaraan zo en gelijk het is af gepaald, groot 370 roeden tot Boeckel omtrent “ den gansen voedt “
onder Oolen. Item omtrent 130 roeden dries … de helft van den dries oostwaarts op de palen
aldaar ook op heden opgetrokken. Item een zille beemd in “ de mosselgooren “ met “ het
meirheijcken “ en nog omtrent een zille daarna gelegen en een half zille broek in “ het geruijm “
met nog een andere zille heide “ den ouden deijck “ en blijft aan deze eerste kavel den ouden
timmer van het vervallen schob of schuurken met de beddekoetse, schelften en verder al hetgeen
daar berustende.
Voor de tweede kavel de schuur voorschreven met de rest van het bovengelegen groot 420
roeden tot op de voorschreven palen. Item 130 roeden dries wetende de helft van den dries
westwaartse gaande den kant noordwaarts van den dries met zijne behoorlijke heulten recht door
27
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tot de erfgenamen van de eerste kavel zodat de erve eindeken kants westwaarts blijft tot deze
kavel … Item een half bunder beemd “ oudendijck heij eussel “ daaraan gelegen groot omtrent
drie zillen. Item is conditie en bespreek dat deze voorschreven kavel zal moeten van de gelijke
schuld vooraf betalen de som van 50 guldens eens.
En is bij akkoord de voorschreven eerste kavel voor erfdeel bevallen aan Adriaen Verboven
nomine uxoris, en de tweede kavel bevallen aan Peeter Wuijdts nomine uxoris. Aldus gedaan
deze 1(3) augustus 1683 ter presentie van Peeter Verboven en Hendrick Thijs Janssoon als
getuigen.
WLO-OGA749-325

folio 163 verso

Opgemaakt door de notaris Marcelli. Op heden 22 oktober 1686 is deze voorschreven kaveling in
al haar clausule en punten vernieuwt in forma, coram Jeroen Van Bijlen en Merten Verluijten
schepenen. H. Vermeeren secretaris.

Op heden 29 maart 1688 compareerden voor meijer en schepenen nagenoemd
Dielis Sprengers, Jan Van Olmen 28 nomine uxoris getrouwd met Cathlijn
Sprengers, Jan Sprengers, Jan Wuijts als voogd van de kinderen van Wouter
Sprengers bijgestaan met Maijken Wuijts weduwe van de voorschreven
Wouter Sprengers 29 en nu getrouwd met Adriaen Helsen en haar zoon
Adriaen Sprengers, allen als erfgenamen van wijlen Jan Sprengers 30 en
Maijken Van Herck, welke voorschreven erfgenamen verklaarden door
tussenspreken van schepenen met elkaar te zijn in scheiding en deling der
erfelijke renten en obligaties bij den voorschreven Jan Sprengers en Maijken
Van Herck achtergelaten te weten als hierna is volgende in vier kavels.
In den eersten werd voor de eerste kavel gesteld een som van 98 guldens die Merten Van Deijck
tot Oevel aan het voorschreven sterfhuis debet is volgens de afrekeningen. Item een obligatie van
24 guldens kapitaal ten last van Merten Verbiest tot Oevel met vijf guldens van intrest. Item een
obligatie van 52 guldens en VJ stuivers kapitaal tot last van Elia Bellens tot Oevel met zes en
twintig guldens en 10 stuivers van intrest. Item een obligatie van 30 guldens tot last van Peeter
Verborgt tot Noorderwijk met zeven guldens X stuivers van intrest. Item een obligatie van 250
guldens kapitaal tot last van Jan Van Olmen. Item een obligatie van 150 guldens kapitaal tot last
van Wouter Boogaerts met XVIJ guldens en X stuivers rest van intrest.
En zullen de drie kavels moeten goed doen aan de eerste kavel ieder hun contingent in 50 guldens
tot twaalf …
WLO-OGA749-326

folio 164 recto

guldens 10 stuivers dewelke 50 guldens waren geweest tot last van de kinderen van Wouter
Sprengers en is deze kavel bevallen aan Dielis Sprengers. ( = Egidius Sprengers)
Voor de tweede kavel werd gesteld een obligatie van 60 guldens kapitaal tot last van Peeter Van
Deijck met drie guldens CV stuivers van intrest. Item een obligatie van 146 guldens tot last van
Machiel Bellens met 52 guldens van intrest. Item een obligatie van 44 guldens tot last van Willem
Bellens tot Oevel. Item een obligatie van 200 guldens tot last van Peeter Blampaerts met 84
guldens van intrest. Item een obligatie van 50 guldens kapitaal tot last van Jan De Busser tot
Oolen met IIJ guldens van intrest. Item een obligatie van 38 guldens tot last van de kinderen van
Jan Vande Goir tot Oolen. En is deze kavel bevallen aan de wezen van wijlen Wouter
Sprengers.
28
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Voor de derde kavel werd gesteld een obligatie van 146 guldens tot last van Machiel Bellens tot
Oevel met 51 guldens VIJ stuivers rest van intrest. Item een obligatie van 45 guldens tot last van
Mr. Christiaen Delien schoolmeester tot Oolen. Item een obligatie van 250 guldens kapitaal tot
last van Jan Van Lommel tot Oosterloo. Item een obligatie van 100 guldens tot last van Jan
Sergers en deszelfs weduwe met 45 guldens van intrest. Item een obligatie van 62 guldens en 18
stuivers kapitaal tot last van Jan Laenen tot Oolen. Item een som van 15 guldens tot last van Jan
Bellens tot Oolen. En is deze kavel bevallen aan Jan Van Olmen in kwaliteit voorschreven.
WLO-OGA749-327

folio 164 verso

Voor de vierde kavel werd gesteld een obligatie van 125 guldens kapitaal per 84 guldens van
intrest ten last van Peeter Blampaerts. Item een obligatie van 100 guldens tot last van Adriaen
Verheijen tot Oolen met 17 guldens van intrest. Item een obligatie van 200 guldens kapitaal tot
last van Bernaerdt Geens tot Oolen met 36 guldens verloop. Item een obligatie van 100 guldens
tot last van Jan Verheijen tot Oolen. Item een obligatie van 40 guldens kapitaal tot last van de
kinderen Merten Wauters tot Oolen. En is deze kavel bevallen aan Jan Sprengers. Deze kavel
moet in het gelijk van Jan Verheijen goed gedaan worden negen guldens.
Met welke voorschreven kavels verklaarden de partijen zo hun die voorschreven obligaties zijn
bevallen te aanvaarden … Coram Jeroen Van Beijlen en Merten Verluijten schepenen.
WLO-OGA749-328

folio 165 recto

Wij Mr. Guilliam Van Berousel, Jan Peetermans en Cosmas Wuijts schepenen des lands en
markizaat Westerloo doen en maken konde dat voor ons compareerden Joachim Bourbon en
Anna Peeters zijn wettige huisvrouwe ingezetenen alhier en bekende dat zij om en mits de som
van 400 carolus guldens eens die hun in specie van wisselgeld is vergolden en bij hun
geëmploieert werden tot betaling van den koopprijs van den nabeschreven eerste pand verkocht
hebben wel en wettelijk de heren Joannes Vandervorst en Dionisie Vandervorst in kwaliteit als
voogden wijlen den heer advocaat Balthasar Vandervorst die zijn broeder was en moeder af is
Juffrouwe Anna Christina Rauvoet, jaarlijks erfelijk 25 carolus guldens goed en gangbaar geld
waarvan de betaling geschieden zal binnen de stad Antwerpen. Als speciaal tot pand stellende
zeker huis, stal, boomgaard en hof gestaan en gelegen alhier aan de Plaatse van Westerlo, groot
omtrent de 80 roeden. Palende oost den advocaat Thijs, zuid de kleine Laecke, west Mr. Cornelis
Caers en noord den pensenpoel of Plaatse daarin zij comparanten op den eerste juni laatstleden
bij Joannes Baptist Dircx door de schepenen alhier gegoed en geerft zijn na voorlezing van
brieven daarvan zijnde …
WLO-OGA749-329

folio 165 verso

Voor onderpand werd gesteld voor de voorschreven rente zeker derde deel hooiwas of weide
gelegen alhier in “ de quarecken “. Palende oost de erfgenamen Niclaes Vanden Berghe, zuid het
Quareckenstraatjen west Joannes Dircx en noord Gommar Vincx erfgenamen en Peeter Thielen
erfgenamen hun comparanten toekomende bij koop van Jan Wellens volgens de brief daarvan
zijnde. Item zeker hun huis, schuur en stallingen met den hof alhier aan de Plaatse. Palende oost
de erfgenamen van den heer doctor Hermans, zuid dezelfde, west hun zelfs huis en noord de
Plaatse hun comparanten toekomende ook bij koop van Guilliam Bogarts en Maria Peeters die
comparanten zwager en zuster waren, vrij en onbelast zijnde uitgenomen 345 guldens kapitaal aan
Michiel Dircx voor zijn part en kindsgedeelte in den koopprijs van het voorschreven eerste pand
…

Voor mij ondergeschreven notaris binnen Herselt residerende en in de presentie van de getuigen
onder genoemd compareerde Barbara Vermeeren wijlen Mr. Wilbortsdochter jongste dochter
bijgestaan met Ambrosius Egidij notaris tot deze haar gekozen voogd dewelke bij deze beloofden
te betalen tussen heden deze datum en vier naast komende jaren aan Sr. Laurentius Pauwels
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koopman binnen de stad Antwerpen een som van 400 guldens en dat in vier paijmenten te weten
alle jaren 100 guldens over welke wijlen Gijsbrecht Vande Broeck en Juffrouwe Theresia
Vermeeren der comparantes zuster aan de voorschreven Laurentius Pauwels schuldig en ten
achter is gebleven over afgekochte lakens, stoffen etc… volgens akkoord op heden met de
voorschreven Laurentius Pauwels aangegaan en hetgeen voorschreven accepterende in
voldoening bij moderatie van een som van 747 guldens salvo die hij op wijlen de voorschreven …
WLO-OGA749-330

folio 166 recto

Gijsbrecht Vanden Broeck nu op zijn weduwe en erfgenamen was presenterende gelovende zij
eerste comparante de voorschreven som van 400 guldens in haar eigen naam en uit haar eigen
middelen ten presiseerden tijd te zullen betalen, verbindende daarvoor haar persoon en goederen,
haafelijke en erfelijke present en toekomende … Actum binnen Westerloo deze 18 augustus 1688
present den heer Jacques De Rest drossaard en Ignatius Bastijn getuigen. Was ondertekent Cor.
Bals notaris dezen 31 augustus 1688.
Op heden 14 september 1688 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden … ( leeg )
Van Deijck en Niclaes Van Kerckhoven als rechtelijke voogden van de achtergelaten wees van
wijlen Adriaen Van Eijnde daar moeder af leeft … ( leeg ) ter ene, de voorschreven moeder
bijgestaan met een vreemde voogd aan haar uit de wet gegeven ter andere zijde, welke door
tussenspreken van de schepenen verklaarden veraccordeerd te wezen over het afscheid der
voorschreven wees, te weten als dat de voorschreven wees is aannemende voor den kost en
drank, mitsgaders schuldig en gehouden hetzelfde te onderhouden van lenden en wullen, ziek en
gezond … tot het zal gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar of een huwelijken staat …
WLO-OGA749-331

folio 166 verso

en dan te geven en te betalen een som van 20 guldens en twee veertelen koren, anderhalve
veerdel boekweit met een behoorlijk kleed of tien guldens ter geliefte der wees. Waarvoor zij voor
haar eigen zal behouden en profiteren al de haafelijke meubelen hoedanig die wezen mochten
mitsgaders de touchte der erfgoederen tot ter tijd van 20 jaren voorschreven waarna hetzelfde zal
gaan als na landsrecht en tevens te betalen alle schulden van het sterfhuis. Coram d’ officie en
scabinis. Henrick Vermeeren secretaris.
Op heden deze 20 november 1688 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden
Gijsbertus Van Kerckhoven en Mijnheer Verschuren als schepenen geassumeerd tot voogden
uit de wet staande voor de moederlijke zijde en zo te samen als voogden van de achtergelaten
wezen van wijlen Susanna Vervaeren ter ene en Jan Baptist Van Kerckhoven ter andere zijde
als vader der voorschreven wezen, dewelke in het minnelijke met aggregatie van de schepenen
verklaarden veraccordeerd te wezen zo nopende de haafelijke schulden, acties en kredieten alles
van ten sterfhuis bevonden ingevolge staat daarvan op hodie gemaakt en dienvolgens hun
regulerende, te weten als dat den voorschreven vader zijn kinderen tot vier in het getal gelooft te
onderhouden van kost en drank, linden en wullen … mitsgaders zijn twee zonen te laten leren
zijnen stiel ofwel een ander ambacht daartoe zij bekwaam werden gevonden alles op zijnen kost
… Item zijn twee dochters te laten leren het handwerk van kant te maken en naaien als anderszins
WLO-OGA749-332

folio 167 recto

tot dezelfde dochter zullen gekomen zij tot den ouderdom van, 20 jaren en dan aan ieder der
voorschreven kinderen te geven een som van 25 guldens … Waarvoor hij tweede comparant
vader der wezen zal profeteren de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden hoedanig die
wezen mochten om daarmee te doen zijn vrij wil mits betalende de schulden, behoudenis de
kapitalen van 200 guldens aan de kerk alhier en 225 guldens kapitaal aan Mr. Cornelius Caers
als gerestitueerd in het supplement tot voldoening van de koop van het huis waarin hij tweede
comparant tegenwoordig in woonde … Coram d’ officie Mijnheer Verschuren, Cosmas Wuijts,
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Jeroen Van Beijlen, Merten Verluijten, Bertel Boicx, Adriaen Soeten schepenen alhier op datum als
boven.
WLO-OGA749-333

folio 167 verso

Op heden 22 december 1688 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Elisabeth
Marcelli weduwe van wijlen Jan Vanderveken bijgestaan met een vreemde voogd hiertoe
verkozen ten overstaan van den eerzame Jonas Cools en Jan Marcelli als voogden van haar
kinderen daar vader af was Jan Vanderveken ter ene en den eerzame Peeter Vanderveken zo
voor zichzelf als in kwaliteit als voogd over zijne mede zusters en broeders en hem sterkmakende
voorden tweede voogd ter ander zijde, welke comparanten bekenden op aggregatie van de
oppervoogden van Westerloo akkoord te wezen over de effecten van het sterfhuis van wijlen Jan
Vanderveken, te weten dat de voorschreven Elisabeth Marcelli zal gehouden wezen te betalen
alle passieve schulden waarmede het voorschreven sterfhuis zou belast zijn uitgenomen de twee
renten de ene van 15 guldens jaarlijks aan Christiaen Vanloo erfgenamen en de andere van zes
guldens jaarlijks aan de kerk van Westerloo dewelke blijven tot last van de tweede comparanten
en hunne erfgoederen benevens alle andere renten die konden bevonden worden …
Bovendien zal zij eerste comparante gehouden wezen te geven aan Catharina Vanderveken,
Joan Vanderveken en Franciscus Vanderveken ieder zes hemden en den jongste zoon
Franciscus Vanderveken onderhouden van kosten en klederen den termijn van drie navolgende
jaren zonder verder, ook zal zij voorschreven weduwe tot haar last gehouden wezen aan te nemen
een som van 40 guldens kapitaal als heeft aangenomen Peeter Vanderveken voorschreven van
Jan Verhoustraeten met den verschenen intrest dewelke som de de voorschreven Peeter
Vander Veken gehouden zal wezen goed te doen aan zijne mede zusters en broeders …
Waarvoor zij eerste comparanten zal profiteren en voor haar eigen behouden alle de haafelijke
meubelen die ten sterfhuis bevonden zouden worden, mitsgaders zal komen te censeren alzulk
akkoord als op 1 december 1677 voor drossaard en schepenen gepasseerd is tussen Jan Poels
als voogd van de achtergelaten wezen wijlen Maria Poels en Jan Vanderveken vader van de
voorschreven wezen zeker in voordere uitkoop bij dezelfde uitkoop bij dezelfde contracten vermeld
en anderzijds gehouden te zijn.
Item is besproken dat zij eerste comparante uit consideratie dat zij is aannemende den jongste
zoon Franciscus Vanderveken te onderhouden van kost en klederen dan zal zij vermogen te
blijven wonen en gebruiken het geleg van het huis gelegen tot Soerle met al de landen, weiden en
heiden zo en gelijk zij hetzelfde van te voren gebruikt heeft en dat voor een termijn van drie
navolgende jaren … etc…
WLO-OGA749-334

folio 168 recto

Wij Christoffel Lauwreijs en Niclaes Heijlen schepenen der Heerlijkheid Tongerloo maken konde en
kennelijk dat voor ons compareerden Mr. Anthoni Peijs Janssone weduwnaar wijlen Dimpna
Caers tot het na beschreven geautoriseerd bij apostille marginaal staande op het rekwest
gepresenteerd aan den drossaards schepenen van Westerloo van datum 19 juni 1689 ondertekent
Henrick Vermeeren secretaris alhier volkomentlijk gezien en gebleken zijnde , kennende en
luidende ter zake van goeden recht, rechtvaardige schuld wel en wettelijk schuldig te zijn aan den
eerwaarde heer Ignatius Schats pastoor van het begijnhof binnen Herentals als executeur van het
testament van wijlen Sr. Jacob Massijs in zijn leven gewezen pastoor des begijnhof voorschreven
en dat van een borse gefondeerd ten behoeve van Maria Loeffs en Elisabeth Loeffs en degene
daartoe gerecht zullen wezen een jaarlijkse en erfelijke rente van - 14 - 11 ½ waarvan den eerste
vervaldag zal wezen en verschijnen zal den 24 augustus 1690 en zo vervolgens van jaar tot jaar
tot de aflossing en afkwijting der zelfde rente altijd zal vermogen te geschieden ten believe van de
comparant of zijne nakomelingen en ten pand gesteld eerst zijn part in “ de verheijen ”
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WLO-OGA749-335

folio 168 verso

met de som van 233 guldens kapitaal en verschenen rente heeft den voorschreven comparant te
pand gesteld eerst zijn part in “ den verheijen bempt “ groot salvo justo 10 roeden gelegen tot
Oosterwijk onder Tongerloo. Palende oost Jan Heijlen, zuid Adriaen helpen, west de erfgenamen
Peeter Soeten en noord de erfgenamen Hendrick Meer. Item zijn part in “ den grooten bempt “
groot voor deze comparants part 150 roeden gelegen tot Strateneinde onder Tongerloo. Palende
oost Adriaen Bulckens, zuid Adriaen Smits, west Adriaen Soeten wed. en Hendrick Meer
erfgenamen. Welke panden werden geschat bij Adriaen Soeten schepen van Westerloo en
Adriaen Helsen en Merten Stercx schepenen van Tongerloo den 2 september 1689 op 225
guldens .
Item stelde alsnog tot onderpand een zille land gelegen tot Oolen, geheten “ broecx hoff “ groot
100 roeden salvo. Palende oost Peeter Meer, zuid Hendrick Hermans , west de Stadts straete en
noord Cathelijn Helsen. Item een perceel land groot omtrent een half bunder geheten “ den
wauwer “ gelegen tot Oolen voorschreven. Palende oost de Stadsche straete, zuid Jan Tubbecx,
west … ( leeg) en noord Adriaen Vande Weijer … Coram Peetermans en Jeroen Van Beijlen
schepenen deze 7 september 1689.
WLO-OGA749-336

folio 169 recto

Op heden deze 24 september 1689 compareerden voor mij openbaar notaris tot Westerloo
residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd Hendrick Hermans gezworen
borgemeester van Westerloo welke comparant bij het slot van zijn rekeningen ten achter zijnde zo
aan de voorschreven gemeente van Westerloo als andere, die hij comparant gehouden was te
betalen volgens de voorschreven rekeningen, zijnde de zaak zo verre dat daarover ingevolge
vonnis en ordonnantie van schepenen van Westerloo van den heer drossaard van Westerloo
immers door zijnen stadhouder is geëxecuteerd en maar en resteerde alle zijne haafelijke
meubelen in voldoening van zijne voorschreven achterheid door den heer drossaard verkocht te
worden hetgeen ook op morgen of overmorgen staat te geschieden, zo is het dat den
voorschreven comparant om te voorkomen alle noodzakelijke kosten van executie, koopdag etc…
is opdragende en transporterende in handen van den heer drossaard en schepenen van Westerloo
ter oorzaak voorschreven alle ende iegelijke zijne haafelijke meubelen op wat plaatse dezelfde
wezen mochten om daar mede te kunnen betalen en voldoen immers zoveel als mogelijk in zijne
voorschreven achterheid en aan dezelfde zijn meubilaire goederen in den minsten geen eigendom
meer pretenderende, willende en begerende dat deze zal vernieuwd en herkent worden voor
drossaard en schepenen van Westerloo alles ter goeden trouw. Actum coram Machiel Huijpens en
Guilliam Grieten als getuigen hiertoe geroepen en gebeden. Was ondertekent Ambrosius Egidij
notaris publicus.
Op heden 26 september 1689 compareerde voor ons Hendrick Hermans en heeft den
voorschreven in handen vernieuwd en herken en dienvolgens opgedragen in handen van de
officieren al de voorschreven haafelijke meubelen tot verhaal als voorschreven. Actum den heer
drossaard, Franciscus Van Kerckhoven en Jan Peetermans schepenen.
WLO - SA09 - 337

folio 169 verso

Op heden deze 9 februari 1690 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden
Sr. Amandt Sergers als voogd benevens J. B. Van Kerckhoven uit de wet verleend van het
weeskind achtergelaten bij Guilliam Van Rijmenant daar moeder af leeft Helena Verlinden. Item
Franciscus Janssens als gehuwd met Maria Van Rijmenant. Item Cathlijn Van Rijmenant
bijgestaan met Hendrick Bertels haar man en voogd benevens haar zoon Franciscus Wauters
en Barbara Wauters en voor en voor dezelfde staande als voogd. Item Jan Vekemans nomine
uxoris Elisabeth Van Rijmanant, allen samen erfgenamen van Frans Van Rijmenant en Anna
Tibourts, welke voorschreven erfgenamen verklaarden door tussenspreken van de schepenen
met malkander te zijn in scheiding en deling over de erfgoederen achtergelaten bij den
voorschreven Frans Van Rijmenant en Anna Tibourts op de manieren hierna volgende.
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Voor de eerste kavel werd gesteld de ene helft van een weide en het veldeken daarboven aan
gelegen, te delen tegens den tweede kavel, mits dat dezelfde eerste kavel moet geven aan den
vierde kavel de som van dertig guldens eens en is deze kavel na behoorlijke loting bevallen aan
Jan Vekemans nomine uxoris Elisabeth Van Rijmenant.
Voor de tweede kavel werd gesteld de andere helft van de voorschreven weide en het veldeken
daaraan gelegen, onverdeeld mits de eerste kavel, mits gelijk gevende aan de vierde kavel de som
van dertig guldens eens en is deze kavel bevallen aan het weeskind van Guilliam Van Rijmenant.
Voor de derde kavel werd gesteld het veldeken gelegen in “ de beltiens “ mits gevende aan den
vierde kavel de som van 20 guldens eens en is deze kavel bevallen aan Franciscus Janssens
nomine uxoris Maria Van Rijmenant.
Voor de vierde kavel werd gesteld het veld onder en boven aan de Wolffstraet met de twee heiden
zo onder Herselt als Westerloo op den last dat deze kavel moer afdragen en betalen drie veer
telen korten aan den heer pastoor van Herselt jaarlijks en is deze kavel bevallen aan Cathlijn van
Rijmenant.
WLO-OGA749-338

folio 170 recto

Op heden 28 februari 1690 compareerden voor de schepenen onder genoemd Pauwels Dauwen
en Geeraert Helsen al geëede voogden van de achtergelaten wezen van Merten Dauwen ter ene
en Maeijcken Helsen bijstaan met een vreemde voogd ter andere zijde, welke voorschreven
comparanten verklaarden met elkaar aangegaan te hebben een minnelijk akkoord en afscheid
nopende de alimentatie of onderhoud van de voorschreven wezen en dat in de manieren en
condities als hierna volgende.
Te weten dat de voorschreven Maeijcken Helsen weduwe Merten Dauwen en moeder der
voorschreven wezen zal gehouden zijn haar kinderen te onderhouden van kost en drank … tot
deze te geven aan ieder kind tot drie in het getal namelijk Jenneken Dauwen, Anthoni Dauwen
en Merten Dauwen als zij zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 30 jaar de som van 25
guldens, drie veertelen koren en twee veertelen boekweit, een trouwkleed of een tamelijk kleed
waarvoor de voorschreven Maeijcken Helsen zal hebben en genieten haar leefdag lang de
touchte in haar eigen goed, mitsgaders behouden al de haafelijke meubelen bevonden ten
sterfhuis …
WLO - SA09 - 339

folio 170 verso

en de goederen gekomen van Merten Dauwen haar man tot het jongste kind zal gekomen wezen
tot den ouderdom van 24 jaren … Actum coram J. Peetermans en Adriaen Soeten schepenen.
Henrick Vermeeren secretaris.

Compareerden voor schepenen nagenoemd Henricus Vermeeren secretaris des land en
markizaat Westerloo verklaarde te hernieuwen alzulke goedenis en verpanding als hij comparant
heeft gedaan voor de meijer en laten van Gestel op 19 april 1689 tot behoef van heer Joannes De
Plenxthoven nom. uxoris. Tot onderpand een erve aldaar bekent de drie zille land … Actum
coram den stadhouder Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven, Van Berausel, Peetermans
schepenen deze 9 mei 1690.
WLO-OGA749-340

folio 171 recto

Scheiding en deling tussen de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen
Machiel Lemmens en Anna Meurs en dat over al de erfelijke goederen als hen
bij hunne voorschreven ouders achtergelaten en verstorven.
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Op heden … ( leeg ) voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Gilliam Lemmens,
Pauwels Briers man en voogd van Geertruijt Lemmens bijgestaan met dezelfde, Merten Soeten
en Jan Verluffelt als voogden over Adriaen Lemmens, allen kinderen van wijlen Machiel
Lemmens en Anna Meurs welke voorschreven comparanten verklaarden in het minnelijke te
hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen bij hunne voorschreven ouders achtergelaten en
welke gesteld werden in drie egale parten en is aan ieder ten dele gevallen als hierna volgt.
In den eerste is tot kavel gesteld hun huis, stal en schuur met den hof , binnenveld en de weide
daar achteraan gelegen in “ den saert “ , te delen tegen de derde kavel , met nog het half
weideken gelegen op “ de vislaecke “ in “ het gemeijn broeck “ onder Parwijs met nog de helft in
hun heide gelegen in “ de binnen heijde “ insgelijks te delen tegen den derde kavel, met nog hun
part in “ de hoffstadt “ of “ schomme “ op den last van drie leupen koren jaarlijks aan den
H. Geest van Herselt, met nog het bosken aan “ den haever dries “ . Deze kavel moet daartegen
aan de tweede kavel 120 guldens en heeft Gilliam Lemmens deze gekozen voor zijn keus.
WLO-OGA749-341

folio 171 verso

Item voor de tweede kavel werd gesteld het land tegenover het huis met hetgeen gekomen van
Adriaen Verhoustraeten met nog “ den bacx bempt “ met de heide vooraan denzelfden beemd
gelegen, met nog een zille heide gelegen in “ de binnen heijde “ met nog “ de coolsille “ gelegen
onder Parwijs op de clijne Laecke, met nog een perceel hooiwas met Adriaen Verstraten gelegen
aan “ den hulsdonck “ met nog 120 guldens van den eerste kavel. En is deze ten dele bevallen
aan Merten Soeten in kwaliteit als voorschreven.
Item voor den derde kavel werd gesteld “ het maeijkens lant “ , “ het velleken “, “ den doren “
met nog de ander helft gelegen in “ de saert “ te delen met den eerste kavel met nog een stuk
beemd gelegen in “ het gemeijn broeck “ op “ de groote Laecke “ met nog hun part in “ het
heijeussel “ met nog de helft in de heide gelegen in “ de binnenheijde ” ook te delen met den
eerste kavel en is deze ten dele bevallen aan Paulus Briers man en voogd van Geertruijt
Lemmens …
WLO-OGA749-342

folio 172 recto

Scheiding en deling tussen de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Mr.
Philip Van Kerckhoven 31 en Maria Mindelaers en dat over alle erfelijke
goederen aan hun bij hun voorschreven ouders achtergelaten en verstorven
welke is als volgt.
In den eersten werd aan den eerste kavel gesteld de ene helft van het huis naast de kerk alhier in
de Plaatse gestaan en gelegen met de schuur, stal en den hof geschat op 600 guldens, hierin
inbegrepen de 100 guldens aan hem gemaakt wegens grootmoeder volgens testament. Item de
helft van het land op “ de leugen “ oostwaarts met den last daarop uitgaande en is na voorgaande
loting bevallen aan Gijsbrecht Van Kerckhoven.
Item voor den tweede kavel werd gesteld de andere helft van het voorschreven huis en erve ook
op 600 guldens geschat. Item moet deze kavel aan het gelijk sterfhuis goed doen 100 guldens te
employeren daar het van nood wezen zal. Item de andere helft van het land op “ de leugen “
westwaarts met den last daarop uit gaande en is na behoorlijke loting bevallen aan Philips Van
Kerckhoven.
Item werd voor den derde kavel gesteld “ het driesken “ achter “ de leugen “ geschat op 130
guldens. Item een half bunder hooi was groot 250 roeden gelegen tegen “ de drij stroomen “
onverdeeld tegen … Vermeeren, geschat op 180 guldens. Item een schaarbosken gelegen achter
Peeter Wijnants geschat op 40 guldens. Item de helft van “ den grooten bosch “ gelegen in “ het
Huizen op de markt. Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 33 bis, “ Het hofken “ gelegen in de zuidzijde van
het dorp.
31
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trotseijnde “ geheten “ den casteleine bosch “ geschat op 80 guldens. Item den helft van “ de
hoffstede “ geschat op 20 guldens. Item moet deze kavel van de rente van Meerbeeck trekken 50
guldens en is na behoorlijke loting ten dele bevallen aan Jan Baptist Van Kerkhoven.
WLO-OGA749-343

folio 172 verso

Item werd voor de vierde kavel gesteld een half bunder gelegen in “ het hollandt “ geschat op 220
guldens. Item een perceel hooi was gelegen in “ het sammels broeck “ daar Niclaes Hermans de
helft van heeft, geschat op 40 guldens. Item de andere helft van het voorschreven “ casteleins
bosch “ geschat op 80 guldens. Item de weide gelegen over de lange brug geschat op 175
guldens en is na behoorlijke loting ten dele bevallen aan Catharina Van Kerckhoven.
Item werd aan de 5e kavel gesteld drie zillen land salvo gelegen tot Berghom op “ het bacx velt “
naast de hoeve van den heer dispensier, zijnde de wederhelft van het land tegen Gijsbrecht Van
Kerckhoven bij het testament van de grootmoeder aan hem is gemaakt geschat op 250 guldens
waarop uitgaat … 3 leupen koren aan den H. Geest alhier salvo. Item een zille hooiwas in “ het
sammels broeck “ gelegen geschat op 120 guldens. Item een blek bos gelegen tot Ramsel in de
Maijstraat groot een bunder geschat op 80 guldens. Item moet deze kavel van de rente van
Meerbeeck trekken 50 guldens en is na behoorlijke loting bevallen ten dele aan Joris Van
Kerckhoven.
Item de rest van de rente tot Meerbeeck blijft onverdeeld. Het huis moet gescheiden worden te
weten in twee zo dat ieder zijn ingang moet hebben van de deur en op de schouw van de grote
keuken afgepaald recht door op de helft van de kleine keuken op den stijl westwaarts. Den eersten
kelder westwaarts en den anderen oostwaarts de mose half en half. Item den zolder gelijk
getekend staat met crijt. Item de schobbe in het midden op den put stijl ieder de helft. Item zal
ieder zijn doorgang hebben door de poort van de stal hetzij met beesten of anderszins . Item ieder
de helft van den stal en de schuur, op het midden van de deur achterwaarts uit op den midden van
den hof af te meten en malkander te helpen onderhouden, en ieder aan zijnen …
WLO-OGA749-344

folio 173 recto

kant de weegden en de wanden. Item moet in het gelijk gemaakt worden den wand onder den
schelft in den stal en boven de schelft moet gemaakt worden die dezelfde kavel zal bevallen. Item
moet het getuint op de plaatse gelijk onderhouden. Item den gevel van den deur…?.. naast
Gommer Vincx moet gelijk gemaakt worden.

Scheiding en deling tussen de erfgenamen en kinderen wijlen Peeter Douwen
en Cattelijn Van Kerkhoven zo en gelijk hierna is volgende.
Compareerde voor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs residerende en in de presentie van de
getuigen nagenoemd Adriaen Douwen en Jan Douwen, Gommar Dens man en voogd van
Cattelijn Douwen, Jan Van Kerckhoven, Geerdt Verleuffel en Jan Verleuffel schepenen
gekozen uit de wet als voogden van Peeter Douwen en Anthoni Douwen minderjarige nochtans
gekomen tot hunne jaren van discretie en hiermede present, allen kinderen van wijlen Peeter
Dauwen en Cattlijn Van kerkhoven, welke voorschreven comparanten verklaarden …
WLO-OGA749-345

folio 173 verso

in het minnelijke te hebben gescheiden en gedeeld al de iegelijke erfgoederen bij hunne
voorschreven ouders nagelaten, welke gesteld werden in vijf egale parten en ieder kavel ten
bevallen als volgt.
In den eersten voor den eerste kavel, het huis en hof met het land en dries daar achteraan gelegen
zo hetzelfde is afgepaald met nog “ de schomme “ en “ het schuijsel venne “ met nog “ het bitter
block “ en moet deze kavel geven aan de tweede kavel tien guldens, aan den derde zestien
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guldens, aan den vierde 20 guldens en aan den vijfde tien guldens en is deze bij keuze bevallen
aan Adriaen Douwen.
Item voor de tweede kavel is gesteld de schuur met de erve daaraan gelegen zo dezelfde is
gepaald tegens de erve gelegen aan het huis, met nog “ den doren “ en “ schrijver “ met nog
“ het voorste eussel “ en hun part in “ het balenbosch “ met nog tien guldens van den eerste
kavel en is ten dele bevallen aan Jan Douwen.
Item voor de derde kavel werd gesteld “ het groot hasenveldt “ en “ den deijsen acker “ met nog
“ den voirsten bempt “ en “ den hooiwas in “ het roth “ met nog zestien guldens van den eersten
kavel en is deze bevallen aan Anthoni Douwen bijgestaan met zijnen voogd Jan Van
Kerckhoven.
Item voor den voeren kavel werd gesteld “ het buender “, “ het clijn bemdeken “, den hooiwas op
“ den hulsdonck “ en de helft van de heide westwaarts met nog 20 guldens van den eerste kavel
en alsnog 15 guldens van het gelijk en is deze ten dele bevallen aan Peeter Douwen insgelijks
bijgestaan met zijn voogden.
Item voor den vijfde kavel werd gesteld “ het leen ” , “ het clijn haesenveldt “, “ het achterste
eussel “ …
WLO-OGA749-346

folio 174 recto

en de helft van de heide oostwaarts met nog tien guldens te trekken van den eerste kavel en is
deze ten dele bevallen aan Gommar Dens man en voogd van Cattlijn Douwen.
Verklaarden verder de voorschreven comparanten en samen condividenten hun met de
voorschreven percelen van erven bij kavels aan een ieder ten dele bevallen te houden content en
te vreden op den put en paal zo dezelfde gelegen zijn, mitsgaders op alle heerlijke cijnzen … etc…
Aldus gedaan deze XI december 1690 coram Adriaen Van Kerckhoven en Jan Augustijns getuigen
en mij notaris A. Maesmans.
Op heden 15 mei 1691 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen Dauwen
als last hebbende van zijne gelijke condividenten voorschreven heeft de voorschreven scheiding
en deling alhier vernieuwd en herkent in al haar punten en clausulen . Henrick Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA749-347

folio 174 verso

Op heden deze 12 mi 1691 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Wuijts en
Cornelis Verlinden als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Franciscus
Vander Hoffstadt daar moeder af leeft Catharina Verlinden ter ene en de voorschreven moeder
bijgestaan met Jan Peetermans bij haar verkozen en ten deze uit den wet gegeven ter andere
zijde welke comparanten verklaarden in het minnelijke en door tussenspreken van schepenen
veraccordeerd te wezen rakende de alimentatie van haar wezen …
Zo is zij moeder schuldig als volgt dat zij gehouden is haar kinderen tot twee in het getal van kost
en drank, linden en wullen … tot ze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 25 jaren en hen
dan te geven de som van 25 guldens, mitsgaders een kleed en toebehoorten en in tegendeel
bekwam zij moeder de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden doch zal zij schuldig wezen te
betalen alle schulden ook aldaar bevonden en nopende de erfgoederen van welke zijde gekomen
zal zij moeder behouden de touchte … Actum coram F. Peetermans en J. B. Van Kerckhoven
schepenen op datum als boven. Hendrick Vermeeren secretaris.
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Op 31 mei 1691 hebben Adriaen Coremans en Jan Vermeerbergen den eed gedaan als
rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jacob Van Kerckhoven daar moeder af
leeft Barbara Diercx. Coram den heer drossaard Peetemans en Kerckhoven schepenen.
WLO-OGA749-348

folio 175 recto

Op heden 31 mei 1691 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Barbara Diercx
bijgestaan met een vreemde voogd haar ten deze uit de wet gegeven te ene, Adriaen Coremans
en Jan Vermeerbergen als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jacob Van
Kerckhoven daar moeder af leeft de voorschreven Barbara Diercx, dewelke verklaarde in het
minnelijke veraccordeerd te wezen te weten als dat zij haar drie kleine en gebrekkelijke kinderen
zal hebben te onderhouden van kost en drank, linden en wullen, ziek en gezond … tot dat ze
zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaren en hen dan te geven een tamelijk kleed met
toebehoren en als tegendeel kan zij genieten van de erfgoederen verstorven of te versterven de
touchte tot den voorschreven tijd waarna dezelfde zullen gaan als naar landsrecht. Tevens te
betalen alle schulden die daar bevonden zillen worden ten ware enige renten ingeval daar enige
waren waarvan den intrest zal staan tot haar last … Actum coram den heer drossaard De Rest, F.
Peetermans en Jan Baptist Van Kerckhoven schepenen op datum als boven. Hendrick Vermeeren
secretaris.
Momboirdije : Op heden 2 juni 1691 hebben Peeter Lauwereijs en Geert Helsen als voogden van
de achtergelaten wezen wijlen Jan Lauwereijs en Jenneken Helsen den eed in forma gedaan
coram Wijnants, Adriaen Soeten, Jan Baptist Van Kerckhoven en J. Verleuffelt schepenen.
WLO-OGA749-349

folio 175 verso

Wij Jan Augustijn Vande Werve en Jan Labistraete schepenen van Antwerpen maken konde dat
voor ons kwam Jonker Peter Hoens heer van Wittegracht Jonker Hendrick Franciscussone ook in
zijn leven heer van Wittegracht daar moeder af was Jonckvrouwe Isabella Olimpia De Pape zo
voor hem zelf en in kwaliteit van voogd over Jonker Fredericus Hoens en Jonckvrouwe
Ferdinanda Hoens zijn onbejaarde broer en zuster en als om de nabeschreven te mogende
volkomentlijk gemachtigd en geautoriseerd zijnde van de Eerwaarde heren Borgemeesters en
schepenen dezer stad … van een rekwest bij hem ten einde nabeschreven aan dezelfde
gepresenteerd den dertienden dag dezer lopende maand en jaar, ondertekent H. Snijers, ten deze
in origineel getoond en Jonckvrouwe Isabella Hoens zijne bejaarde zuster met een voogd aan
haar gegeven met recht en in die kwaliteit bekenden de voorschreven comparanten, dat zij om en
mits de som van 5000 carolus guldens eens die hun in specie van wisselgeld al en wel is vergulde
en hun geëmploieert worden tot aflegging van de rente en passieve schulden bij het dispositief der
voorschreven rekwest breeder benoemd, verkocht hebben wel en wettelijk bekenden mits deze
schuldig te zijn aan Juffrouwe Blommaerts weduwe van wijlen den heer Joan Schut koopvrouwe
alhier een erfelijke rente van 312 carolus guldens tien stuivers … stellende daar voor speciaal tot
pand en hypotheek eerst een Heerlijk Leenboek genaamd den Leenboek van Wittegracht,
bestaande wel in 115 items, zo kleine als volle lenen met differente achterlenen, ressorterende
onder het markizaat van Westerlo, wetende een vrij volle Leen, gehouden van den heer van
Merode, geprivilegieerd van vele schone en diverse preëminentie en heerlijke rechten zijnde vrij
van tienden desgelijks aan de nageschreven partijen van Leenen, of Leengoederen onder den
voorschreven Leenboek ressorterend in … voegen als men verstaat dezelfde Leenboek en de
nageschreven heer met de Leengoederen altijd vrij geweest te zijn naar uitwijzen der open brieven
van zijne Maj. Wijlen … ( leeg ) … hooger memories aan den heer Jan Van Wesemale van
Fallaijs en erfmaarschalk van Brabant gegeven en verleent van den datum 1384 op den derden
dag der maand van maart, naars hoofftstiel van Caemerijck.
Item het huis van negen of tien gewenten met vloer, kamers, keukens, kelders, kelderkamers als
ook een kapelle uit den herten met schalies gedekt. Item de schuur en schaapskooi, peirtsstalle,
vier, dreven of plantasien, groot twee zillen een half, haag en fruitbomen. Item een perceel erve
genaamd “ den vijff buender “ groot 5 bunders. Item nog een stuk erve genoemd “ het binnen
block “ groot drie zillen en negentien roeden. Item een stuk erve genaamd “ den reijdt bempt “
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groot een bunder vier en tachtig roeden. Item een perceel erve genaamd “ het half bempdeken “
groot een zille 15 roeden. Item nog een perceel erve genaamd “ het sillinck bempdeken “ …
WLO-OGA749-350

folio 176 recto

groot een zille 44 roeden. Item nog een perceel erve genoemd “ de voorste eussels “ groot negen
zillen 52 roeden. Item nog een stuk erve genaamd “ het achterste binnen eussel “ groot omtrent
een zille en 13 roeden. Item nog een stuk erve genoemd “ de opene heijden “ groot twee bunders
en 93 roeden. Item nog een perceel erve genaamd “ de drij heijkens “ naast “ de warande “ op
“ den heijlbergh “ groot 3 zillen en 19 roeden. Item nog een perceel erve genaamd “ de binnen
heijden “ groot 7 zillen naast “ den hautbempt “ gelegen.
Item de nabeschreven landen rakende de nieuwe Hoeve van het Leenhoff van Wittegracht. In den
eersten het huis, kamer, kelder, schaapskooi, schuur, vijvers en dreven of plaatsen groot in het
geheel een zille 50 roeden. Item een perceel erve genaamd “ het baetenblock “ groot anderhalve
bunder. Item nog een perceel erve genaamd “ het hoijblock “ groot een bunder en 110 roeden.
Item een perceel genaamd “ het binnenblock “ groot een half bunder. Item nog een perceel erve
genaamd “ de groote heetschaele “ groot drie zillen en 13 roeden.
Item nog een perceel erve genaamd “ de cleijne heetschaele “ groot twee zillen en 28 roeden.
Item nog een perceel erve genaamd “ het goor blocxken “ groot een zille. Item nog een perceel
erve genaamd “ de voorste mosheijde “ groot drie zillen. 67 roeden. Item nog een perceel erve
genaamd “ de tweede mosheijde “ groot twee zillen 14 roeden. Item nog een perceel erve
genaamd “ de derde mosheijde “ grot een bunder en 91 roeden. Item nog een perceel erve
genaamd “ de binnen heijde “ groot omtrent een bunder. Item “ de warande “ genaamd “ den
heijlbergh “ groot twee bunders. Item een perceel erve genaamd “ het groot heetschael “
wezende bos groot drie zillen. Item nog een perceel erve genaamd “ het cleijn heetschael “
wezende ook bos groot twee zillen 63 roeden.
Item nog een perceel erve naast “ den bosch van Leeffdaels “ groot een zille en negen roeden .
Item nog een perceel erve genaamd “ het sillinck bosch “ groot een bunder 7 roeden. Item nog
een perceel erve genaamd “ het goorbosken “ groot 93 roeden. Item nog twee perceeltjes erven
ieder van 30 roeden beplant met eesters, mitsgaders al de planten en opgaande bomen staande
zo in de beemden als heiden en weiden bedragende ten nombre van 2500 met nog omtrent
duizend stronck eijcken daarop staande allen Leenroerig van het voorschreven markizaat van
Westerloo en staande met de voorschreven Heerlijkheid van Wittegracht tot een volle Leen, groot
te samen 31 bunders salvo justo in welke percelen van goederen wijlen Jonker Hendrick Hoens
der comparanten grootvader op 20 januari XVJ en twintig voor de stadhouder en mannen van
Leene des Heere Merode en zijnen Leenhove van Westerloo Michiel Morissens qualitate qua
gegoed en geërfd is volgend de brieven daarvan zijnde en gelden in alle de manieren. Dezelfde
goederen hun comparanten en hunne minderjarige broeder en zuster zijn toekomende en
verstorven uit den hoofde en als achtergelaten kinderen en erfgenamen van de voorschreven
hunnen vader en verders naarluijt de brieven daarvan zijnde op den comparante en hunne
minderjarige broeder en zusters personen en goederen roerende en onroerende, present en
toekomende als wij verstonden, zo dat de voorschreven comparanten de voor geroerde panden en
voort hun broeders en zusters personen …
WLO-OGA749-351

folio 176 verso

en verdere goederen, gelijk voorschreven is als nu verbonden en te panden gesteld hebben over
de voorschreven 312 guldens tien stuivers jaarlijkse rente te gelden en te betalen van de
comparanten wezen en nakomelingen aan den voorschreven Juffrouwe Blommaerts en haar
nakomelingen erfelijk durende en alle jaren den 20 juni en dat binnen deze stad Antwerpen, altijd
los en vrij en onbelast van alle X, XX honderdste, meerdere en mindere penningen …
Zo geloofden de comparanten evenwel aan hun altijd af te dragen alzo in consideratie daar deze
penningen hun tot minderen intrest worden geschoten … Behoudelijk dat zij comparanten of hunne
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nakomelingen dezelfde rente altijd zullen vermogen af te lossen en te kwijten t’ hunner goede
moeite t” eenmaal allen penningen daar af altijd met zestien penningen in wisselgeld …
Zij comparanten stelden alsnog tot onderpand zo zij doen mits deze te weten een perceel erve
genaamd “ de kleinen reijdtbemt “ groot een bunder 62 roeden. Item een stuk erve genaamd
“ den raeijmortel “ groot twee zillen veertig roeden. Item nog een perceel erve genaamd
“ het cruijsblock “ groot een bunder 79 roeden. Item nog een perceel erve genaamd “ den
langhen bempt “ groot zeven zillen 67 roeden. Item nog een perceel erve genaamd “ den
middelsten mosbergh “ groot twee zillen 7 roeden. Item nog een perceel erve genaamd “ den
grooten mosbergh “ een bunder 64 roeden. Item nog een perceel erve genaamd “ den tweeden
mosbergh “ groot zijnde omtrent drie zillen. Item nog “ den achtersten mosbergh “ groot een
zille. Item nog een stuk erve genaamd “ de achterste binnen eussels “ groot 82 roeden. Item nog
een perceel erve genaamd “ het kelderen “ groot een halfbunder, zijnde al de voorschreven
percelen van cijnsgoederen gelegen bij de Heerlijkheid Wittegracht en groot in het geheel negen
bunders salvo justo en finaal …
WLO-OGA749-352

folio 177 recto

alle zodanige verdere percelen, gekocht hiervoor niet gespecificeerd zo Leene als cijns goederen
bij hun grootvader en vader respectievelijk gekocht en belast met enkele heerlijke cijnzen en tot
onderpand staande voor de voorschreven rente van drie duizend guldens kapitaal.
Compareerde mits deze Mr. Theodor Thijs en elk van hun in het bijzonder als toonders dezer om
uit hun naam te gaan en te compareren voor de stadhouder en Leenmannen van het voorschreven
Leenhof, schepenen des land en markizaat van Westerloo … Antwerpen, 20 juni 1692.
In de marge:

Op heden deze 11 maart 1779 voor de stadhouder en schepenen na te noemen
compareerde den notaris M. N. Van Schoubroeck binnen het markizaat
residerende vertonende alhier een kwitantie staande achter den originele
rentebrief en staat geregistreerd als volgt: Het kapitaal van vijf duizend guldens
wisselgeld is voldaan door Jonker Matthias Bernabas Joannes De Canard d’
Halmale heer van Wittegracht … etc…
WLO-OGA749-353

folio 177 verso

Overgebracht ten register deze 28 augustus 1692.
In den naam der zaliger geborten Ons Liefs Heeren Jesu Christi toen men schreef duijsent ses
hondert zeventig seven den elfsten dagh der maent martij voor mij Arnoldus Hendricx als notaris
openbaar residerende binnen Westerloo en de getuigen onder genoemd compareerde in propere
persoon de eerzame Elisabeth Gijssen weduwe wijlen en laatste weduwe van Balthasar
Schellekens ingezetene van Westerloo, welke Elisabeth Gijssens gezond van lichaam en haar
vijf zinnen machtig zijnde verklaarde bij deze te sluiten haar testament in voegen en manieren na
volgende.
Willende dat haar lichaam zou begraven worden in de kerk van Westerlo bij haar kinderen omtrent
het altaar van Sint Sebastiaen en die uitvaart te houden met discretie van haar erfgenamen eerlijk
na haar conditie, wederroepende al de voorgaande acties, disposities en testamenten die zij hier
bevorens heeft gemaakt zo van den notaris De Rijdt als ander voorgaande …
Komende tot de dispositie van haar tijdelijke goederen, die zij laat en maakt aan het Onze Lieve
Vrouwe altaar van Westerloo de som van vier guldens eens en te worden gedaan na haar
aflijvigheid 200 missen. Item maakte zij aan de kinderen van haar halfzuster zaliger Jenneken
Gijssens de som van 100 guldens eens eerst te geven na de dood van Jan Baptista Geeraerts
ingeval hij komt te sterven zonder wettige oiren, waarmede zij de kinderen voorschreven zijn
uitgesloten uit haar erfenis om redenen haar testatrice bekend.
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Item maakte zij testatrice aan Jan Baptist Geeraerts haar kleinzoon zo al haar haafelijke en
erfelijke goederen hoedanig die mochten wezen en tot welke plaats zij zullen bevonden worden,
stellende hem ( als ) enige …
WLO-OGA749-354

folio 178 recto

erfgenaam. Item begeerde zij testatrice dat Jan Baptist Geeraerts voorschreven zal zijne
woonstede nemen in den kost en drank tot Geel bij zijn neef Anthoon Pellen om aldaar zijne
studie te vervolgen en op hem opzicht te nemen na behoren en stellende in discretie van Anthoon
Pellen voorschreven de mondkosten voorschreven van dien zal de testatrice haar leven
gedurende betalen na haar wille en discretie en na haar dood van zijn goed dezelfde te betalen
100 guldens jaarlijks en dat tot hij aldaar zal de vijf of zes scholen zal gepasseerd hebben zonder
tegenzeggen van iemand zo moeder als voogden.
Item laat en maakte de testatrice zo wanneer haar voornoemde erfgenaam kwam te sterven
zonder wettige hoir de touchte van haar goederen aan haar twee zusters en twee overleden broers
kinderen en na de dood van haar twee zusters zullen de achtergelaten kinderen zo van zusters en
broers zaliger gelijk gedeeld worden hoofd bewijs.
Item zo begeerde de testatrice wel expresselijk dat haar erfgenaam voornoemd Jan Baptist
Geeraerts haar achtergelaten goederen niet en zal verkopen tenzij hij nodelijk van doen is
hebbende dan alleen zal mogen verkopen om 1000 guldens eens en dat als hij zal gekomen zijn
ten dage en jaren van discretie of verstand of veel meester af zijn te mogen gebruiken naar profijt
en dat zijn neef Anthoon Pellens den ene of andere mits kortende als zijne legitieme portie of
deel.
Item zo begeerde zij testatrice als dat haar nicht Maria Pellen zal mogen blijven wonen en
gebruiken de woonstede gelijk zij testatrice is gebruikende, zo kamer en nog een klein
slaapkamertje daar achter de grote en een partij in den hof en in den stal om haar brand te leggen
gelijk de testatrice is bezittende en gebruikende alhier in haar huis tot Westerloo, mits conditie
nochtans dat Jan Baptista Geeraerts voorschreven zal mogen zijnen opgang hebben in dezelfde
plaats bij zijn nicht Maria Pellen voorschreven en alsdan zal Maria Pellen verobligeert zijn
lijnwaad te wassen van Jan Baptista Geeraerts voorschreven ten tijde hij bij haar wezen zal en
dat zal zij Maria Pellen voorschreven mogen gebruiken tot hij Jan Baptista Geeraerts zal
gekomen zijn tot een geapprobeerden staat en om dat dit testament en uiterste wille van haar
testatrice tot beste profijt zoude mogen ter executie gesteld worden zo begeerde zij wel
expresselijk iemand daartoe gesteld te worden uit de vrienden hem erfgenaam naast bestaande
voor executie van dit testament …
Gedaan binnen Westerloo ten huize van de testatrice ter presentie van den eerzame Jan
Peetermans den jongen en Jan Bartholomeus Anthonissone als geloofwaardige getuigen hiertoe
geroepen. Arnold Hendricx notaris publicus. Hendrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-355

folio 178 verso

Op heden 26 mei 1693 hebben Jan Op Soom en Hendrick Smets den eede gedaan als
rechtelijke voogden der wezen wijlen Adriaen Snijers daar moeder af leeft Maria Op Soom in
handen van den drossaard J. De Rest.
Ten voorschreven dage compareerden de voorschreven voogden ter ene en de voorschreven
Maria Op Soom bijgestaan met Adriaen Janssens haar man en voogd ter andere zijde, welke
comparanten verklaarden mits deze in het minnelijke en door tussenspreken van goede mannen
veraccordeerd te wezen, rakende alzulke haafelijke meubelen als er ten voorschreven sterfhuis
bevonden zijn.
De voorschreven Maria Op Soom zal dezelfde meubelen profiteren en integendeel van dien zal zij
tweede comparante schuldig en gehouden zijn te betalen al de passieve schulden die zouden
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mogen voor den dag komen, mitsgaders de kinderen tot vijf in het getal namelijk Adriaen Snijers,
Anthoen Snijers, Jan Snijers, Anna Snijers en Eijken Snijers te laten leren lezen en schrijven
te onderhouden van lenden en wullen, ziek en gezond … en aan ieder kind te geven 24 guldens
en een vierdel koren en een vierdel boekweit en een eerlijk kleed als deze gekomen zullen zijn tot
een ouderdom van 20 jaar. Volgen de voorwaarden bij het mogelijk overlijden van iemand van de
kinderen. Actum in collegio op datum als boven. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-356

folio 179 recto

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Jan Cloots namelijk Merten
Peeters nomine uxoris, Laureijs Cloots, Peeter Vervort en Peeter Van
Genechten als voogden van de kinderen wijlen Marcus Cloots 32 en Martinus
Cools … nomine uxoris
In den eersten werd aan den eerste kavel gesteld het groot huis met de erve daar op staande.
Palende oost de Gemeijne straat, west Adriaen Van Eijnde, zuid Andries Van Genechten en noord
de Gemeijne straat voorschreven. Item werd alsnog gesteld voor de eerste kavel “ den halven
langel “ groot in het geheel 130 roeden. Item nog twee plekken van “ bulder bosch “. Item in “ de
ketel bunders “ en is deze kavel na voorgaande loting aan Merten Peeters nomine uxoris
aangebleven.
Item werd voor de tweede kavel gesteld zeker klein huis met de erve daarop staande. Palende
oost de Gemeijne straat, west Georgius Verherstraeten, zuid de erfgenamen wijlen Jan Van
Genechten en noord Bernaert Willekens. Item nog gesteld voor de tweede kavel de andere helft
van “ den langel “. Item nog “ de geerheijde “, “ het half eussel “ naast Jan Vermiert en “ den
halven horst “. Item nog “ de bremheijde ” met nog twee roeden moer in “ de ketel bunders “ en
is deze na voorgaande loting bevallen aan Laureijs Cloots.
WLO-OGA749-357

folio 179 verso

Item werd gesteld voor den derde kavel de helft van “ het groot leen “ groot in het geheel een half
bunder salvo gelegen naast Geeraert Bellens. Oost Geert Bellens voorschreven, west Peeter Van
Opstal, zuid Peeter Verboven en noord Martinus Papen. Item aan den derde kavel gesteld “ den
straetkens dries “ met de andere helft van “ den horst “ voorschreven en nog het 3e part in “ den
bulder boschen “. Item nog “ de quacht “ in “ de bleek “ en is deze na voorgaande loting bevallen
aan de voogden Peeter Vervort en Peeter Van Genechten van de kinderen wijlen Marcus
Cloots.
Item werd gesteld voor den vierde kavel de helft van “ het groot leen “ naast Peeter Verboven.
Palende als boven. Item werd alsnog gesteld voor den vierde kavel “ het smolders block “ met
“ het geruim “ en nog de voorste plek in “ de bulderboschen “ met nog “ de voorste heide “ en is
deze vierde kavel bevallen aan Martinus Cloots.
Al hetgene hier voorschreven verklaarden zij comparanten en te samen condividenten hun met
hun voorschreven huizen en percelen van erven bij kavels aan een ieder ten dele bevallen zich te
houden content en tevreden. Aldus gedaan deze 9 januari 1694 in Oolen, coram den meijer Wuijts,
Hendrick Verluijten en Jan Heijlen schepenen. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-358

folio 180 recto

Scheiding en deling der erfgenamen wijlen Jan Van Elsen 33 en Elisabeth
Peeters gehuwden namelijk tussen Adriaen Van Elsen, Jan Belmans als voogd
van Maria Van Elsen, Jan Belmans als man en voogd van Margarita Van
32
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Elsen, Elisabeth Van Elsen weduwe wijlen Adriaen Schellens en Anna Van
Elsen.
In den eersten werd gesteld voor den eerste kavel het huis met het binnengeleg tot Buel onder
Oolen. Item nog den halven beek naast de westen met de “ delle heijde “ . Item nog enige vorm
gelegen aan “ den kivitsdijck “ groot omtrent zestig roeden de maten onbegrepen. Item nog een
heide groot omtrent een zille gelegen onder Tongerloo. En is deze eerste kavel belast met vier
honderd guldens kapitaal uitgaande aan het beneficie van Sinte Catharina op het kasteel van
Westerloo. En is na voorgaande loting deze eerste kavel ten dele bevallen aan Adriaen Van
Elsen.
Item werd gesteld voor de tweede kavel “ de velt hoeven “ met den halven beek in den oosten,
insgelijks gelegen tot Buel onder Oolen. Item nog een derde part in “ de groote heijde “ naast den
oosten voorschreven en moet deze kavel afdragen een vierde part van een rente van drie honderd
gulden kapitaal, die is heffende Eijcken Van Elsen. Item nog een vierde part van een rente van
honderd guldens welke voorschreven rente is heffende Michiel Van Elsen als man van Anna Van
Elsen. En is deze na voorgaande loting ten dele bevallen aan Jan Belmans als voogd van Maria
Van Elsen.
WLO-OGA749-358

folio 180 verso

Item werd geconstitueerd voor de derde kavel zekere schuur met het schuurblok gelegen insgelijks
tot Buel onder Oolen. Item nog een zille hooi was gelegen aan “ den crommen wiel “ onder Geel.
Item alsnog een derde part in het midden van “ de groote heijde “ gelegen, insgelijks onder Oolen
en moet deze kavel afdragen een vierde part van een rente van 300 guldens kapitaal
voorschreven. Item nog een vierde part van een rente voorschreven ten kapitaal van 100 guldens.
En is deze na voorgaande loting ten dele bevallen aan Jan Belmans 34 als man en voogd van
Margarita Van Elsen.
Item werd geconstitueerd voor deze vierde kavel “ den stockbergh “ met de hooiwas gelegen
onder Westerloo. Item nog een derde part in “ de groote heijde “ voorschreven naast den westen
en moet deze geval insgelijks afdragen een vierde part van een rente van 300 guldens en een
derde part van een rente van 100 guldens kapitaal als voorschreven. En is deze vierde kavel na
voorgaande loting ten dele bevallen aan Elisabeth Van Elsen, weduwe van wijlen Adriaen
Schellens 35
Item werd alsnog gestald voor de vijfde kavel “ de lange sille “ met “ den vaerendries “ gelegen
onder Oolen, op welke voorschreven “ vaerendries “ is uitgaande anderhalve loopen koren,
waarmede deze kavel is belast. Item werd gesteld voor deze kavel het land in “ de groote heijde “
groot omtrent een zille salvo, met nog daaraan een dries rechtdoor. Item nog een heide gelegen in
“ de bulder boschen “ onder Oolen, groot omtrent een zille en moet deze kavel afdragen
insgelijks een vierde part van een rente ten kapitaal van 300 guldens en Item nog een vierde part
van een rente van 100 guldens kapitaal. En is deze vijfde kavel na voorgaande loting ten dele
bevallen aan Jan Belmans en Peeter Huijsmans als voogd van Anna Van Elsen.
Alle hetgene voorschreven verklaarden zij condividenten te wezen hunne scheiding en deling en
met deze kavels tevreden te zijn. Aldus gedaan en gepasseerd in Oolen, coram Lodewijk Wuijts
meijer , Hendrick Verluijten en Jan Heijlen schepenen deze 12 februari 1694. L. Van Wesel
secretaris.
WLO-OGA749-360

folio 181 recto

Op heden 2 april 1694 voor d’ officie en schepenen na te noemen compareerde Maria Lemmens
bijgestaan met Hendrick Machiels haar man en voogd mede present ter ene en Adriaen Van
34
35
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Haudt en Jan Verstraeten als voogd der achtergelaten wezen wijlen Jan Van Haudt daar moeder
af leeft de voorschreven Maria Lemmens ter andere zijde, en in het minnelijke en door
tussenspreken van goede mannen en schepenen verklaarden zij comparanten veraccordeerd te
zijn rakende de alimentatie en onderhoud der wezen tot vier in het getal, namelijk Adriaen Van
Haudt, Catlijn Van Haudt, Jan Van Haudt en Maria Van Haudt, te weten dat de voorschreven
Maria Lemmens en haar man en voogd schuldig en gehouden zullen wezen te geven ieder kind in
het particulier een half vierdel koren, een pattacon in specie als wanneer ieder der voorschreven
kinderen zal komen tot een ouderdom van 22 jaren, mitsgaders dat zij Maria Lemmens
voorschreven met haar man dezelfde kinderen zillen onderhouden van kost en drank …
En integendeel van dien zullen zij voorschreven eerste comparanten al de haafelijke meubelen
mogen behouden en profiteren, mitsgaders de touchte van de goederen tot 22 jaren als
voorschreven is. Conditie dat de eerste comparanten gehouden wezen het huis eerlijk en
deugdelijk te onderhouden van weegen en wanden, als andersints, op pene van de touchte
vervallen te zijn en beloofden zij eerste comparanten te betalen alle passieve schulden,
behoudelijk 23 guldens …
WLO-OGA749-361

folio 181 verso

aan Maria Truijens en negen veerdelen koren aan Jan Mertens dewelke zullen staan ten laste
van de voorschreven wezen, waarvan zij eerste comparanten ( ingeval zij voogden daartoe enig
geld moesten oplichten of erfgoed verkopen ) beloofden te betalen den jaarlijkse intrest tot 22 jaren
toe. Volgen de voorwaarden bij sterfte van een der wezen kinderen. Actum coram den stadhouder
Wijnants, Gilliam Van Berausel en Mattheus Diercx schepenen.

Overgebracht ten register op 23 augustus 1694.
Op heden 28 december 1687 compareerde voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle Paerweijs
residerende en in de presentie van de getuigen hier onder te noemen Jan Sijmons en Adriaen De
Becker voogden van de kinderen Merten Wouters dewelke verklaarden te hebben gemaakt een
akkoord of afsnede door aggregatie van Jan Van Kerckhoven oppervoogd en schepen van
Westerloo maakten mits deze in vorm, voegen en manieren na volgende.
In den eerste zo is de voorschreven Merten Wouters gehouden de kinderen hierna te specificeren
den kost te geven en te onderhouden van linden en wullen, ziek en gezond … en te geven aan
ieder kind wetende drie in het getal namelijk Anna Wouters, Maertijn Wouters en Adriana
Wouters als zij tot staat of ouderdom komen van 24 jaren de som van 10 guldens en ingeval bij
een sterfgeval van een kind hetzelfde eerlijk ter aarde te bestellen. Item zal den voorschreven
Merten Wouters het goed …
WLO-OGA749-362

folio 182 recto

Komende van zijn eerste vrouw voor de tijd van tien jaren na de dood van Jan De Becker mogen
betouchten zonder stoornis en ingeval de voorstaande Jan De Becker nu kwam te sterven, zo zal
hij de voorstaande goederen mogen betouchten tot dat het oudste kind zal zijn gekomen tot de
ouderdom van 18 jaren … ondertekend quad attestor J. Vanden Borghstadt.

Oolen, scheiding en deling van de gelijke erfgenamen Geeraert Verbiest en
Elisabeth Slegers gehuwden, namelijk tussen Hendrick Wuijts als man voogd
van Elisabeth Verbiest, Jan Verbiest en Jan Wouters in kwaliteit als voogden
van de achtergelaten wees wijlen Merten Verbiest daar moeder af was Maijken
Meermans, Geeraert Verbiest, Adriaen Verbiest en Jan Verbiest.
In den eersten werd geconstitueerd voor de eerste kavel, zeker huis, stal, hof met het binnengeleg,
zo hetzelfde gestaan en gelegen is tot Gerhaege gehucht van Oolen. Palende oost Wouter
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Schuermans, west noord en zuid de Gemeijne straat. Item nog drie zillen erve gelegen in “ de
bulder boschen “ met nog een weide gelegen in “ de geerkens “. Item nog een zille hooiwas
gestaan en gelegen “ d’ ackerhelft “ met nog een perceel moer, groot omtrent 25 roeden salvo.
Item nog een halve heide geheten “ d‘ilder heijde “ groot omtrent drie zillen de maten
onbegrepen. En is deze eerste kavel na voorgaande loting bevallen aan Hendrick Wuijts als man
en voogd van Elisabeth Verbiest.
WLO-OGA749-363

folio 182 verso

Item werd geconstitueerd voor de tweede kavel, zeker huis, stal en hof met den binnengeleg, alles
groot omtrent drie zillen, zo en gelijk hetzelfde gelegen is onder Boickel, gehucht van Oolen.
Palende oost Adriaen Spapen, west de erfgenamen Jan Van IJschot, noord “ den aert “ en zuid
Willem Van Eijnde. Item nog een halve zille gelegen op “ het leenblock “ met nog een weide
geheten “ het heijblock “ groot omtrent 25 roeden. Item nog een zille heide gelegen aan “ d’
adbemden “ [ de oude beemden ] Item nog 25 roeden gelegen in “ de quade bemden “ en moet
deze tweede kavel afdragen en geven aan den eerste zes guldens vijf stuivers eens. En is deze
kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan Jan Verbiest en Jan Wauters in kwaliteit als
voogden van de wees Elisabeth Verbiest.
Item werd gesteld voor de derde kavel, zekere schuur met het binnen geleg, groot omtrent dertig
roeden, de maten onbegrepen, zo hetzelfde gelegen is onder Gerhaeghe gehucht van Oolen. Item
nog drie zillen gelegen op “ de goorbosschen “ met nog een stuk land geheten “ den evenen
acker “ groot omtrent 82 roeden salvo. Item nog 150 roeden hooiwas gelegen op “ het voorste
geruijm “ met nog twee diverse percelen van heiden gelegen omtrent de Buelmolen en moet deze
kavel geven aan den eerste zes guldens vijf stuivers eens en moet daarenboven trekken en
genieten van de tweede een som van 50 guldens eens. En is deze derde kavel na voorgaande
loting ten dele bevallen aan Geeraert Verbiest.
Item werd gesteld voor de vierde kavel “ den weijden dries “, gestaan en gelegen onder Boickel
gehucht van Oolen, groot omtrent 250 roeden salvo. Item werd alsnog gesteld zeker perceel land
geheten “ de spaeghe “, groot omtrent twee zillen en half met nog een zille hooiwas gelegen op
“ den rijmortel “ waarvan den tweede kavel is bevallen de andere halve zille hooiwas, groot in het
geheel een half bunder en moet deze vierde kavel insgelijks geven aan den eerste zes guldens vijf
stuivers eens. Item moet daarenboven geven aan de derde kavel een som van 35 guldens eens.
En is deze voorschreven vierde kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan Adriaen
Verbiest.
WLO-OGA749-364

folio 183 recto

Item werd gesteld voor de vijfde kavel drie diverse percelen van eussels, geheten “ de haeghe “ zo
en gelijk dezelfde gelegen is zo onder Oolen als Geel. Item nog een zille hooi was gelegen op
“ den storeckbemden “ ? resorterende insgelijks onder Geel. Item nog twee verscheidene
percelen heiden groot omtrent drie zillen gelegen onder Poijel gehucht van Geel en moet deze
vijfde kavel geven aan den eerste zes guldens vijf stuivers eens en moet daarenboven trekken van
de vierde kavel de som van 35 guldens eens, met nog twee eiken bomen gestaan op “ de
spaeghe “ perceel van de voorschreven vierde kavel. En is deze vijfde kavel na voorgaande loting
ten dele bevallen aan Jan Verbiest.
Gelovende zij condividenten deze te wezen hun scheiding en deling en hiermede content te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen, coram den meijer Lodewijk Wuijts, Hendrick Verluijten
en Jan Heijlen schepenen deze 19 april 1694 coram L. Van Wesel secretaris.
Scheiding en deling van de erfgenamen Merten Verbiest 36 en Elisabeth
Hermans gehuwden, namelijk tussen Hendrick Belmans als man en voogd van
36
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Maijken Verbiest, Maria Verboven weduwe wijlen Adriaen Verbiest, Michiel
Meermans en Hendrick Belmans in kwaliteit als voogden van de achtergelaten
wezen wijlen Jan Meermans 37 en Elisabeth Verbiest, en zijn als volgt:
In den eersten werd geconstitueerd voor den eerste kavel “ den haspel “ groot een half bunder
salvo. Palende oost en west Diel Menten, noord zijn zelfde en zuid het straatje gaande naar de
Buelmolen. Item nog een halve zille land daar achter aangelegen met nog een plek land genoemd
“ de goorkens “ groot omtrent 170 roeden de maten onbegrepen gestaan en gelegen tot Boickel
gehucht van Oolen. Item nog omtrent zestig roeden hooiwas, gelegen op “ het geruijm “. Item nog
een halve zille gelegen op “ het voorste geruijm “ …
WLO-OGA749-365

folio 183 verso

met nog een half bunder heide geheten “ jesper verbiest heijde “ gelegen achter “ de wolmeire “
onder Geel, en moet deze kavel afdragen een half veerteel koren jaarlijks die is heffende den
H. Geest van Oolen alhier. En is deze eerste kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan
Hendrick Belmans als man en voogd van Maijken Verbiest.
Item werd geteld voor de tweede kavel “ het lanckblock ” groot omtrent een half bunder salvo,
gestaan en gelegen tot Boickel, gehucht van Oolen. Palende oost Jan Verbiest, west Merten
Spapen, noord Merten Hermans en zuid Peeter Hermans stadhouder van Geel. Item nog een zille
land geheten “ het crijns “ met nog een weide geheten “ de meer del “ gelegen in den aard. item
nog een zille hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ salvo gelegen op “ het voorste geruijm “.
Item nog een zille heide geheten “ de reepkensheijde “ met als nog een zille weide geheten
“ appelboomkens heijde “ . Item werd alsnog geconstitueerd voor deze tweede kavel een helft
van zeker leenboek, genoemd “ Boickelshof “ , waarvan de andere helft competeerden Matthijs
Van Genechten erfgenamen. En is deze tweede kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan
Maria Verboven weduwe van wijlen Adriaen Verbiest.
Item werd gesteld voor de derde kavel “ het driesken “. Palende oost de straat, west zeker straatje
genoemd het Veldstraatje gaande naar Bijlen gehucht van Oolen, zuid Adriaen Verboven en noord
Peeter Van Genechten. Item nog een plek land geheten “ de bruelen “ gelegen aan “ den
Boickelschen aert “, met nog een plek land gelegen tot Meeren, groot omtrent twee zillen en een
half, genaamd “ den dries “. Item nog een zille hooiwas gelegen op “ den mosberch “ onder Geel
geheten “ jan verbiest sille “ . Item nog een halve zille hooiwas insgelijks gelegen op “ den
mosbergh ” voorschreven onder Geel geheten “ de poelmans sille “ met alsnog een plekke
hooiwas, en nog een heide daaraan gelegen, geheten “ de brande “. Item werd alsnog gesteld
voor deze voorschreven derde kavel een heide geheten “ de groote heijde “ insgelijks onder Geel.
En is deze derde kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan Michiel Meermans en
Hendrick Belmans als voogden der wezen van wijlen Jan Meermans en Elisabeth Verbiest
gewezen gehuwden.
Alle de welke voorschreven comparanten te samen condividenten deze te wezen hunne scheiding
en deling tot welk einde den ene tot behoef van den andere is renuntierende, belovende zij verder
alle alle lasten te betalen tot St. Jansmis 1694. Aldus gedaan en gepasseerd in Oolen, coram den
meijer Lodewijk Wuijts, Hendrick Verluijten en Jan Heijlen schepenen deze 21 april 1674. L. Van
Wesel secretaris.
WLO-OGA749-366

folio 184 recto

Op heden deze 20 april 1694 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerde Maria Helsen
weduwe van wijlen David Van Olmen bijgestaan met een vreemde voogd ter ene, en Peeter Van
Olmen en Jan Van Leuffel ten deze uit de wet als voogden der wees van wijlen den voorschreven
David Van Olmen daar moeder af leeft de voorschreven Maria Helsen ter andere zijde,

37
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verklarende zij comparanten in het minnelijke en door tussenspreken van goede mannen
veraccordeerd te zijn rakende de alimentatie en onderhoud van de voorschreven wees.
Te weten als dat zij Maria Helsen voorschreven aan de voorschreven wees Peeter Van Olmen
schuldig en gehouden zal geven een som van 39 guldens en dat als de wees zal gekomen zijn tot
een geapprobeerden staat of ouderdom van 20 jaar, en deze te onderhouden van lenden en
wullen, ziek en gezond … en integendeel zal zij eerste comparante genieten en profiteren al de
meubelen die ten sterfhuis zullen bevonden worden, mitsgaders de touchte van alle de
erfgoederen alreeds verstorven op de voorschreven wees te weten tot 20 jaar als voorschreven
tevens te betalen al de haafelijke schulden die daar zijn of mochten komen. Actum in collegio van
schepenen, op datum als boven. L. Van Wesel secretaris.

Compareerde coram den heer drossaard De Rest, Guilliam Van Berausel en Hendrick Verbiest
schepenen des lands en markizaats Westerloo, Willem Verachtert bijgestaan met twee wettige
voogden Gilliam Leuckens en Hendrick Aerts op hodie daar toe gekozen en hebben te kennen
gegeven geaccordeerd en afscheid gemaakt te hebben door tussenspraak van goede mannen
aangaande de haafelijke meubelen die zouden competeren aan de minderjarige kinderen van
Willem Verachtert en Anna Leuckens zijn gewezen huisvrouwe, te weten op conditie en obligatie
dat den vader Willem Verachtert …
WLO-OGA749-367

folio 184 verso

voorschreven zijn twee minderjarige kinderen zal schuldig zijn dezelfde op te brengen naar staat
en conditie te onderhouden van lenden en willen, ziek en gezond … tot deze kinderen zullen
gekomen zijn te een ouderdom van 20 jaar en dan zal geven aan ieder van hen de som van 15
guldens . Volgen de voorwaarden ingeval de kinderen zouden komen te overlijden.
Ook tot akkoord gekomen dat den vader van de voorschreven kinderen bij aflijvigheid van hun
grootvader van moeders zijde zal genieten het inkomen van de goederen die aan de voorschreven
wezen zullen ten dele bevallen en dat tot den tijd die de voorschreven wezen zullen komen tot een
geapprobeerden staat of tot den ouderdom van 20 jaar. Dit alles op conditie dat hij Willem
Verachtert voorschreven dezelfde moet laten leren lezen en schrijven … Actum coram ut ante,
deze 22 juni 1694. L. Van Wesel secretaris.
Op heden deze 13 juli 1694 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan
Vermeerberghen en Adriaen Van Echelpoel als rechtelijke voogden der achtergelaten wezen
wijlen Jan Van Echelpoel daar moeder af leeft Maria Diercx ter ene en de voorschreven Maria
Diercx bijgestaan met Mattheus Diercx ten deze haar verkozen voogd ter andere zijde, welke
comparanten verklaarden in het minnelijke en door tussenspreken van ons schepenen
veraccordeerd te zijn rakende de alimentatie en onderhoud van de voorschreven wees.
Te weten dat zij tweede comparante schuldig zal zijn aan de voorschreven wees te betalen als
deze gekomen zal zijn tot een ouderdom van 20 jaar een som van 15 guldens eens en in
tegendeel van dien zal zij tweede comparante genieten en profiteren alle de meubelen ten
sterfhuis bevonden en zal zij tweede comparante schuldig zijn te betalen alle de passieve schulden
waar ook bevonden en hetzelfde kind te onderhouden van lenden en willen, kost en drank, ziek en
gezond mitsgaders te laten leren lezen en schrijven. Volgen de voorwaarden bij overlijden van het
weeskind. Actum in collegio date ut ante. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-368

folio 185 recto

Op heden den 20 juli 1694 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan op Zoom
en Hendrick Smets als rechtelijke voogden van de voorkinderen wijlen Maria op Soom, daar
vader af was Adriaen Snijers ter ene, Jan op Soom en Mattheus Diercx ten deze uit de wet als
rechtelijke voogden der nakinderen wijlen de voorschreven Maria op Zoom daar vader af leeft
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Adriaen Janssen mede comparerende en het voorschreven contract van akkoord accepterende
ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden met consent en door
tussenspreken van ons schepenen in het minnelijk te zijn veraccordeerd rakende de haafelijke
meubelen van het sterfhuis.
Te weten dat de eerste comparanten zouden betalen in kwaliteit als voor aan hun tweede
comparanten 200 guldens en zes guldens aan den vader Adriaen Janssen welke 206 guldens
moeten worden gedeeld door de voorschreven voogden, waarvan hij Adriaen Janssen zal
genieten en profiteren een doorgang der intrest vandien en in cas dat hetzelfde kind kwam aflijvig
te worden zonder enige wettelijke oiren achtergelaten te hebben zullen de voorschreven 200
guldens versterven en devolveren aan Adriaen Janssen mits stellende het lichaam ter gewijde
aarde en te houden een tamelijke uitvaart en integendeel van dien zullen zij tweede comparanten
genieten en profiteren al de haafelijke meubelen van het voorschreven sterfhuis … etc… Actum
coram den stadhouder Wijanants, Mr. Guilliam Van Berausel, Jan Verleuffel en Mattheus Diercx
schepenen op datum als boven. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-369

folio 185 verso

Wij J. De Rest drossaard, Jan Verleuffel, Guilliam Van Berausel, Hendrick Verbiest en Mattheus
Diercx schepenen des lands en markizaats Westerloo verklaren dat voor ons compareerde
Juffrouwe Maria Van Geldrop weduwe wijlen den secretaris Vermeeren, te kennen gevende dat
Elisabeth Vermeeren haar dochter eerdaags met de gratie Godts van intentie is de aanvaarden
den geestelijken staat op het zeer vermaarde begijnhof binnen de stad Diest, ten welk einde
dezelfde nodig is hebbende een titel tot contentement van de Eerbare Juffrouwe van de infirmerie
der voorschreven begijnhof.
Dienvolgens verklaarde zij comparante haar sterk makende als principale debiteuren van de
voorschreven haar dochter gedurende haar zelfs leven te onderhouden en voorzien van alle
noodzakelijkheden, zo van eten en drank, klederen en anderzijds zo en gelijk de conditie van zulke
een geestelijke persoon betaamd en tot staat en dienaangaande tegenwoordige Juffrouwe haar
nakomelingen te indemneren kosteloos en schadeloos te houden en beloofde zij ter ordonnantie
en begeerte der voorschreven eerbare Juffrouwe en dezelfs nakomelingen ten alle dagen en
stonden zal opbrengen de som van 1000 guldens kapitaal om dezelfde som op lijfrente te beheren
van de voornoemde Elisabeth Vermeeren haar dochter aangelegd te worden op alzulke plaatsen
en erven als het de voornoemde Juffrouwe of haar nakomelingen goeddunken en gelieven zal
moeten onderhouden en volbrengen van hetgeen voorschreven heeft zij comparante verbonden
haar persoon en goederen en speciaal daarvoor verbonden de helft van zeker blok, groot omtrent
de 11 zillen gelegen tot Soerle onder Westerloo. Palende oost Lenaert Toelen, zuid S’
Heerenstraete, west Johoens..?.. en de voorschreven Toelen en noord dezelfde.
WLO-OGA749-370

folio 186 recto

Item een perceel erve gelegen in de Savelstraete alhier, groot omtrent de drie zillen salvo justo.
Palende oost Elisabeth Oijen, zuid de Savelstraete , west het straatje en noord “ het groot
swaensblock “. De zelfde percelen van erven bij ons voorschreven geschat waardig te wezen de
som van duizend guldens waartoe zij voorschreven comparante verklaarde de bovenstaande
percelen van erven heeft opgedragen en verobligeert. Door onze gezworen schepenen laten
ondertekenen deze 13 augustus 1694.
Op heden 31 augustus 1694 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Peeters,
Guilliam Van Berausel ten deze uit de wet en Peeter Wuijts als voogd der achtergelaten wezen
wijlen Jacques Wuijts daar moeder af leeft Catharina Peeters ter ene en Hendrick Van Aelten
als man en voogd van de voorschreven Catharina Peeters mede comparerende ter andere zijde,
welke voorschreven comparanten verklaarden in het minnelijke en door tussenspreken van ons
schepenen veraccordeerd te wezen rakende de alimentatie en onderhoud van de voorschreven
wezen.
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Te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zal wezen te geven aan ieder kind in
het particulier als zij zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar de som van 20 guldens
eens, namelijk aan Anna Maria Wuijts, Peeter Wuijts, Catharina Wuijts, Sebastiaen Wuijts,
Maria Wuijts, Jacobus Wuijts en Joanna Wuijts. Mitsgaders zullen zij tweede comparanten
gehouden wezen dezelfde wezen tot den ouderdom van 20 jaren te onderhouden van kost en
drank, lenden en wullen, ziek en gezond … mitsgaders Jacobus Wuijts te laten leren een eerlijk
ambacht in zo verre Sebastianus Wuijts incapabel kwam te worden van zijnen kost te winnen
zullen zij tweede comparanten wezen dezelfde te onderhouden zoals voorschreven is en zullen zij
dezelfde wezen niet geleerd zijnde laten leren lezen en schrijven naar behoren.
Integendeel vandien zullen zij tweede comparanten genieten en profiteren alle de haafelijke
meubelen alreeds ten sterfhuis bevonden, alles volgens landsrecht mits betalende al de passieve
schulden. Volgen de voorwaarden indien er iemand van de wezen vroegtijdig kwam te overlijden.
Actum in collegio op datum als boven.
WLO-OGA749-371

folio 186 verso

Op heden eerste maart 1695 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Van Haudt en Sebastiaen Van Kerckhoven als rechtelijke voogden der wezen van Peeter Van
Kerckhoven daar moeder af leeft Maria Van Haudt ter ene en de voorschreven Maria Van Haudt
bijgestaan met een vreemde voogd ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden
in het minnelijke door tussenspreken van ons schepenen veraccordeerd te zijn rakende de
alimentatie en onderhoud der voorschreven wezen.
Te weten dat zij tweede comparante gehouden zal zijn te geven aan ieder kind tot twee in het
getal, namelijk Jan Van Kerckhoven en Pauwels Van Kerckhoven als zij zullen gekomen zijn tot
een ouderdom van 20 jaar twee veerdelen koren, mitsgaders dezelfde te onderhouden van kost en
drank … mitsgaders de schuur in staat te stellen en dan alsdan de schuur met het huis touchtes
gewijs te onderhouden, mitsgaders te betalen al de schulden alreeds bevonden of alsnog
bevonden zouden worden.
Integendeel vandien zal zij tweede comparanten genieten en profiteren al de haafelijke meubelen
en de touchte van al de erfgoederen tot den voorschreven tijd toe, mitsgaders het part van de
kooppenningen van alzulk goed als heeft gekocht Jan Verstappen. Actum coram den stadhouder
Vervecken, Guilliam Van Berausel, Jan Verleuffelt en Hendrick Verbiest schepenen op datum als
boven. Van Wesel secretaris.
Op heden 24 maart 1695 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Balthen Vande
Brande en Jan Verleuffelt ten deze uit de wet als voogden der wezen wijlen Catlijn Cuijpers
daar vader af leeft Jan Vande Brande. Jan De Winter en Peeter Helsen als voogden der wezen
wijlen Hendrick De Winter daar moeder af leeft Adriaenken Helsen ter ene, des voorschreven
Jan Vande Brande en de voorschreven Adriana Helsen alsnu gehuwden ter andere zijde, welke
voorschreven comparanten verklaarden in het minnelijke en door tussenspreken veraccordeerd te
zijn rakende de haafelijke en meubilaire goederen ten voorschreven sterfhuis bevonden.
Te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zullen wezen hun kinderen te houden
en onderhouden van kost en drank, linden en wullen, ziek en gezond … mitsgaders aan ieder kind
zijnde des voorschreven …
WLO-OGA749-372

folio 187 recto

Jans kinderen tot vier in het getal namelijk Peeter Vanden Brande, Adriaen Vanden Brande, Jan
Vanden Brande en Cornelis Vanden Brande en des voorschreven Adriaenken’s kinderen tot
twee namelijk Jan De Winter en Adriaen De Winter, tot een geapprobeerden staat of ouderdom
van 20 jaar gekomen zijnde te geven een som van 20 guldens en een veerteel koren en
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daarenboven aan ieder die hun zullen dienst doen te maken en te geven een eerlijk en tamelijk
kleed naar staat en conditie zonder meer.
Waartegen zij tweede comparanten hun eigen en proper goed zullen houden en behouden alle de
haafelijke en meubilaire goederen, schulden, acties en kredieten die er ten voorschreven sterfhuis
zijn of zullen bevonden worden en tot dien de touchte in en van alle erfelijke goederen en erfrenten
van welke natuur die wezen mochten tot dat het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom
van 20 jaar, waarna alles zal moeten gaan volgens landsrechten en aangaande de schulden zo
van renten als obligaties die op de goederen zijn uitgaande zullen blijven ten laste van dezelfde
goederen, te weten op de goederen des comparanten een obligatie van 100 guldens als de
erfgenamen Peeter Vermeerbergen en op de goederen der comparanten een rente van 400
guldens kapitaal als het nonnenklooster of besloten hof van Onze Lieve Vrouwe tot Herentals
waarvan den intrest als ook alle andere passieve schulden bij de voorschreven tweede
comparante zullen moeten betaald en gedragen worden … Volgen de voorwaarden indien er
iemand van de kinderen zou komen te overlijden. Actum coram d‘ officie Jan Verleuffel en Peeter
Geens schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-373

folio 187 verso

Scheiding en deling van de gelijke erfgenamen wijlen Wauter Schellekens daar
moeder af leeft Catlijn Laenen namelijk tussen Matheus Schellekens, Maria
Schellekens, Jan Verboven als man en voogd van Catlijn Schellekens, Peeter
Deckers en Hendrick Deckers daar voogd af is Peeter Van Opstal en moeder
af leeft Dimpna Schellekens en Martinus Spapen 38 als man en voogd van
Anna Schellekens en zijn als volgt:
In den eersten werd geconstitueerd voor de eerste kavel zeker huis, hof en schuur met den
boomgaard zo en gelijk hetzelfde gelegen en gestaan tot Gerhaegen gehucht van Oolen. Palende
oost de erfgenamen Peeter Verboven, west Adriaen Helsen, zuid de straat en noord Maria
Schellekens. Item “ het voorste crains “ gelegen insgelijks onder Oolen met “ de hoij ?..heijde “
gelegen aan “ den Meerenschen Haenheuvel “. Item de helft van de bossen gelegen onder Geel
naast den oosten. Item “ de poelmans sille “ op “ den mosbergh “ met “ den hauteren bempt “
insgelijks gelegen onder Geel. Item heeft alsnog vooruit een schaapskooi die is geschat op 50
guldens zijnde huwelijksgoed, gelijk hebben geprofiteerd de andere mede erfgenamen. En is deze
voorschreven eerste kavel na voorgaande keus als zijnde den enigste zoon ten deze bevallen aan
Mattheus Schellekens.
Item is geconstitueerd voor de tweede kavel het binnenblok met “ de blocxkens “ aan de
Lanckstraete. het binnenblok onder Gerhaegen gehucht van Oolen, en “ het blocxken “ in de
Lanckstraete onder Geel. Palende oost het binnenblok voorschreven de straat, west Adriaen
Helsen, west Hendrick Swinnen en zuid Mattheus Schellekens. Item de helft van “ de meir heijde “
boven naast “ jan verboven dries “ en de heide naast “ de mosselgoren “ onder Geel met de
hooiwas geheten “ den auden grecht “ insgelijks onder Geel voorschreven. En is deze tweede
kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan Maria Schellekens daar voogd af was Jan
Laenen ten deze uit de wet geassumeerd.
Item is geconstitueerd voor den derde kavel “ het bercxken “ aan den Haenheuvel gelegen tot
Gerhaegen gehucht van Oolen voorschreven. Palende oost “ den haenheuvel “, west Anna
Hermans, noord Hendrick Swinnen en zuid de Gemeijntestraet. Item “ de voorsten boven coije “ ,
de helft van “ de meir heijde “,de weiden met “ den pensdijck “ aan de oost zijde donck. Item
alsnog “ het vaerenbroeck “ gelegen onder Geel. En is deze derde kavel bevallen na voorgaande
loting ten dele aan Jan Verboven 39 als man en voogd van Catlijn Schellekens.

38
39

Olense gezinnen voor 1800: Martinus Spapen x Anna Schellekens, nr. 2118, pag. 426.
Olense gezinnen voor 1801: Joannes Verboven x Catharina Schellekens, nr. 3082, pag. 612.
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Item werd geconstitueerd voor den vierde kavel een zille genoemd “ de meeren “ gelegen tot
Meeren voorschreven. Palende oost Michiel Swinnen, west de kinderen wijlen Willem Verluijten,
noord Adriaen Verboven en zuid de Gemeijnte straat. Item “ het achterste crains “ met het
bosken in de veldstraat. item “ den voorsten pensdijck “ die moet wegen zekere zille erve
toebehorende de erfgenamen Michiel Slaets.
WLO-OGA749-374

folio 188 recto

Item de helft van de bossen naast de stad Herentals. Item enige hooiwas gelegen onder Geel
genaamd “ het cruijpele broek “ en moet deze vierde kavel geven aan de tweede te weten aan
Maria Schellekens vijftig guldens als zijnde huwelijks goed gelijk alsnu ook hebben geprofiteerd
de mede andere erfgenamen. En is deze vierde kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan
Hendrick Deckers 40 en Peeter Deckers daar voogd af is Peeter Van Opstal 41 en moeder af
leeft Dijmpna Schellekens.
Item is geconstitueerd voor de 5e kavel zeker blok genaamd “ het luijtemans “ gelegen onder
Oolen. Palende oost Hendrick Swinnen, west den stadhouder van Geel, noord Jan Van Genechten
en zuid Hendrick Swinnen en Adriaen Helsen. Item “ den rietbemdt “ en “ de lanckstraet heijde “.
Item “ den stert “ op “ den mosbergh “ met nog een zille genaamd “ den crommen wiel “ alles
gelegen onder Geel. Item alsnog een half zille gelegen aan “ de bauwelheijde “ onder Oolen. En
is deze vijfde kavel ten dele bevallen na voorgaande loting ten dele aan Merten Spapen als man
en voogd van Anna Schellekens.
Al hetgene voorschreven verklaarden zij comparanten te wezen dit hunne scheiding en deling …
nopende de voorschreven moeder Catlijn Laenen eerlijk te onderhouden van kost en drank naar
staat en conditie gedurende haar leven lang en zal iedere condivident jaarlijks moeten geven drie
pont aan de moeder makende in het geheel 90 guldens waarvan het eerste jaar zal verschijnen 8
april 1696 … etc… Actum in Oolen coram den meijer L. WUijts, Jan Heijlen en Jan Laenen
schepenen deze 8 april 1695.
WLO-OGA749-375

folio 188 verso

Op heden 15 april 1695 voor de schepenen des lands en markizaat Westerloo onder genoemd
compareerden Hendrick Smets en Adriaen Snijers, welke comparanten hebben verobligeert bij
en mits deze hunnen personen en goederen alreeds verstorven aan Lembrecht Bums ter oorzaak
dat dezelfde zich borg heeft gesteld voor een obligatie van 100 guldens met den intrest van dien
alreeds vervallen en die nog zal komen te vervallen die zij comparanten zijn geldende aan de
weduwe wijlen Michiel Smets en Adriana Peeters, welke obligatie met de intresten volledig
betaald zijnde komt deze verbintenis te censerende, reserverende hij Lembrecht Bums, dat als
wanneer hem goed gelieven zal de voorschreven comparanten hem hiervan zouden ontlasten.
Actum coram Mr. Guilliam Van Berausel en Hendrick Verbiest schepenen op datum als boven.

Scheiding en deling tussen Peeter Mertens weduwnaar wijlen Elisabeth Van
Dommelen, Mr. Anthoni Stercx en Hendrick Verbiest voogden ten deze uit de
wet als voogd van Elisabeth Stercx als erfgename van de voorschreven
Elisabeth Van Dommelen hun gewezen moeder en zijn de kavels bevallen zo
en gelijk hierna is volgende.
In den eersten werd gesteld voor den eerste kavel het huis 42, stal, schuur, stookhuis,
schelfhouters en hof gestaan en gelegen alhier in de Plaatse Westerloo omtrent de markt
genaamd “ den hert “. Palende oost Hendrick Hermans en Adriaen Kenens, zuid de Plaetse, west
40

Olense gezinnen voor 1801: Henricus Deckers x Dymphna Schellekens, nr. 775, pag. 159.
Olense gezinnen voor 1801: Petrus Van Opstal x Elisabeth Deckers, nr. 2856, pag.567.
42
Huizen op de markt. Bewerking J. Verduyckt. Huis nr. 23. Den Herte, eigenaar Peeter Mertens x Elisabeth
Van Dommelen.
41
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Hendrick Verbiest en noord de Leugen en neemt op hem die deze kavel zal komen te vallen een
rente van 800 guldens kapitaal op het voorschreven huis uitgaande aan de abdij van Tongerloo.
Item een weide gelegen op “ den setloop “. Palende oost de erfgenamen Jan Vande Veecken, en
Adriaen Wendricx, west “ den setloop “ en noord de abdij van Tongerloo met servituten van
wegen en moet deze kavel van het huis geven aan iedere navolgende kavel honderd pattacons in
specie en moet deze kavel trekken van den derde kavel veertig guldens en is deze voorschreven
eerste kavel gekozen bij Peeter Mertens.
Item werd geconstitueerd voor de tweede kavel “ het bloicxken “ in de Savelstraete. Palende oost
en zuid Juffrouw Wellens, west mevrouw Verschueren, noord S’ Heerenstraete en moet deze
kavel tellen van den eerste kavel 100 pattacons en van den derde tien guldens, en is deze
voorschreven tweede kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan Mr. Anthonis Stercx.
Item voor den derde kavel werd gesteld “ het derdel “ of “ het leemputten velt “. Palende oost
Peeter Vincx, zuid Cornelis Pauwels erfgenamen, west den pad gaande van Westerloo naar
Tongerloo en noord de erfgenamen Adriaen Vande Brande en moet deze kavel trekken van den
eerste kavel honderd pattacons en geven aan den eerste kavel 40 guldens en aan den tweede
kavel 10 guldens. En is deze derde kavel bevallen na voorgaande loting ten bevallen aan
Hendrick Verbiest in kwaliteit als voorschreven.
WLO-OGA749-376

folio 189 recto

Gelovende de voorschreven condividenten deze hunne scheiding en deling altijd te houden voor
goed, vast en van waarde. Actum coram d’ officie Guilliam Van Berausel, Hendrick Verbiest, Jan
Verleuffelt en Mattheus Diercx schepenen dezen 18 april 1695. L. Van Wesel secretaris.
Op heden 26 april 1695 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Verboven en
Willem Verachtert als rechtelijke voogden der wezen wijlen Gilliam Verboven daar moeder af
leeft Elisabeth Verachtert ter ene en Hendrick Aerts man en voogd van de voorschreven
Elisabeth Verachtert mede present ter andere zijde, welke voorschreven comparanten in het
minnelijke aen door tussenspreken van ons schepenen verklaarden te accorderen rakende de
alimentatie en onderhoud van de voorschreven wees in voegen en manieren na volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten schuldig zullen wezen te geven en te betalen aan de
voorschreven wees als zij gekomen zal zijn tot den ouderdom van 20 jaar een som van 100
guldens eens, mitsgaders hetzelfde te onderhouden van kost en drank … Integendeel vandien
zullen zij tweede comparanten genieten en profiteren al de meubilaire goederen ten sterfhuis
bevonden, mits betalende al de schulden behoudelijk de renten en obligaties die de voorschreven
Elisabeth Verachtert in haar eerste huwelijk heeft opgelicht. Volgen de voorwaarden indien het
weeskind kwam te overlijden. Actum coram den heer drossaard, Jan Verleuffelt, Bertel Boicx, Jan
Heijlen en meer andere schepenen, op datum als boven. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-377

folio 189 verso

Wij heer J. De Rest drossaard, Jan Verleuffel, Guilliam Van Berausel, Hendrick Verbiest en
Mattheus Diercx schepenen des lands en markizaat Westerloo, verklaren dat voor ons
compareerden Juffrouwe Maria Van Geldrop weduwe wijlen den heer secretaris Hendrick
Vermeeren, welke heeft verwekt met den voorschreven secretaris een dochter met naam
Elisabeth Vermeeren, dewelke met de gratie Gods haar graag zoude begeven tot den geestelijke
staat op het zeer vermaarde begijnhof binnen de stad van Diest en gemerkt hetzelfde niet redelijk
kan geschieden ten zij dezelfde voorzien is met erfgoederen en dat tot ontlasting van de infirmerie
van het voorschreven hof, zo heeft de voorschreven Juffrouwe Maria Van Geldrop tot ontlasting
als voorschreven is, opgedragen mits deze de navolgende percelen van erven.
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In den eersten de helft van zeker blok groot omtrent de elf zillen gelegen tot Soel onder Westerloo.
Palende oost Lenaert Toelen, zuid S’ Heerenstraete, west J. Hoens en noord den voorschreven
Toelen. Item een perceel van erve gelegen in de Savelstraete alhier, groot omtrent een bunder.
Palende oost Elisabeth Oijen, zuid de Savelstraete west een straatje en noord “ het groot
swaansblock “. Geschat de voorschreven percelen op 1000 guldens.
Na voorgaande opdracht van de voorschreven Maria Van Geldrop is de voorschreven Elisabeth
Vermeeren tot behoef en ontlasting als boven in den persoon van haar broer Wilb. Vermeeren
gegicht en gegoed in forma. Ondertekent deze 13 augustus 1694, L. Van Wesel secretaris.
Op heden 28 mei 1695 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Baptist Van
Outsel voor zichzelf, Jan Van Outsel en Martinus Vos als rechtelijke voogden der wezen wijlen
Nicasius Van Outsel daar moeder af leeft Anna Vos ter ene en de voorschreven Anna Vos
bijgestaan met Jan Wauters haar toekomende man ter andere zijde, en hebben door
tussenspreken van ons schepenen verklaart veraccordeerd te wezen rakende de administratie en
onderhoud der voorschreven wezen tot zeven in het getal namelijk Elisabeth Van Outsel, Jan
Baptist Van Outsel, Hendrick Van Outsel, Dijmpna Van Outsel, Adriaen Van Outsel, Peeter
Van Outsel en Anna Van Outsel.
Te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zullen wezen aan ieder der
voorschreven wees te betalen als ze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar een som
van 71 guldens en negen stuivers mitsgaders dezelfde minderjarige wezen tot den voorschreven
ouderdom loffelijk te onderhouden van kost en drank … Mitsgaders zullen de voorschreven wezen
zowel de minderjarige als de meerderjarigen egaal genieten en profiteren de helft van al het gras
of de helft van de oogst alsnu op het veld staande en integendeel vandien zullen zij tweede
comparanten genieten en profiteren al de haafelijke ….
WLO-OGA749-378

folio 190 recto

meubelen ten sterfhuis bevonden, mitsgaders de touchte van al de erfelijke goederen tot het
jongste kind is gekomen tot den ouderdom als voorschreven als wanneer ook zal aangedeeld
worden hun vaders part … Volgen de voorwaarden bij het overlijden van iemand van de
weeskinderen. Aldus gedaan coram den stadhouder Joris Vervecken, Gilliam Van Brouwsel,
Hendrick Verbiest en Peeter Geens schepenen op datum als boven. L. Van Wesel secretaris.
Op heden deze 7 juni 1695 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden François
Hermans, Jan Baptist Hermans en Gilliam Van Berausel ten deze uit de wet als voogd van de
dochter Barbara Hermans ter ene, Hendrick Hermans vader der voorschreven comparanten
daar moeder af was Catharina Van Cauwenbergh en alsnu getrouwd met Tanneken Laureijs
mede present ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden door tussenspreken
van ons schepenen veraccordeerd, rakende de haafelijke meubelen van het eerste huwelijk.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal wezen te betalen aan ieder der
voorschreven comparanten binnen de vijf jaar, te weten aan Jan Baptist Hermans en Barbara
Hermans en aan François Hermans als het hem gelieven zal een som van 30 guldens,
mitsgaders al het erfgoed zo het op hem verstorven was tot op deze datum … Integendeel vandien
zal hij tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden,
mits te betalen al de schulden behoudelijk 100 guldens kapitaal waarvan hij tweede comparant zal
moeten betalen den jaarlijkse intrest … Actum coram den stadhouder Vervecken, Van Berausel en
Hendrick Verbiest schepenen.
WLO-OGA749-379

folio 190 verso

Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen wijlen Peeter Daems namelijk
Maria Daems en Elisabeth Verboven en Maria Van Lommel weduwe wijlen
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Peeter Daems en dat rakende de renten bij den voorschreven Peeter Daems
achtergelaten gelijk hierna is volgende.
In den eersten is bevallen aan Maria Daems een kapitale rente van 100 guldens zwaar geld die is
geldende Jan Verachtert op de Hese tot Oevel.
Item honderd guldens zwaar geld aan de kinderen wijlen Jan Daems 43 en Elisabeth Verboven
degene dezelfde kinderen moesten vinden aan dezelve.
Item aan Maria Van Lommel weduwe wijlen Peeter Daems een kapitale rente van tweehonderd
guldens te weten 100 guldens aan Gilliam Bidloo en 100 guldens aan Jan Buelckens, makende
te samen 200 guldens in gevolg het testament bij haar man zaliger gemaakt Peeter Daems en
ingeval enige der voorschreven renten niet en waren ge(kort ? ).. op zeker geld, of niet krijgbaar
waren, verkiest zij comparante en te samen condividenten den ene den andere delinge, geloven zij
de voorschreven condities altijd te houden voor goed, vast en van waarde onder verbintenis.
Actum deze 7 juni 1695 coram den stadhouder Joris en Mattheus Diercx schepenen.

Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen wijlen Sr. Gregorius Matthé
en Juffrouw Margareta Oijen rakende de erfelijke goederen en zijn dezelfde
goederen na voorgaande kavels bevallen aan iedere erfgenamen, namelijk
Heere Ferdinandus Matthé, Heere Franciscus Matthé, Sr. Jochimus Matthé,
Sr. Joannes Hermans en Mr. Guilliam Van Berousel deze uit de wet als
voogden der wezen wijlen den heer doctor Gregorius Hermans en Juffrouwe
Maria Matthé, zo gelijk hierna is volgende.
WLO-OGA749-380

folio 191 recto

In den eerste werd aan de eerste kavel gesteld zeker huis en hof gelegen alhier in de
Polderstraete binnen Westerlo. Palende oost Jan Toibourts, zuid de kleine Laecke, west Jan
Marius Smets en noord S’ Heerenstaete, geschat op 1200 guldens. Item een perceel land gelegen
aan “ het sneuwhuijs “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Juffrouwe Roberechts, zuid
de Savelstraete, west den heer pastoor alhier en noord Peeter Verlinden, geschat op 350 guldens.
Item een half bunder land genaamd “ de dumpels “. Palende oost Henrick Verbiest, zuid Sr.
Steens, west dezelfde en noord Jan Gaukens, geschat op 125 guldens.
Item een kapitale rente van honderd vijf en twintig guldens tot last van Cornelis Tielemans tot
Sammel, bedragende met den verschenen intrest 139 guldens. Item tot last van Adriaen Soeten
een kapitale rente in wisselgeld 100 guldens bedragende in courant zonder intrest 108 guldens.
Item een erfelijke rente ten kapitaal van 100 pattacons tot last van Cornelis Verlinden met den
intrest bedragende inzet geheel 119 guldens. Item “ den wouwer “ met een part van de heide te
delen met de vierde kavel.
Item moet deze kavel trekken uit het gemeijn sterfhuis 100 guldens. Item een bunder land in “ het
hollandt “. Palende oost zeker straatje gaande na Overweijs, zuid de Hollantschestraete, west den
heer pastoor van Sammel en noord den zelve, geschat op 200 guldens. Item een weide gelegen
alhier achter de kerk. Palende oost zeker straatje en Mr. Ambrosius Egidij, zuid dezelfde Egidij,
west den heer pastoor en noord den pad, geschat op drie honderd guldens.
WLO-OGA749-381

folio 191 verso

Item een erfelijke rente van 216 guldens wisselgeld tot last van de gemeente van Westerloo. Item
een koren rente van drie veerdelen jaarlijks die is geldende de erfgenamen Maria Truijens
gehypothekeerd op zeker eussel geheten “ den papen bempt “ en “ het half eussel “ gelegen
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onder Herselt geschat op 180 guldens. En is deze kavel gekozen mits scheidende uit het
Leengoed bij den voorschreven Heere Ferdinandus Matthé.
Voor de tweede kavel werd gesteld de helft van de bossen tot Varendonck geheten “ den
boonhoff “ geschat op 900 guldens. Item een rente van vijftig honderd guldens wisselgeld,
makende in courant zestien honderd vijf en twintig guldens, debetrente is mij afgescheiden op den
20 december 1696. Fr. Matthei. Item tien guldens van intrest van de voorschreven rente.
Item een rente die is geldende Peeter Tielemans ten kapitaal 350 guldens wisselgeld bedragende
courant met den intrest van dien 405 guldens 5 stuivers. En is deze kavel na voorgaande loting ten
dele bevallen aan den voorschreven heer Franciscus Matthé.
Item aan den derde kavel werd gesteld het huis, stal en schuur met het binnenblok gelegen in “ de
goorbeecken “. Groot omtrent een half bunder. Palende oost … ( leeg ) , zuid de voorschreven
erfgenamen, west … ( leeg ) en noord S’Heeren straten. Geschat op 800 guldens. Item een
perceel land daarachter aangelegen, groot omtrent een half bunder. Palende oost Elisabeth Oijen,
zuid het straatje gaande naar “ het broeck “, west en noord de voorschreven erfgenamen, geschat
op 125 guldens.
Item een perceel land genaamd “ het heiblock “ . Palende oost de voorschreven erve, zuid “ het
broeck “. west zeker straatje gaande naar “ het broeck “ en noord…( leeg ). Geschat op 50
guldens.
WLO-OGA749-382

folio 192 recto

Item zeker eussel gelegen naast “ het varenbroeck “, geschat op 50 guldens. Item “ het elsen
bosken “ met de plantagie. Palende oost de erfgenamen Jan Van De Poel, zuid de voorschreven
erfgenamen, west zijn zelve en noord het voorschreven straatje, geschat op 100 guldens. Item de
helft van een half bunder hooiwas gelegen in “ de renderhoven “, geschat op 50 guldens. Item
een derde hooiwas insgelijks daar gelegen. Palende den heer Schout van Tongerloo, geschat op
150 guldens.
Item de helft van zeker bos genaamd “ de H. Geest bossen “. Palende oost de straat, zuid den
advocaat Thijs, west de erfgenamen Balthasar Tibourts en noord de straat, geschat op 100
guldens. Item een rente ten kapitaal van 200 guldens wisselgeld tot last van Peeter Wijnants met
de verschoten intrest, makende te samen 227 guldens. Item een rente ten kapitaal van 100
guldens in wisselgeld met den intrest van dien tot last van Geertruijt Gaukens, makende te
samen 125 guldens.
Item een rente ten kapitaal van 600 guldens wisselgeld, makende in courant met de verlopen
intrest de som van 695 guldens die de gemeente van Herselt is geldende. Item een rente ten
kapitaal van 250 guldens tot last van Jan Nobels bedragende in courant 270 guldens 10 stuivers.
Item trekt deze kavel uit het gelijke sterfhuis de som van 300 guldens. En is deze kavel na
voorgaande loting ten dele bevallen aan Sr. Jan Hermans en mr. Guilliam Van Berausel in
kwaliteit als voor.
WLO-OGA749-383

folio 192 verso

Item voor de vierde kavel werd gesteld de helft van het voorschreven bos in de tweede kavel
gementioneerd, geschat en geprijsd op 900 guldens. Item het huis en stal met het binnenblok
gelegen tot Bergom, groot omtrent een half bunder. Palende oost de voorschreven erve, zuid
dezelfde, west Peeter Wijnants en noord Guilliam Van Schaubroeck, geschat op 400 guldens. Item
den dries tegenover het voorschreven huis, omtrent ander halve zille, geschat op 200 guldens.
Item den hof met een perceel land en een perceeltje daar tegenover, geschat op 125 guldens. Item
een weide gelegen op “ het weiken “ groot omtrent 190 roeden geschat op 200 guldens. Item
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“ den raeffeleir “ groot omtrent een half bunder, geschat op 300 guldens. Item “ het bremmeken “
met het bos daar tegenover, geschat op 150 guldens. Item zeker perceel land geheten “ het
waschwater “ gelegen tot Bergom, groot omtrent drie honderd roeden, geschat op 250 guldens.
Item een half bunder hooiwas in het Westerloos broek, onverdeeld tegen Elisabeth Oijen, geschat
op 300 guldens.
Item vijf zillen heide, gelegen aan de heide van Juffrouw Hilder…Bosch, geschat op 15 guldens.
Item “ het roicx “ ? met het bosken achter aangelegen, geschat op 12 guldens. Item moet deze
kavel trekken van het sterfhuis een som van 150 guldens. En is deze kavel bevallen aan Sr.
Jochimus Mathé.
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling. Aldus gedaan coram den heer
drossaard De Rest, Mr. Guilliam Van Berausel en Hendrick Verbiest deze 28 juni 1695.
WLO-OGA749-384

folio 193 recto

Op deze 10 oktober 1695 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Bruijndonckx en Mr. Gilliam Van Berausel ten deze uit de wet als rechtelijke voogden over de
achtergelaten wezen wijlen Merten Wouters daar moeder af leeft Joanna Bruijndoncx ter ene.
de voorschreven Joanna Bruijndoncx en Peeter Minue als haar tegenwoordige man en voogd
ter andere beiden verklaarden door tussenspreken van goede mannen en ons schepenen
veraccordeerd te zijn rakende de alimentatie en onderhoud der voorschreven wezen namelijk tot
twee in het getal.
Dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zullen wezen aan ieder der voorschreven wees
te betalen als dezelfde zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaren een som van acht
guldens mitsgaders dezelfde te onderhouden van kost en drank, ziek en gezond, te laten leren
lezen en schrijven. Integendeel vandien zullen zij tweede comparanten genieten en profiteren alle
de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en alle schulden die het sterfhuis is geldende bij de
voorschreven tweede comparanten betaald worden.
Nopende de erfelijke goederen zullen deze volgens het landsrecht en coustumen gaan en ingeval
één der voorschreven wezen kwamen aflijvig te worden zullen zij tweede comparanten gestaan,
mits hetzelfde lichaam eerlijk ter aarde te bestellen en dar over te houden een tamelijke uitvaart
naar staat en conditie … Aldus gedaan deze 10 oktober 1698, coram d’ officie Mr. Gilliam Van
Berausel en Peeter Geens schepenen.

Op heden deze 15 november 1695 voor schepenen nagenoemd compareerden Christiaen
Laureijs en Adriaen Verstraeten als rechtelijke voogden van de voorkinderen van wijlen Jan
Laureijs en Catlijn Verstraeten ter ene. Willem Van Sprengel en Jan Helsen als voogden der
nakinderen wijlen den voorschreven Jan Laureijs daar moeder af is geweest Joanna Helsen ter
andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden in het minnelijk en door tussenspreken
en met consent van ons schepenen veraccordeerd te zijn, rakende …
WLO-OGA749-385

folio 193 verso

het afscheid en andere akkoorden tussen de voorschreven comparanten voor de voorschreven
wezen aangegaan, als zijnde hetzelfde afgeleid en zo hierna is volgende. Te weten dat zij tweede
comparanten zullen hebben te verkopen in kwaliteit als voor al het erfgoed de voorschreven wezen
competeerde en al de erfpenningen zullen tellen aan de voorschreven eerste comparanten,
behoudelijk dat zij tweede comparanten zullen van de kooppenningen nog ten andere houden een
somme van 32 guldens en 10 stuivers tot onderhoud van de wezen … Actum coram Mr. Guilliam
Van Berausel, Jan Caers, Jan Dauwen, Hendrick Soeten en Cornelis Verlinden schepenen. Van
Wesel secretaris.
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Op heden 1 december 1695 voor de schepenen nagenoemd compareerden Willem Cuijpers
weduwnaar wijlen Maria Van Outven ter ene, Merten Cuijpers en Merten Van Outven als
rechtelijke voogden van de wezen van wijlen de voorstaande Maria Van Outven daar vader af
leeft de voorschreven Willem Cuijpers ter andere zijde, welke voorschreven comparanten
verklaarden in der minnen en door tussenspreken van onze schepenen veraccordeerd te zijn
rakende de alimentatie en onderhoud van de voorschreven wees in voegen en manieren als
volgende.
Te weten dat hij eerste comparant schuldig en gehouden zal wezen de voorschreven wees met
naam Bastiaen Cuijpers te onderhouden tot den ouderdom van 24 jaar of tot dezelfde gekomen is
tot een geapprobeerde staan als wanneer de helft van des moeders goed zal naar hem trekken ter
zijn profijt te verhuren, mitsgaders dezelfde wees te onderhouden tot den voorschreven ouderdom,
ziek en gezond en hem op die leeftijd gekomen zijnde te geven een som van 100 guldens eens
ongeld met een half vierdeel koren, drie vierdelen boekweit , een koe met keuze uit de stal en twee
tinnen schotels ieder van drie pond.
Integendeel vandien zal genieten en profiteren al de haafelijke meubelen en de touchte van de
erfgoederen ingevolge lands recht, mits betalende al de haafelijke schulden en houdende den
intrest van de gegoede renten en obligaties … Actum coram den stadhouder Vervecken, Van
Berausel, Geens , Diercx schepenen.
WLO-OGA749-386

folio 194 recto

Op heden deze 12 januari 1696 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Gauckens en Peeter Soels als rechtelijke voogden der wezen van Josina Soels daar vader af
leeft Jan Gauckens ter ene en den voornoemde Jan Gauckens en Joanna Van Houdt zijne
tegenwoordige huisvrouw ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden
veraccordeerd te zijn rakende de alimentatie en onderhoud van de voorschreven wees. Dat zij
tweede comparanten als wanneer het zelfde kind met naam Elisabeth Gauckens zal gekomen
zijn tot een ouderdom van 20 jaar te geven een 12 guldens eens en 6 leupen koren, mitsgaders
hetzelfde kind te onderhouden van kost en drank, te laten leren lezen en schrijven …
Integendeel vandien zullen zij tweede comparanten genieten en profiteren de haafelijke meubelen
ten huize van den voornoemde Jan Gauckens bevonden, mits betalende de schulden en
houdende den intrest van de gegoede renten tot den voornoemde tijd en ingeval de 50 guldens die
de voorschreven Jan Gauckens bij obligatie heeft opgelicht van Hendrick … niet en worden
gegoed op het verkregen goed door den voorschreven Jan Gauckens en Josina Soels hetgeen
de ondergeschrevene schepenen consenteren mits deze, maar door de voorschreven twee
comparanten werden afgeleid … Actum dat ut supra, coram den heer drossaard, Guiliam Van
Berausel en Cornelis Verlinden schepenen. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-387

folio 194 verso

Geregistreerd op den 19 januari 1696.
Op heden deze 6 april 1695 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Helsen en Jan Papen als rechtelijke voogden der wezen Maria Papen daar vader af leeft Jan
Helsen. Item Merten Helsen en Peeter Geens ten deze uit de wet als rechtelijke voogden der
wezen wijlen Catlijn Lemmens daar vader af leeft de voorschreven Jan Helsen ter ene. De
voorschreven Jan Helsen ter andere zijde en zijn dienvolgens in het minnelijke veraccordeerd
door tussenspreken van ons schepenen rakende de alimentatie en onderhoud van de
voorschreven voor- als nakinderen.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn te betalen alle zijne kinderen als
die zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaren een som van acht guldens en een veerdeel
koren mits dezelfde te onderhouden van kost en drank, ziek en gezond … Integendeel vandien zal
hij tweede comparant genieten en profiteren alle de haafelijke meubelen die ten sterfhuis zouden
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bevonden worden en de touchte van de goederen tot dat het oudste kind zal gekomen zijn tot een
ouderdom van 20 jaar … en ook te betalen den intrest op een kapitale som van 100 guldens die is
heffende Adriaen Papen en iegelijk een rente van 25 guldens aan Merten De Doncker … Actum
coram Jan Verleuffelt en Peeter Geens schepenen, op datum als boven.
Op heden deze 31 januari 1696 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Anthoni
Govaerts weduwnaar wijlen Anna Snijers ter ene en Abraham Govaerts zoon van de
voorschreven Anthoni Govaerts ter andere zijde, dewelke verklaarden door tussenspreken van
de schepenen veraccordeerd te zijn rakende den uitkoop van de haafelijke meubelen ten sterfhuis
bevonden, waarin hij tweede comparant zou gegicht zijn, te weten dat hij eerste comparant
schuldig zal wezen als hij zal zijn tot staat te geven 45 guldens, vijf veertelen koren en een koe
eens en ingeval hij tweede comparant komt tot den huwelijkse staat, zal hij eersten comparant
alsnog moeten geven een eerlijk kleed integendeel vandien zal hij eerste comparant genieten en
profiteren alle de haafelijke meubelen, die den voorschreven tweede comparant uit het
voorschreven sterfhuis en houden den intrest van de gegoede renten tot dat dezelfde zal gekomen
zijn tot den voorschreven staat … Actum coram Egidij en Matthé schepenen op datum als boven.
L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-388

folio 195 recto

Op heden deze 31 januari 1696 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan
Dauwen en Jan Verbiest als rechtelijke voogden der wezen wijlen Anthoni Dauwen daar moeder
af leeft Christina Verbiest ter ene en de voorschreven Christina Verbiest bijgestaan met
Anthoni Govaerts haar toekomende man ter andere zijde, welke voorschreven comparanten in
het minnelijke en door tussenspreken van ons schepenen verklaarden veraccordeerd te zijn
rakende het onderhoud en alimentatie der voorschreven wezen in voegen en manieren zo en gelijk
hierna is volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zullen zijn de voorschreven wezen tot
vijf in het getal, namelijk Adriaen Dauwen, Dimpna Dauwen, Peeter Dauwen, Guilliam Dauwen
en Jan Dauwen te onderhouden van kost en drank … tot dat ieder kind gekomen zal zijn tot den
ouderdom van 24 jaren en dezelfden wel en loffelijk te laten leren lezen en schrijven, mitsgaders
zullen zij tweede comparanten gehouden zijn als ze gekomen zijn tot den voorschreven ouderdom
aan ieder te geven een koe of 25 guldens in de plaats vandien en drie veertelen koren. Waarvoor
zij tweede comparanten zullen genieten al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, mits
betalende al de haafelijke schulden … etc… Aldus gedaan coram Mr. Ambrosius Egidij en Matthé
schepenen op datum als boven.

Overgebracht ten register 30 mei 1696.
Op heden deze 21 februari 1696 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Adriaen
Coremans en Jan Stercx als rechtelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Andries Van
Kerkhoven en Maria Stercx ter ene, Merten Verdonck stiefvader der voorschreven wezen ter
andere zijde, welke comparanten verklaarden met consent en interventie van de schepenen
veraccordeerd te zijn rakende de verkochte haafelijke meubelen van het voorschreven sterfhuis …
WLO-OGA749-394

folio 195 verso

Te weten dat hij tweede comparant zal genieten en profiteren al de voorschreven verkochte
haafelijke meubelen of het geld van dezelfde goederen mits betalende de haafelijke schulden en
de intresten van de obligaties of renten tot deze datum met den uitkoop van het kind en
compareerde Jan Verdonck dewelke hem ten deze als borg stelde tot voldoening van de
haafelijke schulden en de verlopen intresten … Actum coram Jan Dauwen , Egidij en J. Matthé
schepenen op datum als boven.
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Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen wijlen Matheus Van
Genechten 44 en Elisabeth Willems, namelijk Adriaen Van Genechten,
Adriaen Van Castel man en voogd van Catlijn Van Genechten en Jan Van
Isschot als voogd van Anna Van Genechten en dat over de erfgoederen bij den
voorschreven Mattheus Van Genechten en Elisabeth Willems achtergelaten
en zijn dezelfde erfgoederen naar voorgaande loting bevallen zo en gelijk
hiernaar is volgende:
In den eersten werd aan den eerste kavel gesteld het huis met het binnenblok daar achteraan
gelegen, groot omtrent drie zillen … Item zeker perceel land, genaamd “ het huijsblok “ groot
omtrent een zille. Item zeker perceel land genaamd “ de goerkens “ met den dries daar achteraan
gelegen groot omtrent drie zillen.
WLO-OGA749-390

folio 196 recto

Item zeker perceel weide genaamd “ de meir “ groot vijf en een halve bunder. Item zeker perceel
hooiwas gelegen op “ den wolffsdonck “. Item zeker perceel heide gelegen op “ den aart “ groot
omtrent zes zillen. Item zeker perceel heide “ de reepkens heijde “ groot omtrent twee zillen en
moet deze kavel maar dragen zestig guldens kapitaal in de rente van vierhonderd guldens op de
voorschreven goederen uitgaande ten behoef van Maria Van De Perre erfgenamen en de intrest
naar rathe. Nog moet deze kavel aan de derde geven twee veertelen koren. En heeft Adriaen Van
Genechten als oudsten zoon deze kavel gekozen.
Aan de tweede kavel werd gesteld het groot huis met het binnengeleg groot omtrent vier en een
halve zille. Item zeker perceel weide genaamd “ den eirtbempt “ groot omtrent een zille. Item
zeker perceel land genaamd “ de leenten “ groot omtrent een zille. Item het plekske achter op de
erve naast “ de geerheijde ” groot omtrent 40 roeden. Item zeker perceel hooiwas gelegen aan
“ de seggen “ groot omtrent een zille. Item zeker perceel heide gelegen aan “ den pleijndijck “
groot omtrent een zille. Item een zille hooi was gelegen in “ de reijemortels “ en …art ?
Item alsnog zeker perceel zo land, water als quebbe, groot omtrent een halve zille salvo, gelegen
achter “ de langhel heijde “. Item een half bunder heide gelegen in “ de groote heijde “ . item
zeker perceel heide genaamd “ de hannekoije heide “ , groot omtrent een boender. En moet deze
kavel afdragen 130 guldens van de voorschreven kapitalen van 400 guldens staande …
WLO-OGA749-391

folio 196 verso

te behoef van Maria Vanden Perre erfgenamen en moet bovendien geven aan den derde kavel
twee veertelen koren. En is deze kavel na voorgaande loting bevallen aan Adriaen Van Castel 45
man en voogd van Catlijn Van Genechten.
Aan den derde kavel werd gesteld “ de euckel hoeve “ die zal vermogen op den grond te
beginnen tot den tijd van dertig jaren zonder langer, met consent van den voorschreven Adriaen
Van Castel. Item zeker perceel land genaamd “ den cloot “ groot omtrent twee en een halve zille.
Item zeker perceel land genaamd “ het weucken “ groot omtrent ander halve zille. Item zeker
perceel land genaamd “ het kerstens “ groot omtrent een zille.
Item zekere zille land gelegen op “ het velt “. item zeker perceel land genaamd “ t’ stricx “ groot
omtrent een derdel. Item zeker perceel weide genaamd “ keusters eussel “ groot omtrent drie
zillen. Item zeker perceel hooiwas gelegen op “ den haersack “ groot omtrent een zille. Item zeker
perceel heide gelegen in “ keuters eussel “ . Item zeker perceel heide gelegen tot Buel, groot de
maten onbegrepen.
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En moet deze kavel afdragen en betalen 210 guldens van den voorschreven kapitalen van 400
guldens staande ten behoeve van Maria Vande Perre erfgenamen, en moet deze kavel trekken
van de eerste twee kavel ven ieder twee veertelen koren eens. En is deze kavel na voorgaande
loting bevallen aan Jan Van ijsschots in kwaliteit als voor.
Alle dewelke voorschreven scheiding en deling verklaarden zij condividenten altijd te houden voor
goed, vast en van waarde, onder verbintenis … Aldus gedaan en gepasseerd dezen 4 oktober
1696 coram den meijer L. Wuijts, Jan Laenen, Hendrick Hermans.
WLO-OGA749-393

folio 199 recto

In tegenwoordigheid der heren schepenen van Loven onder te noemen gestaan Sr. Aernout
Moors meijer der Heerlijkheid van Herselt om het gene nabeschreven is te doen bij den
geïnsereerde procuratie onherroepelijk geconstitueerd en tot dien de voorschreven procuratie
vernieuwd in den voegen als volgt.
Op den derden dag van januari XVJ zes en zeventig 1676 compareerde voor mij Arnoldo Hobreu
als openbaar notaris bij den Soevereinen Raad van Brabant tot Aarschot residerende en in de
presentie van de getuigen nagenoemd Jonker Maximiliaen Van Blockhoven drossaard van het
markizaat Westerloo etc… en de Juffrouwe Isabella Wuijts gehuwden debiteuren bij ILL of van de
rekeningen gepasseerd den IX december XVJ vijf en zeventig over de administratie en
ontvangsten die den voorschreven eersten comparant heeft gehad van de goederen van wijlen
den Hoogh en wel geborene heer Maximiliaen van Merode markies van Westerloo etc…
loffelijker … in zijne voorschreven landen van Westerlo, Oolen, Herselt en Hulshout etc… over de
gemelde rekeningen hebben bekent, en verklaart wel en deugdelijk schuldig en achtergebleven te
zijn de somme van vier duizend negen en dertig guldens, veertien stuivers één blanck zo hij doet
bij deze.
Welke voorschreven somme de voorschreven comparanten geloven te betalen aan de wel Hoog
geborene vrouwe Isabella Margareta Françoise de Merode tegenwoordige markiezin van
Westerloo tussen date dezer en een jaar toekomende daarvoor verbindende en obligerende hunne
personen en goederen en speciaal hun huis, schuur, stal en hof zo hetzelfde gestaan en gelegen
is aan de Plaatse van Westerloo. Item nog omtrent een bunder land insgelijks gelegen onder
Westerloo tegenover het huis genaamd “ den wildeman “. Item nog een weide groot omtrent vijf
zillen, gelegen aan den Savelstraete , constituerende deze volgende onherroepelijk mits deze zij
comparanten alle toonders dezer om in hun naam te compareren voor den Souvereinen Raad van
Brabant, wethouders van Loven of alom elders daar het behoren of van nood zoude mogen wezen
… etc…
WLO-OGA749-394

folio 199 verso

te compareren voor de voorschreven schepenen van Loven en aldaar te laten staan den
voorschreven Lovensche mannissen en belovende hetzelfde te houden voor goed, vast en van
waarde … Actum ut supra, coram Arnoldo Moors en Joannes de Stretere als getuigen. Mede in
decreet der schepenen dezer stad zonder daartoe gedaagd te moeten worden coram D. Van
Abele en Hoppenrauwer schepenen van Loven februari 1676 en was ondertekent Van Borckel.
In de marge:

Op heden XI februari 1686 compareerde voor de stadhouder en de schepenen
de eerwaarde heer De Bie rentmeester van de eerwaarde heer van Holstein als
Markies van Westerlo en heeft en verklaard van dit kapitaal van 4039 guldens
volledig voldaan te zijn en zo wordt dezelfde rente dood en teniet gedaan.

Borgemeester, schepenen en Raad der stad van Loven den eersten van onze boden hierop
verzocht, saluijt want Jonker Maximiliaen Van Blockhoven drossaard van het markizaat van
Westerlo etc… en Juffrouwe Isabella Wuijts met schepenbrieven dezer stad verbonden zijn aan
de wel hooggeboren vrouwe Isabella Margareta Françoise de Merode markiezin van Westerloo
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etc… in een som van vier duizend negen en dertig guldens veertien stuivers één blanck, daar af hij
te neerwaarts in gebreke zoude zijn van betalingen en vastigheid daarom verzocht hebbende
behoorlijke proces van manische ( aanmaningen ) zo is het dat wij achtervolgende de privilegiën
ons daarop verleend, ordonneren en committeren bij deze dat hij in uwe als onze genadige heren
en in onze handen tot behoef der voornoemde vrouwe markies behoorlijk neemt, levert en stelt
allen ende iegelijke goederen, haafelijke en erfelijke der voornoemde gehuwden daar af hij
verzocht zal zijn, speciaal zeker een huis …
WLO-OGA749-395

folio 200 recto

schuur, stal en hof zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is aan de Plaatse van Westerloo.
Palende de straat oost en zuid François van Rhuenam ( Rijmenam ) , west Goris Segers noord.
Item nog een bunder land insgelijks gelegen onder Westerlo tegen over het huis genaamd “ den
wildeman “ 46 zuid de pastorie goed, west het gasthuis …
Item een weide groot omtrent vijf zillen, gelegen aan den Savelstraete. Renende Ferdinand
Geerincx, oost Lenaert Wellens, zuid Jan Vander Hofstad en west de Savelstraete noord de
voornoemde vrouwe markiezin of iemand in haar naam ook tot dezelfde goederen behoorlijk
belijdende om des gedaan de voorschreven manische te worden gedecreteert, mits des consent
daar over bij deze verobligerende in het bekennen der voorschreven som gedragen …
Den XIIJ februari 1676 en was ondertekent Jan Rauvoet gezworen bode dezer stad Loven en op
den 13 dezer zich getransporteerd tot Westerloo en aldaar in zijne als in onze genoemde heren de
stadhouders genomen te hebben ten behoeve van de Vrouwe markiezin van Westerloo de
goederen in deze manisse ( aanmaningen ) gespecificeerd om te komen tot betaling en vastigheid
der somme van 4014 guldens 3/4 en de officiers aldaar gegeven te hebben zijne behoorlijke ...
Gespecificeerd 5 mei 1676, coram Jan Vervecken stadhouder, Merten helpen en Jan Goijvaerts
schepenen.
WLO-OGA749-396

folio 201 recto

Voor drossaard en schepenen nagenoemd zijn gecompareerd Adriaen Spapen, Peeter Peeters
en Hendrick Verluijten en hebben bekent en verleden schuldig te wezen aan den Heer Joan De
Schot koopman tot Antwerpen een erfgelijke rente jaarlijks van twee en zestig Carolus guldens
vallende jaarlijks telkens derden juni, zo dat de eerste zal verschijnen den derde juni van den naast
komende jaar 1672 en zo verder van jaar tot jaar tot de redemptie en afkwijting der voorschreven
rente die zal mogen geschieden met duizend carolus guldens eens, goed gangbaar en
gepermitteerd geld gelijk ten dage van creatie dezes ter besten van Antwerpen koers heeft gehad,
verpand de verlopen rente eerst op een huis, schuur , hof boomgaard met den binnenblok daar
achter aan gelegen, groot een half bunder. Palende oost zijn zelve, zuid de kinderen Gijsbrecht
Willems, west Jeroen Van Hoeffe en noord de Bijlensche straat, toekomende aan de voorschreven
Adriaen Spapen.
Item alsnog op zeker perceel erve genaamd “ den patriarch “ gelegen tot Geraegen onder Oolen.
Palende oost de straat, zuid Hendrick Slegers, west Jan Verbist en noord de straat groot een
bunder. Item op alsnog een bunder land geheten “ het achterste hoogh huijs “ gelegen tot
Meeren onder Oolen. palende oost de straat, zuid Hendrick Verluijten, west zijn zelve en noord
Geeraert Caers, beide de voorschreven percelen toekomende den voorschreven Peeter Peeters.
Item op alsnog zekeren dries gelegen tot Gerheijen onder Oolen, groot drie zillen en half. Palende
oost Jan Peeters, zuid Adriaen Wouters, west dezelfde en noord de straat. Item op alsnog zeker
perceel erve groot twee zillen een half geheten “ de langele “ gelegen tot Gerheijen onder Oolen.
Palende oost de erfgenamen Merten Peeters, zuid, west en noord de straat gaande van Buel naar
Huizen op de markt. Bewerking J.Verduyckt. Huis nr. 26 “ den Wildeman “ herberg, huis, hof, stallingen,
brouwerij met brouwketel, brouwkuip, koelbak….
46
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de Plaatse. De voorschreven gemelde percelen toekomende den voorschreven Hendrick
Verluijten en verders op hun persoenen en andere goederen tegenwoordig en toekomende.
Dezelfde gezamenlijk en elk van hun inzet bijzonder als principale debiteurs voor de voorschreven
rente verobligerende …
De voorschreven panden opgedragen in handen van Jonker Max. Van Blockhoven drossaard en
daarvan wettelijk vertegen ten behoeve der rente voorschreven die zij belooften te betalen aan den
heer Joan De Schot of zijne nakomelingen erfelijk en eeuwiglijk durende alle jaren binnen de stad
Antwerpen den derde juni …
WLO-OGA749-397

folio 210 verso

met conditie dat de voorschreven drie verlijders en elk van hen voor den tijd van drie naast
komende jaren zullen gestaan mits betalende het verloop der voorschreven rente tegens vijf ten
honderd op het jaar te weten met 50 guldens jaarlijks … De rente voorschreven voor de heren
schepenen van Antwerpen gedaan en gepasseerd den derden juni 1678. Actum coram den heer
drossaard Joannes Kenens en Baltasar Thibours schepenen dezen xi juni 1678.
WLO-OGA749-398

folio 202 recto

Op heden deze 20 juni 1694 voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerden Henricus
Vermeeren als last en procuratie hebbende van Wouter Thielemans en Maria Helsen zijne
huisvrouwe, gepasseerd dezelfde procuratie voor meijer en Lathen des Laetshoff van Everbode
onder Westerloo gelegen in date 23 november 1693 alhier getoond en gebleken, en heeft in die
kwaliteit opgedragen in handen van den heer drossaard en gesteld voor onderpand aan de rente
van 150 guldens kapitaal met intrest verleden bij den voorschreven constituanten tot behoef van
den eerwaarde heer Henricus Van Meldert pastoor tot Hulshout zeker perceel land geheten “ het
davidt “ groot drie zillen en half. Palende oost Augustijn van Outsel, zuid Jan Goijvaerts, west de
straat en noord Willem Geeben. Coram mijn heer De Rest drossaard, Gooijvaerts, Van Bijlen,
Luijten, Vermeerbergen , Egidij, Dauwen en Van Berousel, schepenen op datum als boven.
WLO-OGA749-399

folio 202 verso

Wij drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerloo, ondergenoemd doen en maken
konde dat voor ons kwam Marinus Cools ingezetene van Geel alsnu van Oolen dewelke aan ons
in presentie en zekere constitutie van rente, bij hem op den eerste dezer maand maart voor de
heren borgemeester, schepenen en raad der stad Antwerpen gepasseerd ten profijt van den heer
Adriano Govartsen de Graff ter somme toe van vier en dertig guldens zeven stuivers eenen
halven erfelijk jaarlijks, onder speciale verbintenis van zijne of zijner huisvrouwe handen, breeder
in dezelfde brief gespecificeerd, hier boven staande die alhier ten register van woord tot woord is
geïnsereerd voor ons op date dezer opnieuw geregistreerd en heeft hij comparant verklaart dat hij
den zelfde rentbrief in al zijne punten, clausules en condities is vernieuwende zulks hij doet bij
deze.
Mede comparerende de voorschreven Anna Verluijten zijne wettige huisvrouwe met een voogd
haar gegeven met recht bij consent van haar man en heeft verklaart dat zij den gehele inhoud van
dezelfde constitutie van de rente met alle clausule van solidaire verbintenissen mitsgaders deze
tegenwoordige vernieuwingen in alles te landeren, approberen en van waarde te houden onder
speciale verbintenis van haar persoon en alle iegelijke goederen roerende en onroerende, present
en toekomende …
En alzo de voorschreven Anna Verluijten niet kan vaceren binnen de stad Antwerpen tot het
ontvangen van de kapitale penningen der voorschreven rente van 34 guldens 7 1/2 , zo is het dat
zij bij deze onherroepelijk is autoriserende de voorschreven Marinus Cools haar man om met de
kapitale penningen des voorschreven rente uit handen van den voorschreven heer Adriani
Govartsen Vanden Graff te ontvangen mits nemende van hem kwitantie … Actum deze 4 maart
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1686. Ondertekent Jeroen Van Bijlen, Hendrick Verluijten, Marinus Cools, Anna Verluijten.
Actum in collegio deze xi maart 1687. Heer. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-400

folio 202 recto

Compareerde Jacobus Cools tot het nabeschreven volkomen gerechtigd over zekere akte
gepasseerd voor de schepenen der stad Antwerpen die luidde van woord tot woord als volgt:
Wij borgemeester, schepenen en Raad der stad Antwerpen maken konde dat voor ons kwam
Michiel vander Veken, landman wonende tot Grobbendonk en Elisabeth Buijens zijne wettige
huisvrouwe, dezelfde tweede comparanten bijgestaan met een vreemde voogd haar gegeven met
recht bij consent en dezelfs haar man en bekenden te samen en elk van hun in het bijzonder
schuldig te zijn aan den heer Cornelius Henricus De Minoteau en Juffrouwe Catharina
Appolonia Schavaerts zijne huisvrouwe de somme van vier honderd guldens gangbaar en
gepermitteerd geld … Op te leggen en te betalen binnen de drie jaren na date dezer, zonder enige
dilaijen, te bezetten op een intrest van een kwart ten honderd jaarlijks.
De comparanten stelden hiervoor tot pand zeker perceel land genaamd “ den buelblock “ groot
omtrent zes zillen, gelegen onder den gehucht van Buel onder Oolen. oost Willem t Sijen, zuid …
( leeg ), west Geert Verbist en noord … ( leeg ) en aan de comparant aangekomen uit den hoofde
van Adriaen Vander Veken en Dimphna Verluijten zijn ouders.
Mede comparerende Maijken Bogaerts weduwe van wijlen Gijsbrecht Buijens wonende onder
den dorpe van Soersel der tweede comparants moeder, ook met een voogd aan haar gegeven uit
de wet en verklaarde haar zelve te stellen als principale borge. Al het gene zal wezen gedaan
zonder arg of list en hebben wij den zegel ter zake deze voorschreven stad …
WLO-OGA749-401

folio 202 verso

van Antwerpen deze letteren doen opdrukken op den XI maart 1687 en was ondertekent A. Van
Balcke … en heeft den voorschreven M. Haut herkent en vernieuwt in forma, coram den heer
drossaard De Rest, Van Berousel en J. Peetermans schepenen deze XIIJ maart 1687.

Op heden den 20 mei 1693 hebben Peeter Spapen en Jacques Rethij den eed gedaan als
rechtelijke voogden der wezen wijlen Augustinus Van Peir en Catlijn Swinnen.
WLO-OGA749-402

folio 203 recto

Scheidinge en deling tussen de gelijke erfgenamen wijlen Willem Vos en Anna
Dassen te weten Dimpna Vos voor wie meester Gilliam Van Berausel
schepenen ten deze uit de wet als voogd is aan haar gegund en Catharina Vos
voor wie Joachim Verrijt alhier den eed als voogd heeft gedaan in handen van
den stadhouder Wijnants en werd voor de eerste kavel gesteld het navolgende,
In den eersten werd voor den eerste kavel gesteld de keuken met den stal af te meten op de helft
van de schouw en den helft van den hof, afgemeten recht naar de Laeck tegenover de keuken.
Item alsnog de helft van de weide gelegen achter “ de lange brugge “ naast de straat tot aan den
gracht daarvoor gegraven en moet deze helft het achterste wegen naast den veld kant. Item
alsnog een plek land gelegen tot Berghom genaamd “ het schommeken “. Palende oost Margarita
Oijen, zuid Merten Helsen, west den zelfde Helsen en noord een straatje.
Item alzo de weide waarvan in deze kavel is gesteld de helft is uitgaande aan jaarlijkse rente van
150 guldens kapitaal zo moeten zij condividenten malkander daar van indemneren van het
voorschreven kapitaal met den intrest niet tegenstaande dezelfde weide is tussen de partijen
gedevieerd.
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WLO-OGA749-403

folio 203 verso

Item de helft van “ den panne steirt “ naast de Laeck af te meten. Item zal de heide gelegen naast
de Weselsche straat moeten gedeeld worden half en half tussen de condividenten. En is deze
kavel bevallen aan Joachim Verrijt als voogd van Catharina Vos.
Aan de tweede kavel werd ten eerste gesteld de wederhelft van het huis voorschreven, de kamer
afgemeten op de halve schouw met den helft van den hof afgemeten tegenover de kamer tot aan
de Laeck. Palende het his met den hof in het geheel. Oost Jan Baptist Verlinden, zuid de Cleijne
Laeck, west Mr. Guilliam Van Berousel en noord S’ Heeren Straete. Item de achterste helft van de
weide gelegen achter “ de lange brugge “ te weten van de gracht die daar gegraven is tot aan de
erve van Peeter Wijnants en Merten Helsen. Palende in het geheel oost den voorschreven
Wijnants en Helsen, zuid Guilliam Schauwbroeck, west S’ Heeren straete en noord het heiken, en
moet deze helft wegen voor de voorschreven helft als voor.
Item alsnog een plek land gelegen tot Berghom, geheten “ de hofstede “ met nog een bosken
daar achter aangelegen. Palende oost den voorschreven Schauwbroeck, zuid Margarita Oijen,
west het straatkje en noord Schauwbroeck voorschreven. Item de ander helft van “ de panne
steirt “ naast de erve Hoijberghs. Item de helft van de heide geroerd in den eerste kavel. Item
zullen de honderd vijftig guldens moeten betaald en geredimeerd worden als in den eerste kavel.
En is deze tweede kavel bevalen aan Mr. Guilliam Van Berousel als voogd van Dymphna Vos.
WLO-OGA749-404

folio 204 recto

Belovende zij condividenten deze hunne scheiding en deling te houden voor goed, vast en van
waarde onder verbintenis obligatie … Actum coram den stadhouder Wijnants, Guilliam Van
Berousel en Hendrick Verbiest schepenen deze 15 mei 1693. L. Van Wesel secretaris.

Over gebracht ten register 31 januari 1695. In den naam ons heeren amen,
Zij kennelijk een iegelijk dat op heden den 19 augustus 1677 voor mij openbaar notaris tot
Tongerlo residerende en in de presentie van de getuigen na te noemen compareerde den
eerwaarde heer Sr. Ferdinand Geerincx ziek van lichaam nochtans zijn memorie en verstand in
alles machtig …
Kiezende zijne begraafplaats in de sepultiere parochiekerk alhier voor het altaar van Onze Lieve
Vrouwe benevens de sepultiere van Anna Geerincx, alwaar hij testateur begeerde dat zijne
erfgenamen zal doen leggen een redelijke zerk en daarop doen stellen zijnen naam, benevens den
naam van de voorschreven nicht, begerende ook dat hem zal na gedaan worden een eerlijke
uitvaart ter discretie van zijne erfgenamen. Casserende dood en te niet doende arme voorgaande
testamenten hiervoor gemaakt.
WLO-OGA749-405

folio 204 verso

Komende alzo tot de verdere disposities, begeerde hij testateur dat na zijn dood zouden
gecelebreerd worden honderd missen tot zes stuivers iedere tot lafenis zijner ziel en zijner
vrienden zielen en dat ook jaarlijks zal gehouden worden een jaargetijde. Begerende dat daarvoor
na zijn dood zal uitgezet worden op suffisante panden ten behoeve van de kerk alhier een som van
tweehonderd guldens kapitaal uit de gereede penningen die in het sterfhuis zullen bevonden
worden, om uit den intrest het voorzegde jaargetijde door den kerkmeester alle jaren betaald te
worden. Te weten aan den heer pastoor voor zijne zingende mis twee guldens 10 stuivers, aan
den koster één gulden vijf stuivers, aan de zangers één gulden en vijf stuivers en de rest voor de
kerk.

Westerlo Rekesten 1637 – 1695

Pagina | 176

Item begeerde hij testateur dat op den dag van zijne uitvaart aan de armen zullen uitgereikt
worden twee veertelen koren eens in gebakken brood en een half veerteel gekookte erwten.
Komende alzo tot de dispositie van zijne andere goederen .
Ten dele geeft, laat en maakte hij aan Maria Hollandts zijne tegenwoordige huisvrouwe de
touchte haar leefdag lang in de helft van het huis en erve gestaan in de Plaats van Westerloo, mits
conditie dat zijne erfgenamen aan zijne voorschreven huisvrouwe zal moeten opleggen en betalen
de helft van de kosten hetgeen het voorschreven huis gekost heeft in het optimmeren of nog komt
te kosten tot de volmaking toe, nadat het is afgebrand geweest, welke kosten hij testateur in het
geheel met zijne huisvrouwe gedaan heeft bekostigen, alles ingevolge het biljet memoriaal op
rekeningen daarvan met zijne eigen hand geschreven, om disputen te voorkomen.
Item laat en maakt hij aan dezelfde zijne huisvrouwe de touchte als voor in de helft van een stuk
land groot zes zillen genaamd “ het bacx velt “. item alsnog de touchte als voor in de helft van een
stuk erve zowel heide als weide als land en waterplas etc… genoemd “ de beltkens “ gelegen in
de Savelstraete alhier. Item alsnog de touchte in de helft van drie zillen hooiwas achter de kerk
alhier in “ het clijn brocxken “ . Item alsnog de touchte als voorzegt in de helft van een bunder
heide aan “ de baen bergen “ gelegen onder Herselt. Item alsnog de touchte in de helft van een
vierde part van een heide, bos gelegen bij “ heijlmaes “ ( heijlmans ) onder Herselt.
item de touchte als voor in de helft van een zille hooiwas gelegen voor in “ het groot broeck “
onder Westerloo. Item geeft, laat en maakte hij aan dezelfde zijne huisvrouw in eigendom de helft
in al zijne haafelijke goederen, goud, zilver gemunt en ongemunt, actie, kredieten en al hetgeen
voor haave mocht gereputeerd worden, waar en welke plaatse deze bevonden zouden worden,
mits conditie dat ook zal betaald de helft van de schulden daar den sterfhuis na zij testateurs zal
bevonden …
WLO-OGA749-406

folio 205 recto

worden, mede belast zijn zonder daarin te willen begrijpen enige kosten rakende het optimmeren
van het huis nadat die gevonden zullen worden zo voorzegt is. Item geeft, laat en maakte aan
dezelfde de helft van een erfelijke rente van 31 stuivers jaarlijks als hem is komende uit de panden
van Willem Sijmans tot Herselt.
Item geeft, laat en maakte hij testateur in eigendom aan Mr. Jan Christianij de helft van zeker
huis gestaan in de Eeckelstraat tot Lier daar hij de erfpacht verschenen en alsnog te verschijnen
tot den jaar 1679 te pacht incluis zal in het sterfhuis geprofiteerd worden bij de erfgenamen
meubelen om daaruit de geprivilegieerde scholen te betalen, zonder dat den voorschreven
legataris daaruit zal mogen profiteren en al die pachten die na datum zullen komen te verschijnen ,
zullen zijn en blijven tot den voorschreven Jans behoef gelijk ook de helft van het voorschreven
huis , om alsdan te mogen verzetten verkopen, belasten of anderszins aan mr. Adriaen Geerincx
zijn neef een stuk erve genoemd “ den engelen bempt “ groot anderhalve zille gelegen in de
Quade straat om daarmede te doen zijn eigen wil na date van den jaar 1679, mits conditie dat de
huurpacht verschenen of te verschijnen tot den voorschreven date ook zullen in het sterfhuis
geprofiteerd worden zo voorschreven is.
Item maakte hij aan dezelfde Adriaen Geerincx de helft in de haave met alle beiden appendenties
en dependentiën gelegen tot Balaer mits conditie als voorzegt is. Item maakte hij aan Elisabeth
Van Bael des voorschreven weduwe van Adriaen Geerincx een erfelijke rente van dertig guldens
jaarlijks op ‘ t comptoire van den Heeren Staeten van Brabant onder den Heere Raad en
raadmeester Parijs met de kapitalen van dien, waar eerst zal genieten en profiteren met den intrest
den jaar 1679 incluis geëxpireerd zijnde ten vervaldag alzo de voorgevallen intresten ook in het
sterfhuis allen zullen worden geprofiteerd.
Item maakte hij aan Juffrouwe Cecilia Wellens zijne enige erfgenamen de helft in alle zijne
haafelijke goederen, goud, zilver , gemunt en ongemunt, acties en kredieten en alles wat voor
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haave wordt gehouden . Item maakte aan dezelfde zeker huis gestaan tot Lier in de Antwerpse
straat, daar tegenwoordig is wonende Jan Bias.
Item de wederhelft in de hoeve tot Ballaer met al hetgene daaraan kleeft en waarvan de wederhelft
ook heeft gelaten en gemaakt aan Mr. Adriaen Geerincx voorschreven en verders alle erfelijke
goederen waarvan hiervoor niet en is gedisponeerd … zo tot Heultjen, Herselt , Varendonck,
Veerle, Westerloo of elders hetzij dezelfden aan de voorschreven Juffrouwe Cecilia Wellens
dezelfde daarin zijne voorschreven erfgename nemende met volle recht van institutie met restrictie
nochtans dat ingeval haar kwalijke kwam te comporteren of te mishouden tegen dank van haar
naaste vrienden …
WLO-OGA749-407

folio 205 verso

Aan zijne naaste erfgenamen te weten aan Mr. Adriaen Geerincx en Mr. Jan Kenens ieders voor
de helft en de resterende erfgenamen om redenen excluderende met de somme van zes guldens
eens. Dit verklaarde hij testateur te wezen zijn uiterste wil en stellende voor executeur Mr. Adriaen
Geerincx om hetzelfde te doen achtervolgen.
Ten presentie van den eerwaardige heer Ignatius Belmans priester en heer Hendrick
Vermeerbergen als getuigen hiertoe geroepen en speciaal gebeden. Was ondertekent J.
Bongaerts notaris publicus. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA749-408

folio 206

Extract uit zeker register der Vrijheid en voogdij van Mol, Balen en Dessel.
Jan Snoeckx draagt op den behoef van de H. Geest van Westerloo tot borge volgens een
ceurboeck aldaar zo lang als hij aldaar zal wonen, zekeren beemd gelegen aan
“ den bresseldijck “ Palende oost Sebastiaen Willekens, zuid Juffrouwe Cathelijn Guens, noord
Willem Meus en dat voor de som van drij honderd guldens. Verklarende de twee schepenen van
Baelen den zelfde beemd tegenwoordig waardig te wezen omtrent de achthonderd gulden en
meer. Actum den 27 februari 1646 in collegio, onderstond collata concordat quod attestor in
absentie van den secretaris als president en was ondertekent Jan Van Rode.
Op heden deze 6 maart 1646 compareerde Adriaen Wijnants als borg voor Mr. Geeraert
Matthijs tot ontlasting van Heilige Geest alhier tot de som van 300 guldens eens, verbindende
daarvoor zijn persoon en goederen gelegen onder deze banck …
In de marge:

Alzo Mr. Geeraert Matthijs heeft gekocht een perceel erve voor de som van 450
guldens wordt overzulks zijne borg Adriaen Wijnants mits deze ontslagen door
den heer drossaard Goijvaert vanden Eijnde en Mr. Philippus Van
Kerckhoven schepenen deze 27 maart 1647.

Extract uit zeker register ter ontlasting van den H. Geest alhier geschied voor Schouteth en
schepenen van Tessenderlo en luidde aldus:
Allen de gene die deze tegenwoordige open brieven van certificatie zullen lezen of horen lezen
saluit. Wij Schouteth en schepenen der jurisdictie van Tessenderlo doen konde en te weten, bij en
mits deze als dat op heden den XVJ mei 1645 voor ons compareerden en gestaan den eerzaams
Jan Roumen H. Geestmeester der Tafel der armen alhier van Tessenderloo bijgestaan met den
eerwaarde heer Jacob Drijvers pastoor dezer parochie voorschreven en heeft met advies des
voorschreven heer pastoor gelooft mits deze altijd kosteloos en schadeloos te indemneren en te
ontlasten den H. Geest van Westerloo van alzulke last of kommer als dezelfs H. Geest voor het
aanpaert en deel van Melcken Tielemans huisvrouwe van Jan Vermeir woonachtig in het
voorschreven markizaat van Westerlo nu of namaals zoude mogen overkomen … Gedrukt deze
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XVJ mei 1645, en ondertekent Marten Verdonck secretaris en bezegeld met den schepensdoms
zegel in groenen was.
WLO-OGA749-409

folio 206 verso

Extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Wij Adriaen Wouters meijer, Jan Luijten Henrixsone, Adriaen t Siongers, Hendrick De Doncker,
Marten Verstockt, Willem Van Dijck en Willem Blampens schepenen, Peeter Luijten Hendricxsone
en Jan Cuijpers Cornelissone als meesters en voorgangers van de tafel van den H. Geest alhier
van Norderwijck, alle diegene die deze zullen worden getoond salut, bij dewelke wij uit deze die
tafel des heilige Geest van Westerloo hebben gelooft te interneren ter somme van honderd en
vijftig guldens onder alzulke lasten van onderhoud, alimentatie en anderszins de welke die tafel
des Heilige Geest van Westerloo zoude komen te lijden door, bij of van wegens Margareta
Vervoort Jansdochter gehuwelijkt met Adriaen Brusselaers, daarvoor verbindende de Tafel des
Heilige Geest van Norderwijck behoorlijke forme in kennis van de welke letteren wij deze door
onze secretaris hebben doen en laten depecheren en met onze schependoms zegel bevestigd drie
dagen in maart XVJ drie en veertig en was ondertekent Adriani secretaris bezegeld met den
voorschreven gemeente schependons zegel in groenen was. Concordat met den voorschreven
brief. W. Vermeeren secretaris.

Ander Extract.
Wij Adriaen Wouters meijer, Adriaen t Siongers, Willem Blampens, Willem Van Dijck, Hendrick de
Doncker, Marten Verstockt en Jan Luijten Henricxsone schepenen des Heerlijkheid en Banck van
Norderwijck, Peeter Luijten Henricxsone en Jan Cuijpers als meesters en voorgangers van de tafel
des Heilige Geest binnen Norderwijck hebben beloofd gelijk wij beloven mits deze die meesters en
voorgangers van de tafel des Heilige Geest binnen Westerloo te interneren ter somme van 150
guldens eens over alzulke lasten van onderhoud, alimentaties en anderszins als die voorschreven
Heilig Geest van Westerloo zouden mogen komen te lijden, door of van wegen Jan Vervoort
Janssone wezende een inwoner dezer voorschreven parochie van Norderwijck in kennis van welke
letteren wij deze door onze secretaris hebben doen depecheren … W. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA749-410
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Ander extractie zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Wij meijer en schepenen des dorps en graafschap van Oolen doen te weten certificeren voor de
gerechtigde waarheid dat wij Dingen Peeters Willemsdochter getrouwd hebbende Bertel Bellens
47 is geboren binnen deze dorpe en graafschap Oolen en andermaals de voorschreven Dingen
Peeters en Bertel Bellens nu woonachtig zijn binnen den dorpe en Heerlijkheid Westerloo en die
volgens haar nodig is hebbende attestatie en ontlasting van den Heilige Geest aldaar in voldoening
van de ordonnantie laatstmaal op de buiten personen, zo is ten voorschreven zaak dezelfden voor
ons gecompareerd Jan Verbist en Willem Adriaens als provisoren van der Tafel van den
Heijligen Geest des voorschreven dorpe en graafschap van Oolen, dewelke mits deze hebben
beloofd gelijk zij beloven bij en mits deze den Heilige Geest van Westerlo te indexeren kosteloos
en schadeloos te houden voor zoveel de voorschreven Dingen Peeters en haar kinderen die tot
Westerlo zouden geboren worden zouden mogen aangaan en dat voor alzulke somme als buiten
personen aldaar gehouden zijn te doen alles zonder fraude, arg of list.
Deze oorkonde hebben wij meijer en schepenen van Oolen, deze dag laten schrijven en met ons
gewoon handteken ondertekent deze 30 maart 1637. Ondertekenden Jan Meer meijer, Willem
Verluijten en het handteken van Jan Wouters schepenen en mij M. Verluijten notaris. W.
Vermeeren secretaris.
47

Olense gezinnen voor 1801: Bartholomeus Bellens x Dympna Peeters, nr. 134, pag. 28.
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Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Allen degenen die deze tegenwoordige zillen zien, horen lezen of te behandelen saluit, wij
Adriaen ...? meijer, Jan Verrijt, Jan Van Dijck, Adriaen Verloo, Jan Vermiert ? en Jan Peeters
schepenen van den dorpe en Heerlijkheid van Wiekevorst, Adriaen Verstappen en Adriaen Van
…? als rentmeesters van den zelfde H. Geest aldaar, te weten attesteren bij deze dat wij in de
kwaliteit voorschreven hebben gesteld en stellen bij deze ons voor borg en cautionarissen te weten
voor de somme van 150 guldens tot ontlasting van de H.Geest van Westerloo, onder alzulke last
van enige kinderen die bij tijden en wijlen zouden verwekt worden bij of van Adriaen Brusseleirs
Jacobssone wezende van ingeboren van ons voorschreven dorp hiervoor verbindende en
stellende tot een gerechtigde en onsterfelijke borge al het inkomen en profijten van onze H. Geest
voorschreven om alzulke somme ( indien zulks nood ware ) daar aan te verhalen biddende
overzulks allen en een iegelijke die deze mochten ter handen komen den voorschreven Adriaen
Brusselaars onzen ingeboren te doen en te laten geschieden alle behulp en bijstand op dat hij
zijne kost met eer winnen mocht, allen hetwelk boven geschreven is, alzo bij ons gehouden voor
goed , vast en van …
WLO-OGA749-411
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waarde, des oorkonde hebben wij deze doen en laten schrijven … Actum Wickevorst den vijf den
dag maart XVJ en drie en veertig en was ondertekent P. Heijlen secretaris, bezegeld met de
voorschreven gemeente schependoms zegel in groenen was. W. Vermeeren secretaris.

Ander extract uit zeker certificatie tot ontlasting als voor.
Compareerden op heden dertig dagen in maart zestien honderd drie en veertig, voor Joachim
Andries Rousselle Schouteth, Hendrick Vander Veken en Matthijs Vanden Broeck schepenen
dezes land en Vrijheid van Heijst, Adriaen Lanimans Peeterssone woonachtig tegenwoordig
binnen de Heerlijkheid van Hersel(t) dewelke heeft tot gerustheid en ontlasting van de Tafel des H.
Geest van Westerloo wettelijk alhier verbonden en met gerekwireerde solemniteiten geasserteerd,
zeker stuk land, wezende zijn comparants matrimoniale goed, groot vijf en een halve bunder alhier
in den Heertgang van Boesschot gelegen. Palende ter eerste Catelijn Lanimans , ten tweede
Jacob Vanden Broeck Anthonissone en den heer Baptista Maes Capellebosch ter IIIe en IVe
zijden, belast zo den comparant verklaart alleen met des heren grondcijns en dat ten regarde van
zijne comparants kinderen, dat die van die Tafel voorschreven daar nu onze namaken geen
zwarigheid of belasting af en zal komen, verklarende de schepenen boven genoemd het
voorschreven perceel evenveel waardig te wezen 300 guldens en meer, in kennis der waarheid zo
hebben zij schepenen boven genoemd deze letteren bezegeld met onze gemeente schependoms
zegel, dertig dagen in maart in het jaar ons heren duizend zes honderd drij en veertig. Was
ondertekent F. Robrechts. W. Vermeeren secretaris.

Ander extract uit zeker certificatie tot ontlasting als voor.
Wij Joannes Meer meijer, Willem Verluijten en Jan Wouters schepenen binnen den dorpe ende
graafschap van Oolen, doen te weten certificeren voor de gerechtigde waarheid dat Jan
Verheijden 48 Merckssone is een ingeborene van Oolen en is te half maart laatstleden 1637 gaan
wonen binnen de Heerlijkheid van Westerlo en dien volgende hem nodig is te hebben …
WLO-OGA749-412

48

folio 208 recto

Olense gezinnen voor 1801 : Marcus Verheyden x Joanna Geerwyns, nr. 3233, pag. 639. Hun zoon
Joannes gedoopt te Olen op 4 april 1611.
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attestatie en ontlasting van den Heilige Geest aldaar volgens de ordonnantie gestatueert op buiten
personen, zo is ten voorschreven dezelfde voor ons meijer en schepenen bovengenoemd
gecompareerd Jan Verbist wonende tot Oosterwijk onder Tongerlo en Willem Adriaens als
provisors van de Tafel van den Heiligen Geest van ILLe, Oosterwijck en Oolen, dewelke hebben
beloofd bij en mits deze de voorschreven van Westerlo te indemneren kosteloos en schadeloos te
houden voor zoveel als den voorschreven Jan Verheijden of zijne kinderen die tot Westerloo
zouden mogen geboren worden, zonder mogen aangaan en dat voor alzulke som als de buiten
personen aldaar gehouden zijn te doen zonder fraude, arg of list, dezen zesden maart 1637.
T’ oorkonde hebben wij meijer en schepenen in teken der waarheid doen laten schrijven en in
plaats van de zegel met ons gewoonlijk handteken ondertekent. M. Verluijten notaris 1637.

Extract uit de schepen register der Vrijheid van Geel inhoudende onder andere als volgt.
Comparerende Roelant Thijs als man en voogd van Cattlijn Thijs en procuratie hebbende van
dezelfde zijne huisvrouwe gepasseerd voor den notaris Schellekens ons schepenen getoond en
gebleken van op datum den 13 oktober, heeft ten verzoek en behoef van den H. Geestmeesters
van Westerloo voor onsterfelijke borg wettelijk opgedragen zeker half bunder land gelegen onder
Hadschot . Palende oost de straat, zuid Anthoni Mertens Amantssone, west ..? ( leeg ) … en noord
de erfgenamen Jan Heijlen en dat voor de som van drie honderd guldens, gestatueert op de buiten
personen die tot Westerloo komen resideren om in cas de voorschreven H. Geest enige last van
hem comparanten of hunne kinderen kwamen te lijden hun gebrek of verhaal te hebben aan den
voorschreven erve en is opgedragen en daar af vergeten prout in communie forma.
Actum coram ten relaas van den drossaard Jan Van Hove en Geeraert Goos schepenen den 13
oktober 1637 onderstond concordeert met den originele schepenen register bij mij secretaris der
Vrijheid Gheel den 13 oktober 1637, Jan Gemen secretaris. W. Vermeeren.

Wij Laethen des Laethoff van Paerwijs tot Soerle doen konde een iegelijk en certificeren voor de
gerechte waarheid en dat ten … verzoek van Willem Willems mulder tot Soerle als dat onder
onze Laethove zijn gestaan drij …
WLO – OGA749 – 413
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brouwerijen waaraf dat de voorschreven Willem Willems de maalderij competeerde, verklaren
voor de waarheid als dat sedert de sterfte geleden zijnde omtrent twee jaren en een half, dat daar
meer zo de sterfte als anderszins de nering van brouwen is gemanckeert wel de helft wel meer
maar niet mis nochtans de voorschreven Willem Willems zijn die voor van malen wel is doende.
Comparerende hier benevens dezelfde brouwers en verklaren dat eertijds aan brouwerij meer
neringen plaatst te hebben als nu alle drie en want goddelijk en redelijk is der waarheid getuigenis
te geven des verzocht zijnde zo hebben wij Laten deze onze attestatie van onzen gewoonlijke
klerk laten schrijven en onzen zegel hier onderaan laten drukken, in het jaar onzen heeren één
duizend zes honderd en negen en dertig, zeven dagen in januari en was ondertekent G. De Winter
secretaris en was bezegeld met den gemeijnen schependoms zegel in groenen was.

Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Op heden den naastleden dag der maand van november 1642, compareerden voor Jan Van
Wolput en Aerdt Baecken schepenen tot Langhdorp, Jacques Leuckens en heeft als hier
gecedeerd en verobligeert haave en erve hebbende en verkrijgende tot welke plaatse die zouden
mogen bevonden worden tot voldoening en in plaats van een waarborg voor de Tafel des H. Geest
tot Westerloo, ingevallen dat er enige kinderen bij den voorschreven comparant zouden mogen
verwekt worden, belovende den voorschreven comparant dezelfde goederen respectievelijk niet te

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 181

verzetten voor en alleer den voorschreven H. Geest van Westerlo daaraf zijn gecontenteerd.
Actum ten huize van Johan De Caerle alhier tot Langhdorp en mits de absentie van den secretaris
hebbe dit met mijn notariaat handteken ten jare en dage als boven. Ondertekent Aug. Van Roie
notaris publicus. W. Vermeeren secretaris.

Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Wij Aert Baecken en Jan Van Wolput schepenen tot Langdorp getuigen en certificeren onder onze
gewoonlijke signaturen voor de gerechte waarheid dat toonders deze bij naam Jaecques
Leuckens is van ingeborene des voorschreven dorp, hebbende altijd hem wel gecompeteerd als
een man met eer van goede mannen en faam en van katholieke ouders geboren in wettigen bedde
…
WLO-OGA749-414
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en alhier insgelijks gegoed en geërfd en altijd fixe domicilie heeft gehouden en andermans den
voorschreven Jacques Leuckens verklarende vertrokken te zijn en zijne residentie genomen te
hebben te Westerloo, heeft ons gebeden op deze onze letterenen van attestatie, en want reden en
goddelijk is der waarheid getuigenis te geven, bijzonder daartoe verzoekt zijnde, hebben wij
schepenen voorschreven dit met onze gewoonlijke handtekeningen ondertekent … Aldus gedaan
zonder fraude of ongelijk op den laatstleden dag der maand van november 1642. Aug. Van Roie
notaris publicus in absentie van den secretaris .

Ander extract uit zeker certificaat tot ontlasting als voor.
Allen ende eenen iegelijk die deze tegenwoordige letteren zullen vertoond worden saluit, Wij
pastoor, meijer en schepenen des dorp en graafschap Oolen doen te weten dat alzo Hendrick
Van Dijck Jans wijlen sone geboren binnen Oolen voorschreven ( alzo men verstaat ) van mening
is te gaan wonen tot Strateneinde onder het markizaat van Westerlo, en overzulks gehouden is
volgende de voorgaande ordonnantie borg te stellen voor den toekomende last die den H. Geest
van Westerlo voorschreven in den toekomende tijden van de kinderen van dezelfs Hendrick Van
Dijck mogen overkomen, daarom geloven wij meijer en schepenen van Oolen den H. Geest van
Westerloo daaraf te indemneren kosteloos en schadeloos en dat voor de helft overmits Jenneken
van Dijck des rekwirants huisvrouw is geboren van Hulshout en overzulks van gelijke zijn schuldig
te doen.
In oorkonde hebben wij deze laten schrijven met onze handen namen en bij namen ondertekent,
omdat wij in ons voorschreven dorp geenen schepenen zegel hebben. Actum dezer 15 maart 1643
ondertekent ita est Fr. Fhilippus Nicolai pastoor in Oolen, Jan Meer meijer, Peeter Spapen en Jan
Daems schepenen.

Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Alle degene die deze letteren zullen zien of horen lezen saluit, wij pastoor, meijer, schepenen en
H. Geestmeesters des dorp van Hulshout doen te weten dat alzo Hendrick Van Dijck Janssone
geboren binnen Oolen als man en voogd van Jenneken Van Dijck ingeborene van Hulshout alzo
men verstaat dat den voorschreven Hendrick Van Dijck en Jenneken Van Dijck …
WLO-OGA749-415
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van mening zijn te gaan wonen te Strateneinde onder het markizaat van Westerlo en overzulks
gehouden zijn volgende de voorgaande ordonnanties borge te stellen voor den toekomende last
en calengieren den H. Geest van Westerloo voorschreven in toekomende tijden van de kinderen
des voorschreven Jenneken Van Dijck die aldaar geboren en ter vont gebracht zouden mogen
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worden, zouden mogen overkomen, daarom geloven wij pastoor, meijer, schepenen en H.
Geestmesters des dorp van Hulshout den H. Geest van Westerloo daar af te indemneren ,
kosteloos en schadeloos en dat voor de helft van drie honderd guldens en anders niets.
In oorkonde dezer hebben wij deze letteren met onze eigen hand ondertekent den 15 maart 1643.
Ondertekent heer Henricus Melderus pastoor, Henrick Mangelschots meijer tot Hulshout. Dit is het
handteken van Henrick Van Tongel, Geert Bossche.

Ander extract uit zeker certificatie tot ontlasting als voor.
Compareerde op heden dertig dagen in de maart XVI zeven en veertig voor Jan Jennis, Joos
Vanden Broeck schepenen dezes land en Vrijheid van Heijst, Jan Boschmans tegenwoordige
onze H. Geestmeester alhier vervangende en hem sterk makende over Dielis Veroft zijnen mede
maat in eed en heeft met toestemming en consent van den eerwaarde heer Jan De Cuijper
pastoor ook met onze aggregatie voor zoveel desnoods, tot ontlasting van den H. Geest der
parochie Westerloo, voor Gommaer De Ceuster Peeterssone ingevolge dezer vrijheid verobligeert
alle ende iegelijke goederen van den H. Geest alhier tot ter somme van 150 guldens eens als na
schade geplogen omme dezelfde daar toe te mogen verhalen ( zo ) verre de Tafel van den
H. Geest Van Westerloo voorschreven van den voorgemelde Gommar De Ceuster en zijne
kinderen enigen bezwaarnisse van quame te overkomen.
Ter oorkonde hebben wij schepenen boven genoemd neffens de signaturen van den voor melden
heer pastoor en al degenen van onzen secretaris deze letteren bezegelt met onzen gemeijnen
schependoms zegel ten date als voor, ondertekent J. de Cuijpere pastoor van Heijst, Robrechts.

Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Allen en eenen iegelijk die deze tegenwoordige letteren geremonstreerd of vertoond zullen worden
en van de waarheid hetgeen beschreven onderricht zillen wezen saluit, …
WLO-OGA749-416
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Wij heren Philippus Nicolai pastoor van des dorp ende graafschap van Oolen, Jan Daems en
Huijbrecht van Genechten respectieve schepenen des graafschap voorschreven, Michiel
Verstappen Adriaens wijlen sone en Adriaen Verboven provisors en H. Geestmeesters der
parochie voorschreven, doen te weten en certificeren dat voor ons is gecompareerd in propere
persoon Wouter Slegers 49 met Anna Rombaerts zijne huisvrouwe ons te kennen gevende hoe
dat van mening en opinie is om van Oolen te vertrekken naar Soerle resorterende onder het
markizaatschap van Westerloo, al waren geobserneerd en onderhouden d’ ordonnantie en
instructie in de buiten personen die aldaar zijn of komen wonen voor den last of zwarigheid die
dezelfden H. Geest van Westerloo door haar kinderen in toekomende tijden zouden mogen
overkomen. Immers ter somme van 300 guldens eens. Zo is het dat wij heer pastoor, schepenen
en H. Geestmeesters bovengenoemd geloven ende beloven mits deze den voorschreven H. Geest
van Westerloo van alzulke last en zwarigheid als dezelfde door haar kinderen zoude mogen
overkomen te indemneren en te onderhouden kosteloos en schadeloos, en dat alle kinderen die
aldaar van haren t’ wegens geboren zillen worden en ter vointe gebracht niet en zillen wezen tot
last van den H. Geest van Oolen. Rennuntierende ten effect van dien van alle behulp en remedies
bij die van recht.
Ter oorkonde hebben wij deze tegenwoordige letteren laten schrijven en tot verzekering van dien
met onzen eigen handen, namen en bij namen ondertekent omdat wij binnen onzen voorschreven
dorp geenen zegel zijn hebbende. Actum dezen 14 dag van maart 1647 ondertekent staat

49

Olense gezinnen voor 1801: Walterus Slegers x Anna Rombouts, nr. 2022, pag. 408.
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Philppus Nicolai pastoor in Oolen, Jan Daems, Huijbrecht Van Genechten, Michiel
Verstappen en Adriaen Verboven plaatste een kruisje H. Geest meester.

Ander Extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Compareerde voor den stadhouder Geerlincx en schepenen in collegio, Merck Goermans en Jan
Scricx provisoren van de Tafel van den H. Geest der Vrijheid Geel dewelke hun in die kwaliteit
hebben gesteld borg en cautionarissen voor Huijbrecht Vande Zanden Peeterssone ingeborene
der Vrijheid Gheel voorschreven aan de H. Geestmeesters van Soerle onder Westerloo alwaar de
voorschreven Huijbrecht Vande Zande verklarende tegenwoordig woonachtig te wezen en dat
voor de somme van 200 guldens of alzulke meerdere of mindere somme als de afgezetene tot
behoef van den H. Geest aldaar genoodzaakt …
WLO-OGA749-417
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zijne borge te stellen over alzulke schade en last als den voorschreven H. Geest vanwege den
voorschreven Huijbrecht Vande Zande zoude mogen overkomen de H. Geestmeesters van
Soerle onder Westerloo daaraf altijd te houden en indemneren kosteloos en schadeloos, daartoe
verbindende successerende personen en goeden, consenteren hieraf gemaakt te worden acte in
forma en zonder fraude of list.
Des oorkonde hebben wij deze onzen gemenen Vrijheids zegeldoms zegel opgedrukt en onzen
gezworen secretaris laten ondertekenen dezen 28 september 1629 ondertekent Jan Gemen 1629
en was bezegeld met den voorschreven zegel in groenen was.

Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Naardermaal Adriaen Verloo Janssone met Melleken Lommelen zijne tegenwoordige
huisvrouwe tegenwoordig gezeten tot Herenthout hen geerne zoude begeven met de woninge
onder de jurisdictie van Westerloo, de welke zelfde wordt belet, overmits in gevolge van zekere
ordinantie aldaar gemaakt, hij niet en heeft gedaan behoorlijk contentement tot ontlasting van den
voorschreven gehuwden, waarom dezelfde alhier comparerende voor de schepenen van
Wieckevorst nagenoemd en heeft alhier bekent en beleden mits deze nu voor alsdan voor alsnu te
vertegen met den haave van zijne goederen alhier gelegen tot ter somme van drie honderd
guldens eens te behoeve van dezelfs H. Geest van Westerloo en bij tijden het verhaal daaraan te
hebben … Indien zulks nood wezende, welke goeden voorschreven in het geheel t’ zelfde
competeren waard zijnde … acht honderd guldens eens, dewelke bij deze worden ge…
Aldus gedaan binnen Wiekevorst coram Vincent t’ Siongers, Jan Verrreijt, Gommaer Verstappen
en Mathijs Verschueren schepenen des dorps voorschreven 14 februari 1637, ondertekent Heijlen
secretaris 1637.

Extract uit schepen register der Vrijheid Gheele inhoudende onder andere als volgt.
Voor de gelasten van drossaard en schepenen in collegio is komen Jan Loveris geboren binnen
deze Vrijheid en wettige zoon van Willem Loveris, daar moeder was wijlen Cattlijn Schellens,
dewelke heeft verklaart en te kennen gegeven hoe dat zij van intentie is met zijne huisvrouwe te
blijven wonen binnen de Heerlijkheid …
WLO-OGA749-418
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van Westerloo, om aldaar te doen zijn ambacht van kleermaker en daarbij een nader neringe naar
zijn vermogen om zijn kost voor vrouw en kinderen met eer te mogen winnen, dan alzo hij beducht
is dat hij binnen Westerloo voorschreven als afgezetene aldaar niet geboren volgens het oude
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gebruik en naar gewoonte zoude moeten borg stellen tot voldoening van d’ ordonnanties, die
aldaar op de buiten personen zouden mogen gestatueert wezen tot behoef van den H. Geest
aldaar voor alzulke last als van zijnen t’ wegen of zijn kinderen bij hem aldaar met zijn huisvrouw te
procureren, den H. Geest zoude mogen overkomen en dat tot al zulke somme daarvoor de buiten
personen zouden gehouden zijn borg te stellen, in cas van enige last of schade als voor, zo heeft
den voorschreven comparant voor borg en assurantie van dien verobligeert en tot pande gesteld,
zoals hij doet mits deze zijn kindsgedeelte hem verstorven mits de aflijvigheid van zijne moeder,
wezende het vijfde part facit in zeker huis met de erven en appendenties van dien, gestaan en
gelegen binnen dezer Vrijheid bij en omtrent de parochie kerk van St. Amants genaamd “ het land
van belofte “. Palende oost Lenart Bultinck, zuid S’ Heerenstraete, west de weduwe en
erfgenamen Jans Moleberghs en noord Mr. Hendrick Anthoni, gewaart los en vrij en nog in het
vijfde part in een half bunder land gelegen binnen de Vrijheid op “ t’ stocker acker “. Palende oost
… ( leeg ) , zuid Peeter Verbiest, west Elisabeth Van Dunne en noord Hendrick Boocx.
De voorschreven percelen van erven opgedragen in forma op den 22 april 1645. Garanderen wij
schepenen dat de voornoemde twee vijfde parten wel waardig zijn en tegenwoordig in koop meer
zouden gelden als 300 guldens. Komt uit de schepenregister van Geel opgemaakt deze 8 juni
1645 door Jan Gemen.

Extract uit de schepen register der Vrijheid Gheel inhoudende onder andere als volgt.
Op heden den 29 april 1635 compareerde voor de schepenen in collegio Jacob Truijts en Wouter
Goossens als provisors van den H. Geest dezer Vrijheid Gheel, met Petronella Smolderen
wettige dochter van Jan Smolderen en Anna Hermans, geboren binnen deze Vrijheid welke
voornoemde H. Geestmeesters hebben ten verzoek van de voorzegde Petronella Smolderen
woonachtig te wezen en gehuwelijkt met Goijvaert Verhaert geboren …
WLO-OGA749-419

folio 211 verso

binnen Tongerlo, gelovende den voorschreven H. Geest van Westerlo kosteloos en schadeloos te
indemneren van alzulke last als van wegens de voornoemde Petronella Smolderen, of haar
kinderen die aldaar binnen Westerloo geboren zouden mogen worden, den H. Geest van
Westerloo zouden mogen overkomen en dat voor de helft van al zulke somme als op de buiten
personen is gestatueert , alles zonder fraude of list. Ondertekent Jan Gemen 1645.

Compareerden voor drossaard en schepenen nagenoemd den eerzame Frans Verlinden en heeft
alhier bekent mits deze nu en voor altijd te vertijgen met haave van zijne goederen principelijk zijn
kindsgedeelte zo gelegen onder Westerloo als Herselt tot de som van 300 guldens eens ten
behoeve der Tafel des H. Geest alhier en dat voor de kinderen van Jan Joos om bij tijd den
voorschreven H. Geest aan het voorschreven goed te hebben indien zulks nood ware hun verhaal.
Actum coram Sr. Frederick Van Blockhoven drossaard, Joachim Oijen, Gommaer Vincx, Olivier
Goijvaerts en Jan Verbist schepenen deze VJ april 1637.

Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Wij schepenen van den dorpe en der Heerlijkheid van Morkhoven, allen eenen iegelijk die deze
tegenwoordige zillen zien of horen lezen saluit, doen te weten en maken konde, attesterende en
ratificerende mits deze voor de gerechte waarheid , als dat Cathlijne Van Dijck Jansdochter daar
moeder af was wijlen Elisabeth Verloo nu tegenwoordiglijk gehuwd met Jan Vervoort Jans wijlen
sone, wondende te samen te Strateneinde onder het markizaat van Westerloo is gewonnen en
geboren binnen dezelfde onze voorschreven dorpe, oorzaak waarom dezelfde voor haar persoon
des nood zijnde, onder andere mede behoord te genieten de middelen van de Tafel des H. Geest
alhier, niet te min om te voldoen de plakkaten of de ordonnanties dien aangaande ooit gemaakt, zo
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zijn mede voor ons gecompareerd onzen heer pastoor heer Thomas Vaeijendries, Adriaen Van
Dijck alias “ vlegels “ en nu Jan Caers als voorgangers van den zelfde H. Geest en hebben te
samen benevens ons dezelfden H. Geest middelen en inkomen ter versterking van de
voorschreven Cathellijn Van Dijck, ten behoeve en tot assurantie van de Tafel van den H. Geest
van Westerloo voorschreven mits deze verbonden tot een som van honderd en …
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vijftig guldens eens ( om des nood zijnde als voor ) bij die middelen of som van penningen de
voorschreven Tafel des H. Geest binnen Westerloo van last, die dezelfde H. Geest van wegens
den persoon van Cathtelijn Van Dijck en de helft van haar kinderen nu bij tijde nog komende
zoude mogen overkomen te wederstaan te voorkomen en te verzekeren verbindende in die
gevallen voor het voldoen des voorschreven somme alle ende iegelijke de middelen en inkomen
des voorschreven H.Geest onder renunciatie in forma, zonder fraude, arg of list.
Aldus gedaan binnen Morkhoven , overgespeeld op den 16 maart 1643, ondertekent pastoor
Thomas Vaeijendries pastoor van Morkhoven en Muijndelaers secretaris en nog bezegeld met den
voorschreven schepen doms zegel in groenen was.

Ander extract uit zekere certificatie tot ontlasting als voor.
Allen en eenen iegelijk die deze tegenwoordige letteren vertoond zullen worden en van de
waarheid van hetgeen beschreven zullen onderricht of geïnformeerd worden saluit, wij heer
Philippus Nicolai pastoor des dorp en graafschap van Oolen, Jan Daems en Huijbrecht Van
Genechten respectieve schepenen des graafschap voorschreven, mede Michael Verstappen
Adriaen wijlen sone en Adriaen Verboven provisors van de Tafel der armen der parochie
voorschreven doen te weten dat voor ons is gecompareerd geweest in propere personen Jan
Meermans met Margriet Verluijten zijn wettige huisvrouw, beiden geboren binnen Oolen, ons te
kennen, gevende als dat haar vanwege den magistraat des lands en markizaatschap van
Westerloo wordt aangezocht om te voldoen de ordonnantie en instructie die aldaar wordt
geobtineerd en onderhouden op de buiten personen die aldaar zijn of komen wonen, voor den last
die den zelfde H. Geest van Westerloo door haar kinderen die in toekomende tijden zouden mogen
overkomen, zo is het dat wij heer pastoor, schepenen en H. Geestmeesters boven genoemd
geloven en beloven mits deze de voorschreven H. Geest van Westerlo van alzulke last als
dezelfden door haar kinderen zouden mogen overkomen te indemneren en te houden kosteloos en
schadeloos en dat alzulke kinderen die aldaar van haar en t’ wegen alreeds zijn geboren of
geboren zillen worden en te vointe gebracht, niet zullen wezen tot last …
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van den H. Geest tot Westerloo maar tot last van den H. Geest van Oolen, rennunterende ten
effect van dien van alle remedies beide van recht. In oorkonde hebben wij deze tegenwoordige
letteren bij onze klerk doen en laten schrijven en dat tot vastigheid van dien met onzen eigen
handen namen en bij namen ondertekent omdat wij binnen ons voorschreven dorp geen zegel
hebben. Actum 24 oktober 1646, ondertekent Fr. Philippus Nicolai pastoor van Oolen … Adriaen
Verboven plaatst een kruisje wegens niet te kunnen schrijven.

Op den 1 april 1659 voor drossaard en schepenen ondergenoemd compareerden Jan Wuijts en is
borg blijvende voor Matthijs Verlinden zijne pachter, nopende de kosten die van den voornoemde
Mathijs Verlinden zouden mogen uitkomen, nopens den H. Geest over de kinderen die den
voornoemde Matthijs Verlinden zoude mogen krijgen ten tijde dat hij op het goed van den
voornoemde Jan Wuijdts als voogd van de kinderen van zijn broeder Eloye Wuyts zullen komen
wonen. Actum coram Jonk. Max. Van Blockhoven drossaard, Wijnants, Anton Douwen, Andries
Helssen, Peeter Verlinden, Peeter Verluijten, Merten Van Eijnde en Adriaen Van Roije schepenen.
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Op den XVIJ februari 1660 voor den Schout en schepenen nagenoemd is gecompareerd Geraert
van Castel dewelke mits deze is borg blijvende en staat als cautionaris voor zijne dochter
Jenneke Van Castel gehuwd met Jan Wouters en dat voor den H. Geest van Westerloo …
stellende ten pande zijn persoon en goederen en zeker perceel land gelegen tot Gelindel, groot
omtrent een half bunder. Palende oost en zuid de erfgenamen Peeter …?, west het straatje en
naar Soerle en noord Adriaen Verluffelt …
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Extract uit zekere certificatie tot ontlasting van den H. Geest alhier alwaar als staat als volgt:
Wij Niclaes Sjongers, Peeter Van Hout en Peeter Van Eijnde schepenen van den dorp tot
Morkhoven doen te weten en maken konde eenen iegelijk die deze tegenwoordige getoond zullen
worden, dat tot heden den ondergeschreven dag voor ons als oppermomboirs en voogden van alle
weduwen en wezen herkennende H. Geest middelen alhier is gekomen en gecompareerd in
persoon Hendrick Heijlen Mertenssone als H. Geestmeester en voorganger dezelfde H. Geest en
heeft ten verzoek van Adriaen Heijlen Adriaenssone gehuwd met Clara Lemmens in zijn tweede
bedde en te samen woonachtig zo wij verstaan onder de jurisdictie van het markizaat van
Westerlo, zichzelf alhier voor hem en zijne nakomelingen gesteld en verbonden als borg zo en
gelijk hij dit doet ten behoef van den H. Geest van het voorschreven markizaat voor en ter som van
150 guldens voor des voorschreven Adriaens part en gerechtigde helft van zijne huwelijk.
In cas dezelfde H. Geest van Westerlo enige aanstoot, last of zwarigheid van des voorschreven
Adriaens wettige kinderen daaronder geboren bij tijde gebeurde te lijden verbindende den
voorschreven comparant en borge in den gevalle als voor de voldoening des voorschreven somme
alle des voorschreven onzer H. Geest middelen en erfelijke goederen tot welke plaats dezelfde
gelegen zijn of bevonden zillen mogen worden om in cas van weigering deze zelfde voorschreven
somme verlaat te mogen worden zonder figure van proces bij prompte en parate executie alles
zonder fraude die de voorschreven comparant dezelfde aan borgtocht ten verzoek en behoefte als
voor door onzen secretaris doen expediëren … Aldus gedaan binnen Morkhoven op den VII
februari 1660.
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Wij Heere Godefridus Coreijns pastoor in Westerlo, Jonker Max. Van Blockhoven drossaard,
Merten Helsen en Joannes Kenens schepenen des land en markizaat Westerlo als regeerders
en voorgangers van de Tafel van den H. Geest van Westerlo en hebben ons gesteld mits deze tot
borgemeesters en voorgangers van de Tafel van den H. Geest van Westmeerbeek en dezelfde
tiende der somme van 150 guldens over alzulke lasten van onderhoud en alimentatie en
anderszins die de voorschreven Tafel van den H. Geest van Westmeerbeek zouden mogen
kunnen te lijden door of van wegens Franciscus Verhuelst D…sone of zijne kinderen alles
ingevolge de ordonnantie tot dien einde gemaakt, daarvoor verbindende in kwaliteit alle en de
iegelijke den voorschreven H. Geest goederen. Ter oorkonde hebben wij deze met onze
gemeenschappelijke zegel bevestigd en ondertekent op den XXV november 1671.
Ten voorschreven dag - 150 - 0 tot indemniteit van den H. Geest van Meerbeeck voor Adriaen
Verhulst.
Ten voorschreven dag - 150 - 0 tot indemniteit van den H. Geest van Nijlen voor Dimphna
Vanden Cruijs getrouwd met Adriaen Schauwaerts.
Ten voorschreven dag - 150 - 0 tot indemniteit van den H. Geest van Nijlen voor Adriaenken
Vanden Cruijs getrouwd met Jacob Jacobs.
Ten voorschreven dag - 150 - 0 voor Adrianus Slaets tot indemniteit van den H. Geest tot
Westmeerbeek.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 187

Op 23 december 1671 voor Hendrick Heijlen Mertenssone tot indemniteit van de H. Geest van
Itegem - 150 - ten zelfden dag voor Peeter Hendricx Janssone tot indemniteit van de H. Geest
van Morkhoven - 150 Maria Laureijs Adriaensdochter getrouwd met Jan Sergers tot indemniteit van de H. Geest van
Morkhoven den 21 maart 1672, - 150 Maijken Mertens tot Tongerlo getrouwd met Willem Callaerts 7 februari.
Jenneken Van Aertel voor 75 aan den H. Geest van Heijst, getrouwd met Hendrick Vande Bruel
van Hulshout.
Maijken Verstappen voor H. Geest
Item Elisabeth Verstappen Heijst
Item Jan Van Leuffele Heijst
Jenneken Van Dijck Heijst

150 - 0
150 - 0
150 - 0
150 - 0

20 maart 1676 Merten Mertens en Enneken Witvrouwen en kinderen voor den H. Geest van
Tongerloo voor 300 – 0
5 april 1679 Cornelis Huijgen voor Tongerlo - 150 - 0
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3 juli 1678 Anthonij Daems Mertenssone voor 150 - 0 aan den H. Geest van Geel.
3 juli 1678 Jan Schroven 150 - 0 aan de H. Geest tot Geel.
2 mei 1679 Adriaenken Verlinden aan den H. Geest van Tongerlo getrouwd met Geeraert
Janssens.
2 dito Anneken Helsen aan den H. Geest van Tongerlo getrouwd met Adriaen Van Hoeff.
13 februari 1682 Catharina Davidts aan den H.Geest van Tongerlo getrouwd met Jan Vanden
Brande.
Dimpna Wauters aan den H. Geest van Tongerlo dan in cas van zwarigheid zo moet aan den
H. Geest van Oolen garanderen 24 maart 1692 ingevolge den borgbrief.
Den 15 maart 1683 Arnaut Janssens voor 150 guldens aan de H. Geest van Kessel.
Den 26 juli 1683 Anna Schroven voor 150 guldens aan den H. Geest van Tongerlo.
Den 1 augustus 1683 Andries Steurs voor 150 guldens aan den H. Geest van Tongerlo.
Den 9 december 1694 Maria Stercx voor 150 guldens aan den H. geest van Tongerlo.
Den 15 november 1674 Jan Hueveners voor 150 guldens aan den H. Geest van Noorderwijk.
10 november 1686 Dimpna Bouwen ? aan Tongerlo - 150 29 april … Dimpna van Eijndt aen Herentals.
13 mei 1687 Barbara Wendricx aan den H. Geest van Meirbeeck .
Den zelfden dag Joanna Gijsbrechts aan denzelfde H. Geest.
Den 9 januari 1688 Catharina Vermeerbergen voor 150 guldens aan de H.Geest van Castel.
Den zelfden dag Paulus Dauwen en Anna Verbist aan den H. Geest.
Den 9 januari 1688 Catharina Vermeerberghen voor 150 gls. aan den H. Geest van Castel.
Den 27 september 1688 Adriaen Kuppens voor 150 guldens aan den H. Geest der stad Aarschot.
… januari 1689 Catlijn … aan den H. Geest van Herselt.
18 oktober 1689 Adriaen Mattheijs en Dimpna Swolfs aan den H. Geest van Deurne?
9 april 1692 voor Jan Van Outsel aan den H. Geest van Oolen en Wilm Verdonck - 150 22 januari 1692 voor ….( leeg ) …..
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