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WLO-OGA750-003

folio 2 recto

Compareerde voor drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo Peeter Marcelli in
kwaliteit not. geadmitteerd bij den Soevereine Raad van Brabantse verklaarde van op 8 april
laatstleden uit kracht van brieven van debiter verworven en bij degene administrateurs van het
geestelijk en wereldlijke der abdij van Tongerlo, vacante in de voorschreven Soevereinen Raad de
datum 26 maart 1695 geparafreerd de Maj … ondertekent en daar onder uithangende zijne
Majesteits zegel, en de autorisatie daarop gevolgd van 3 april 1695 geparafeerd Heer: vidic,
ondertekend IJsdoren, alles alhier gezien en gebleken ten verzoek van de voorschreven Heren
administrateurs arrest gedaan te hebben in handen van den heer drossaard De Rest en zekere
penningen toekomende den heer Cannonick Wijnants van Geel en welk arrest of beklag hij komt
uit kracht en ten verzoek als voor vernieuwende verklaart onderwaarts hetzelfde te doen op de …
penningen in handen van den heer drossaard voorschreven met verbod van dezelfde penningen in
… conditie, dezer te verhalen vijf honderd zeventig guldens salvo over achterstallige intresten over
zekere obligatie te samen ten kapitaal (van) zes honderd guldens die de voorschreven abdij is
pretenderende tot last van de voornoemde Heere Wijnants, als erfgenaam van zijn ouders,
protesterende niet te min ten verzoek als voor geheel te blijven om de volle schuld bij mankement
der sussistentie der voorschreven effecten van den voorschreven Heere Wijnants te mogen
verhalen, nemende hij comparant hiervan akte om etc… Actum coram Hendrick Verbiest en
Guilliam Van Berausel schepenen deze 28 mei 1695. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA750-004

folio 2 verso

Scheiding en deling aangegaan tussen de erfgenamen wijlen
Gommar Vincx en Anna Thijs, namelijk Peeter Vincx zo voor hem
mede in de naam van zijn broer Jan Baptist Vincx, Theod. Lambert
Thijs als voogd met een geassumeerde uit de wet voor Elisabeth
Bartholomeus achtergelaten bejaarde dochter van wijlen Anna
Maria Vincx, Catharina Vincx en Gielis Willoicx voogd van
Elisabeth Vincx.
Ten eerste werd gesteld voor de eerste kavel zeker het huis en halve hof, gestaan in de Plaatse
van Westerlo, oost de erfgenamen Philippus Van Kerckhoven, zuid de cleijne Laecke, west de
wederhelft, noord de Plaatse, zonder dat degene die de kavel zal bevallen enige doorgang zal
vermogen te pretenderen dan alleenlijk door de deur van het huis, geschat op 900 guldens.
En moet deze kavel en de volgende kavel opleggen als volgt, en is deze gevallen aan Elisabeth
Vincx, dewelke bijgestaan met haar voorschreven man, bekenden ten dien einde ontvangen te
hebben uit handen (van) Mr. Ambrosius Egidij twee honderd guldens courant, die op deze
voorschreven kavel bij deze worden geeffecteert, benevens de twee honderd twintig guldens die
de vierde kavel hiervan moet trekken, staande den intrest tegen de penninck twintig.
Item wordt geconstitueerd voor de tweede kavel zekere de schuur met een schob en de wederhelft
van den voorschreven hof met de gehele poort of uitgang, zodat den eigenaar altijd tegen den
gevel van het huis zal mogen op bouwen mits herstellende het topeinde op zijnen kost geschat op
vijf honderd guldens. Trekkende bovendien van de eerste kavel twintig guldens. En is deze tweede
kavel bevallen aan Jan Baptist Vincx, die dezelfde heeft verkocht aan Mons. Egidij.
Item wordt geconstitueerd voor de derde kavel zekere weide gelegen alhier tot Westerlo achter
“ het Sneuwwehuis “, oost Mr. Cornelius Caers, zuid Maria Vanden Berghe en Jan Diercx, west
Juffrouwen Wellens en noord Mr. Cornelius Caers, geschat op 500 guldens en de twintig guldens
die dezelfde insgelijks trekt van de eerste kavel, dus te samen 520 guldens. En is deze kavel ten
dele bevallen aan Catharina Vincx.
Item wordt geconstitueerd voor de vierde kavel omtrent een half bunder land gelegen alhier binnen
Westerlo ” den spickdoren “ oost de erfgenamen Jan Baptist Verlinden, zuid de Savelstraete,
west Arnoldus Hendricx, noord de abdij van Tongerlo met de heiden gelegen onder Herselt aan de
Herbaene van Averbode en Wesel, geschat met het voorschreven land op 300 guldens, en
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bovendien twee honderd en twintig guldens boven dien en geeffecteert op de eerste kavel, is te
samen 520 guldens. En is deze vierde kavel ten dele bevallen aan Peeter Vincx.
Item wordt geconstitueerd voor de vijfde kavel zeker beemdeke gelegen alhier tot Westerlo achter
de kerk aan “ den Manspat “, oost Ambrosius Egidij, zuid dezelfde, west de Capelrije van Onze
Lieve Vrouwe altaar, noord de abdij van Tongerlo met alsnog zeker hei eussel gelegen in “ het
waetereijnde “ met den houtwas, zo en gelijk hetzelfde aldaar is gestaan, geschat op 400 guldens
en moet dezelfde kavel bovendien trekken 120 guldens van den eerste kavel, dus te samen 520
guldens. Deze 120 guldens zijn in den naam van de eerste kavel geteld door Mons. Am. Egidij en
Elisabeth Bartholomeus die deze kavel is bevallen.
Mede comparerende de voorschreven erfgenamen verklarende met zijne kavel content te zijn en
dezelfde te houden voor goed en vast. Coram Egidij, J. Matthe, Jan Diels en Jan Douwen
schepenen, dezer laatste april 1696. L. Van Wesel.

Alzo protest en verschil was ontstaan tussen Olivier Bartholomeus als voogd van de kinderen
wijlen Catlijn Keusters daar vader af is Jan Claes en de voorschreven Jan Claes ter oorzaak van
enige penningen geprocedeerd van erfgoederen der voorschreven kinderen en hun vader Jan
Claes deponnerende meest de kwestie of één der voorschreven kinderen met naam Michiel
Claes was overleden, of niet hebbende den voorschreven vader Jan Claes daarover bekomen
een declaratie onder cachet en signatuur van een kapitein Nieuwerkercken waaronder den
voorschreven Michiel Claes als soldaat hadde gediend, luidende de voorschreven declaratie in
substantie dat den voorschreven Michiel Claes met hem heer kapitein gevangen geweest zijnde
in de plaats van …?, naar voorgaande kwetsuur in zijn hoofd, rugge en anderszins immediatelijk
daarna is komen te sterven, om welke …
WLO-OGA750-006

folio 3 verso

voorschreven kwestie een proces te neder leggen en te voorkomen dat de voorschreven
penningen niet geconsumeerd worden in onminste kosten, zo is voor de schepenen
ondergenoemd compareerde den voorschreven Jan Claes ter ene en Olivier Bartholomeus als
geautoriseerde voogd ter andere zijde, dewelke met aggregatie van de schepenen alhier als
oppervoogden hebben getransigeerd en transigeren bij deze over de litispendentie gegeven eerst
voor schepenen van Tongerlo en alsnu in de hoofdbank tot Lier tussen de comparanten over
hetgeen voorschreven is in de voegen en manieren navolgende.
Te weten dat den tweede comparant zal moeten laten volgen aan den eerste comparant al de
penningen die van de voorschreven kinderen erfgoederen zijn geprocedeerd zonder dat hij
daaraan zal mogen affecteren of korten enige van zijne vacatiën of verteren, ook niet hetgeen
betaald heeft aan den procureur Vermeeren, al dewelke hij tweede comparant zelf zal moeten
dragen, zullende alleenlijk aan dezelfde gerestitueerd worden het verdere verschot zo tot Lier als
anderszins gedaan en de verdere kosten die tot Lier te betalen staan en ook aan den secretaris tot
Tongerlo zal den eerste comparant betalen benevens ook zijne procureur advocaat en alle andere
kosten die van zijne zijde zij gedaan scheidende de voorschreven comparant mits deze uit den
voorschreven proces en aggregeerde en approberende de schepenen alhier als oppervoogden
dezer transactie uit consideratie van grote erreur van den voorschreven Jan Claes en dat beter
den zelfde van de kinderen goed ingeval nog enige wezen mag gealimenteert en onderhouden
worden als dat de penningen daarvan voortgekomen zouden geconsumeerd worden in nodeloze
kost van de voorschreven procedure.
Actum in collegio van schepenen coram Egidij, J. Matthe, Jan Dauwen, Jan Diels en Hendrick
Hermans schepenen deze 26 juni 1696.
Op heden deze 10 juli 1696 voor d’ officie en schepenen nagenoemd compareerden Jan Verbiest
Hendricxsoon en Peeter Soeten als rechtelijke voogden der wezen wijlen Waltrudis Soeten daar
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vader af leeft Jan Verbiest Adriaenssone ter ene en den voorschreven Jan Verbiest
Adriaenssone ter andere zijde, welke voorschreven comparanten in het minnelijk en door
interventie van ons schepenen verklaren geaccordeerd te zijn rakende de alimentatie en
onderhoud der voorschreven wees in voegen en manieren zo en gelijk hetzelfde jein is volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal wezen de voorschreven wezen tot
drie in het getal namelijk Catharina Verbiest, Maria Verbiest en Anna Verbiest te onderhouden
van kost en drank …etc… tot deze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van 20 jaar …
WLO-OGA750-007

folio 4 recto

integendeel van dien zal hij tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen,
mitsgaders het moeders goed te betouchten tot dat het jongste kind voorschreven zal gekomen
zijn tot den ouderdom als voorschreven is ….
Actum coram Jan Dauwen, Jan Diels, J. Matthe en Hendrick Hermans schepenen op datum als
boven. L. Van Wesel.
Op heden deze 19 juli 1996 voor d’ officie en schepenen onder genoemd compareerden Bertel
Luijendoncx en Gielis Marien als rechtelijke voogden der wezen wijlen Jan Van Boickel daar
moeder af Catlijn Verrijk ter ene, de voorschreven Chatlijn Verrijk bijgestaan met Adriaen Van
Olmen haar tegenwoordige man ter andere zijde, en hebben zij met interventie van de schepenen
en andere goede mannen geaccordeerd nopende de alimentatie en onderhoud der voorschreven
wezen tot twee in het getal met naam Jan Van Boickel en Adriaen Van Boickel te weten dat hij
tweede comparant schuldig en gehouden zullen zijn de voorschreven wezen die door de
voorschreven voogden op deze datum te besteden bij Catlijn Verrijck hun respectieve moeder
voorschreven en te onderhouden van kost en drank, ziek en gezond … Aldus gedaan coram Jan
Diels en Egidij schepenen, gedaan op datum als boven. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-008

folio 4 verso

Oolen, scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen wijlen Henrick Lemmens en Elisabeth
Verbiest over de erfgoederen bij hun achtergelaten zijnde dezelfde erfgenamen vier in het getal
namelijk Merten Lemmens, Jan Lemmens, Catlijn Lemmens en Balthasar Goublom als man
en voogd van Elisabeth Lemmens en zijnde dezelfde goederen na voorgaande kaveling bevallen
zo en gelijk hierna is volgende.
In den eersten voor de eerste kavel wordt gesteld het groot huis met het binnengeleg behoudelijk
dat de schuur die daar opstaat zal vermogen te blijven staan op dezelfde erve tot den tijd van tien
jare, ingeval Catlijn Lemmens aan wie ingeval de ondergeschreven tweede kavel zal bevallen is
de enkel schuur, dezelfde schuur niet van doen en heeft en ingeval hij dezelfde verhuurd, zal
Merten Lemmens altijd zijnen keus hebben mits gevende zoveel van huur als den meeste
daarvoor zal biedende.
Item zeker perceel zowel land als weide genaamd “ de claes bloeten “ mits gevende jaarlijks één
gulden aan de Gestel Capelle. Item zeker perceel weide genaamd “ het gierst delleken “ mits
wegende de achterste plek bevallen aan de tweede kaveling, mits betalende den cijns half en de
tweede kavel half. Item zeker perceel hooi was gelegen in “ het gele broek “ genaamd “ het neer
goir “. Item zeker perceel hooi was genaamd “ de voorste ganse koijheijde “ te delen met de
tweede kavel. Item de helft van zeker perceel heide genaamd “ den crommen voort “. Item zeker
perceel hooi was groot een half zille gelegen op “ den mommaert “. Item de helft van “ den kievits
quebbe “. En is deze eerste kavel naar voorgaande loting ten dele gebleven aan Merten
Lemmens.
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WLO-OGA750-009

folio 5 recto

Tweede kavel, in den eersten voor de tweede kavel wordt gesteld de enkel schuur staande op de
erven en op conditie gelijk in de eerste kavel vermeld. Item zeker perceel land geheten “ den rijdt “
en “ Tennen straeten “. Item zeker perceel land genaamd “ over de straete “ en op den last van
zeven en een half leupkens koren aan de kerk en H. Geest alhier. Item de helft van zeker perceel
land genaamd “ het ketelaers “ te delen met de vierde kavel. Item zekere weide genaamd “ het
achterste delleken “ wegende gelijk vermeld in de eerste kavel. Item zeker perceel beemd
gelegen onder Oolen op “ den haersack “. Item de helft van de voorschreven “ ganse koije “ te
delen met de eerste kavel. Item alsnog zeker perceel hooi was genaamd “ den mosbergh “ of “
baggaert cuilen “. Item nog zekere kwebbe genaamd “ het steen “. En is deze tweede kavel naar
voorgaande loting ten dele bevallen aan Merten Verbiest als voogd van Catlijn Lemmens.
Derde kavel, in den eersten voor deze derde kavel wordt gesteld het cleijn huijs met het
binnenblok daaraan gelegen gestaan tot Doffen onder Oolen, Palende oost de straat, zuid Merten
Verheijrestraeten, west Jan Lemmens en noord Merten Verheijen. Item alsnog zeker perceel land
genaamd “ de postelen “ belast met een veerteel korencijns jaarlijks. Item zeker perceel weide
genaamd “ de quae vennen “. Palende oost Peeter Bellens, zuid Peeter Goor, west en noord
Adriaen Wauters. Item zeker perceel heide gelegen over de Nethe rijdende met Adriaen Van
Lommel erfgenamen. Item zeker perceel heide genaamd “ de gover heijde “. Item de helft van
“ den crommen voort “ onder Geel te delen met den eerste kavel. Item een dobbel gewent op
“ den haersack “. Item de helft van “ de kievits quebbe “ te delen met de voorschreven eerste
kavel. En is deze derde kavel naar voorgaande loting ten dele bevallen aan Balthasar Gaublom
man en voogd van Elisabeth Lemmens.
WLO-OGA750-010

folio 5 verso

De vierde kavel, item voor de vierde kavel worst geconstitueerd zeker perceel weide genaamd
“ den demer “. Item de helft van zeker perceel zowel land als heide genaamd “ den ketelaar “ te
delen tegens de tweede kavel. Item bloksken gelegen in “ den hoeck “. Item zeker perceel heide
genaamd “ de honinck heijde “. Item zeker perceel heide genaamd “ de bransheijde “. Item
zeker perceel beemd gelegen in “ den poes “. Item zeker perceel heide genaamd “ de achterste
ganse koijheijde “. Item alsnog zeker perceel hooi was gelegen op “ den momert “ onder Oolen
genaamd “ den eesterdonck “ . Item alsnog zeker perceel hooi was gelegen onder Geel,
genaamd “ het achterste geruim “. Item zekere kwebbe genaamd “ de ketels bunders “. En is
deze vierde kavel na voorgaande loting bevallen aan Jan Lemmens.
Aldus gedaan en gepasseerd coram den meijer, L. Wuijts, Jan Laenen en Hendrick Hermans
schepenen deze 24 september 1696. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-011

folio 6 recto

Op heden deze 20 oktober 1696 voor d’ officie en schepenen compareerden Peeter Helsen en
Goissen Helsen als rechtelijke voogden der wezen wijlen Willem Geens en Maria Helsen ter ene
en Jan Bresiers stiefvader der voorschreven wezen ter andere zijde, welke voorschreven
comparanten verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn
aangaande de schulden waaraan het sterfhuis belast was. Dat hij Jan Bresiers zal genieten en
profiteren de koop cedullen der haafelijke meubelen mits betalende alle schulden en de
dorpslasten tot Sint Jansmisse als voogd van het kind van David Van Olmen voor zijnen uitkoop
negen en dertig guldens behoudelijk dat de voorschreven voogden in kwaliteit als voor moeten
betalen een som van 50 guldens en werd er afgesproken dat den uitkoop den welke de
voorschreven Jan Bresiers of uit de voorschreven meubelen komt insgelijks ten deze resteren
mits de overvloedigheid van de schuld en is den voorschreven Jan Bresiers verplicht te betalen
de lasten van den …?… van dit tegenwoordig jaar 1696 en de veerdel koren, verder vermogen zij
eerst … gebruiken het mest gelegen in de stal met den afloop aan het huis gelegen ….
De comparanten verklaarden dit akkoord te houden voor goed, vast en van waarde … Actum
coram den stadhouder, J. Vervecken, Jan Dauwen en Jan Diels schepenen.

Westerlo Rekesten 1696 – 1743

Pagina | 6

Compareerde voor d’ officie en schepenen ondergenoemd Jan Helsen en Jan Wuijdts als
geëede voogden wezen wijlen Willem Helsen en Dimphna Wuijdts ter ene, Mr. Guilliam Van
Berausel stiefvader der wezen voorschreven ter andere zijde, welke voorschreven comparanten
verklaarden met tussen spreken en interventie van de schepenen waarachtig te zijn nopende het
hetgeen den tweede comparant komt te pretenderen in het sterfhuis, te weten dat den eerste
comparant zullen gehouden wezen te betalen aan den tweede comparant een som van honderd
pattacons wisselgeld, waarvoor de voorschreven tweede comparant moet afstand doen van al de
haafelijke meubelen die er ten sterfhuis zullen bevonden worden mitsgaders van die bij den
meergemelde tweede comparant gekocht van Peeter t’ Sijen en zullen de eerste comparanten
dienen voor betaling bij drie delen in een som van vijftig guldens die den tweede comparant heeft
geleend van Jan Baptist Verlinden weduwe.
Item alsnog drie delen in som van honderd … guldens tien stuivers die den tweede comparant had
uit de gelijke …?… geëmploieert tot betaling van zekere … huis … alhier inde Plaatse bij hem
gekocht van de erfgenamen wijlen Jan Verstappen en Barbara Cools, verder moeten …
WLO-OGA750-012

folio 6 verso

de voorschreven voogden nog leveren aan de tweede comparant vier veertelen koren, drie hespen
met een hemtrock en al hetgeen den voorschreven Van Berauwsel consenterende de haafelijke
meubelen in het voorschreven sterfhuis heeft ingebracht wederom tot zijn behoefte profiteren en
voor eigen handen gelijk ook de goederen bij hem tot Retie gekocht en zal daarenboven alsnog
voor betaling dienen aan de voorschreven eerste comparanten al hetgeen den voorschreven
tweede comparant is pretenderende van de gelijke erfgenamen wijlen Dimphna Vincx, signanter
van Peeter Jochem Verlinden hunne mede condividenten, komende alhier te cesseren al
hetgeen den voorschreven tweede comparant enigszins op de voorschreven wezen zouden
komen te pretenderen het zij uit den hoofde dat enig erfgoed bij versterf van de kinderen waren
verstorven, anderszins daaraan zo in het geheel als ten dele mede ook aan de voorschreven
haafelijkheid rennuntierende alle welk akkoord verklaarden zij comparanten te houden voor goed,
vast en van waarde onder verbintenis obligatie….
Aldus gedaan coram den stadhouder Joris Vervecken, J. Egidij, J. Matthe, Jan Dauwen en Jan
Diels schepenen deze 23 oktober 1696. L. Van Wesel.

Akte van revocatie concernerende zekere procuratie verleden bij Mr. Hendricus Caers organist in
Westmalle etc… waarvan den teneur luidt als volgt:
Aan mijn heeren drossaard, schepenen en de secretaris van Westerlo salut.
Alzo ik onderschrevene aan mijnen zoon Adriaen Caers tegenwoordige secretaris van Casterle en
mijne dochter Joanna Caers getrouwd met Guilliam Gijsels wonende tot Geel verleend hebben
een manualen procuratie van mijne goederen onder Ue jurisdictie van enkelijk tot Oolen gelegen te
belasten, uit kracht van wet, zo ik versta en dezelfde al mede belast zijn met zes zonder guldens
kapitaal ten behoeve van den heer advocaat Van IJsendijck tot Herentals, zo dient deze tot
advertentie, dat ik dezelfde procuratie zal revocerende en Ue verzoekende voor zoveel in mij is
van in toekomende niet meer te staan over enige ontlasting, die mijne voorschreven kinderen uit
kracht der zelfde procuratie zouden willen doen, verzoekende deze mijne missive Ue register
..get… te worden casu etc… en in margine stond blijve ondertussen mijne heeren Ue
Ootmoedigen dienaar en onderstond Hendricus Caers, coster, schoolmeester en organist in
Westmalle, 12 januari 1697 en deze voorschreven akte of missive alhier geregistreerd coram
Matthe, Jan Dies, Jan Laenen en Hendrick Hermans schepenen, deze 22 januari 1697.
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WLO-OGA750-013

folio 7 recto

Op heden deze 5 maart 1697 voor het officie en schepenen compareerde Geeraert Helsen en
Peeter Meir als rechtelijke voogden der wezen wijlen Maria Meir daar vader af leeft Andries
Helsen ter ene en de voorschreven Andries Helsen ter andere zijde hebben met interventie van
de schepenen en tussen spreken van goede mannen verklaart en tot akkoord gekomen te zijn
rakende de alimentatie en onderhoud der voorzegde wezen dat hij tweede comparant gehouden
zal wezen de voorzegde wezen te weten dat hij tweede comparant de voorzegde wezen tot twee in
het getal met naam Christina Helsen en Maria Helsen te onderhouden van kost en drank … ziek
en gezond, dezelfde te laten leren lezen en schrijven tot ieder kind zal gekomen zijn tot den
ouderdom van 25 jaar en hij tweede comparant aan ieder der voorzegde wezen zal moeten geven
100 guldens …
De tweede comparant zal genieten en profiteren alle de haafelijke eiken meubelen die in het
voorzegde sterfhuis bevonden zullen worden en de touchte der erfelijke goederen van moeders
zijde tot den gelimiteerde tijd van 25 jaar ... Ingeval dezelfde komen te versterven op de wezen
dode, of de dood van hun grootvader Peeter Meir binnen de gelimiteerde tijd en ingeval één der
wezen kwam aflijvig te worden zal hij comparant gestaan mits bestellende het lichaam ter gewijde
aarde met een tamelijke uitvaart …
Actum in collegio coram J. Matthe, Jan Douwen, Jan Diels en Hendrick Hermans schepenen op
datum als boven. Van Wesel secretaris.

Op heden deze 14 maart 1697 voor het officie en schepenen, compareerde Peeter Helsen en
Michiel Verwimp als rechtelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Anthoni Geeben daar
moeder af leeft Adriana Helsen ter ene …
WLO-OGA750-014

folio 7 verso

Adriana Helsen bijgestaan met Peeter Gijben haar tegenwoordige man ter andere zijde welke
voorzegde comparanten verklaarden ter minne en door interventie van de schepenen tot akkoord
kwamen rakende de alimentatie gelijk hierbij is volgende.
Te weten dat zij tweede comparante schuldig zal wezen dezelfde wezen tot vier in het getal
namelijk François Geeben, Anthonis Geeben, Adriana Geebben en Maria Geeben te
onderhouden tot dat ieder kind gekomen zal zijn tot een ouderdom van 24 jaar en dan aan iedere
wees te betalen de som van 18 guldens en integendeel daarvan zullen de tweede comparanten
genieten al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden … Actum coram het officie, Jan
Douwen en Jan Diels schepenen op datum als boven.

Wij Ambrosius Egidij en Jochem Matthe schepenen des land en markiezaat van Westerlo
verklaarden bij deze dat Elisabeth Bartholomeus daar vader af leeft Jan Bartholomeus
woonachtig tot Tongerlo uit den hoofde van haar moeder wijlen Anna Maria Vincx in deling is
gevallen en haar is competerende een zekere beemd gelegen alhier achter de kerk van Westerlo,
groot omtrent een derdel. Palende oost den voorzegde Egidij, zuid dezelfde, west het Beneficie
van Onze Lieve Vrouwe altaar en noord het Godshuis van Tongerlo en dat dezelfde beemd met
den … daar omme staande waardig is 400 guldens wisselgeld zonder dat bij onze … daar op
uitgaat van den gerechtigde Heerencijns, dat de voorschreven Elisabeth Bartholomeus nog bij
deling bevallen is een zeker stuk erve gelegen onder de Laatbank van “ het Watereijnde “ omtrent
een half uur van dit markiezaat wetende ten dele land ten dele bossen. Palende oost den advocaat
Adrianus Thijs, zuid de straat, west Jan Broeckhovens en noord den voorschreven advocaat Thijs
hetwelk ook waardig is ten minste 200 guldens wisselgeld … dat bovendien aan de voorschreven
Elisabeth Bartholomeus uit de hoofden als voor competeerde een rente ten kapitaal van 100
guldens de welke tegenwoordig geldende is (aan) Thomas Van Castel, zodat het landsgedeelte
van de voorschreven Elisabeth Bartholomeus uit den hoofde van wijlen haar moeder komt te
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importeren ter somme van zeven honderd guldens wisselgeld en waarvan zij als meesteresse is
zonder dat haar vader daar aan de minste touchte is hebbende. 14 maart 1690. Van Wesel
secretaris .
WLO-OGA750-015

folio 8 recto

Scheiding en deling aangegaan met de gelijke erfgenamen van wijlen Adriaen Vermeerberghen
en Dinneken Soeten, namelijk tussen Peeter Vermeerberghen, Jan Vermeerberghen in
kwaliteit als voogden voor Anna Vermeerberghen, Cornelis Vermeerberghen en Merten
Vermeerberghen, Jan Douwen ten deze uit de wet geassumeerde in kwaliteit als voogd van
Anna Vermeerberghen en Elisabeth Vermeerberghen. Item Adriaen Vermeerberghen den
voorschreven Jan Vermeerberghen voor zijn zelve en Guilliam Willems als man en voogd van
Catlijn Vermeerberghen en zijn de respectieve kavels aan ieder en allen als volgt.
Aan den eerste kavel werd gesteld het huis met de erve daaraan gelegen behoudelijk daar af van
achter te meten 150 roeden aan den derde kavel, zo en gelijk het zelfde gestaan is tot Zoerle
onder Westerlo in de Caethove straat. Palende oost S’ Heerenstraet, zuid Cornelius
Vermeerberghen west de erfgenamen Peeter Vermeerberghen en noord Jan Vermeerberghen
Adriaenssone. Item alsnog zekere heide gelegen in ” de goorheijde “ en moet deze kavel geven
aan de twee navolgende de som van honderd guldens courant. Item moet deze kavel weg geven
aan de tweede om te rijden uit de schuur, de vierde om te rijden en of te stouwen naar het eussel,
de vijfde om te rijden met … beesten, de zesde om te rijden en te stouwen en moet dragen zo
dorps als andere lasten en is deze eerste kavel na loting bevallen aan Peeter Vermeerberghen.
Voor de tweede kavel werd geconstitueerd de schuur naast het huis. Palende oost S’ Heerenstraet
zuid Peeter Vermeerberghen, west Jan Vermeerberghen Adriaenssone en noord de erfgenamen
Peeter Vermeerberghen en in geval dezelfde schuur werd afgebroken of kwam te vallen zal de
erve daar de voorschreven schuur opstaat verder omgaan na de voorschreven eerste kavel en
moet deze tweede van den eerste kavel trekken 100 guldens courant en verder nog 25 guldens
van de gelijke condemniteiten en is deze tweede kavel bevallen aan Jan Vermeerberghen als
voogd voor Anna Vermeerberghen.
Aan de derde kavel werd gesteld het binnenblok naast het huis en schuur voorschreven met 150
roeden achter af te meten naast de erve van Amand Van Genechten. Oost S’ Heerestraet, zuid
Amand Van Genechten, west de erfgenamen Jan Helsen en noord Peeter Vermeerberghen en
moet van haar geven 25 guldens aan Jan Vermeerberghen in kwaliteit als voogd van Cornelis
Vermeerberghen voor zijn minderjarigheid en is deze kavel bevallen aan Jan Vermeerberghen in
kwaliteit als momber voor Cornelius Vermeerberghen …
Aan de vierde kavel werd gesteld “ het voorste eussel “ achter het voorschreven huis, schuur en
binnenblok. Oost en zuid Jan Helsen, west Maria Vermeerberghen en noord Jan Douwen en moet
geven aan zevende navolgende kavel de som van 100 guldens en is deze vierde kavel bevallen
aan Jan Vermeerberghen in kwaliteit als voogd voor Merten Vermeerberghen.
Aan de vijfde kavel werd gesteld “ het achterste eussel “ achter het voorschreven huis, schuur,
binnenblok en “ het voorste eussel “ gelegen. Oost Merten Vermeerberghen, zuid Jan
Vermeerberghen Adriaenssone, west Hendrick Van Dijck en noord den voorschreven Jan
Vermeerberghen en is deze kavel bevallen aan Jan Douwen als voogd voor Maria
Vermeerberghen die alhier is present.
Aan de zesde kavel werd geconstitueerd het heiken achter “ het achterste eussel “, gelegen oost
en zuid de erfgenamen Jan Helsen, west Jan Vermeerberghen Adriaenssone en noord Merten
Vermeerberghen, en moet deze kavel trekken van de achtste en negende kavel de som van 100
guldens en is deze kavel bevallen aan de voorschreven Jan Douwen in kwaliteit van Elisabeth
Vermeerberghen die alhier is present.
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Aan de zevende kavel werd gesteld den hooiwas in “ het gemeijn broeck “ groot een half bunder
rijdende tegen Adriaen Jongers met nog een rente van 100 guldens kapitaal die is geldende
Adriaen Peskens wonende tot Parwijs en moet daarenboven nog trekken 100 guldens van de
vierde kavel en is deze gekozen bij Guilliam Willems voor Adriaen Vermeerberghen mits zijne
absentie.
Item aan den achtste kavel werd gesteld de helft van het land tot Strateneinde resort onder het
markiezaat van Westerlo groot in het geheel een bunder, wetende in het geheel voor het meeste
part leengoed. Palende in het geheel oost S’ Heerenstraet, zuid de erfgenamen Hendrick Meer,
west Adriaen Helsen en noord de erfgenamen Adriaen Soeten en moet deze kavel geven aan de
zesde kavel de som van 50 guldens courant geld en is deze kavel bevallen een Jan
Vermeerbergen.
Aan de negende kavel werd gesteld de andere helft van het land tot Strateneijnde gelegen.
Regenotende als voor en moet insgelijks geven aan de zesde kavel de som van 50 guldens en is
deze bevallen aan Guilliam Willems als man en voogd van Catlijn Vermeerberghen.
Aldus gedaan coram Jan Douwen en Jan Diels schepenen deze 5 maart 1697.
WLO-OGA750-018

folio 9 verso

Op heden deze 22 maart 1697 compareerden voor de heer drossaard en schepenen Jan Douwen
en Anthoni Douwen als geëede voogden der wezen wijlen Maria Douwen daar vader al leeft
Lenaert Thoelen ter ene, den voorschreven Lenaert Thoelen ter andere zijde welke eerste
comparanten verklaarden tot akkoord gekomen zijn rakende de alimentatie en onderhoud der
voorschreven wezen.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en houden zal wezen de voorschreven wezen tot
twee in het getal mits den derde in huwelijk is namelijk Adriaen Thoelen en Anna Thoelen te
onderhouden van kost en drank, ziek en gezond tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van 25
jaar, mitsgaders aan ieder der voorzegde twee wezen en aan Jan Thoelen man en voogd van
Adriana Thoelen mede present, als het hem gelieven zal te geven 32 guldens en de beste koe uit
den stal of 32 guldens in plaats van dien, ten keuze der wezen een veerteel koren integendeel van
dien zal hij tweede comparant genieten zal al de haafelijke meubelen van het voorschreven
sterfhuis mits betalende al de haafschulden, zo obligaties waarmee het sterfhuis belast kon zijn …
etc. Actum coram den heer J. De Rest drossaard, Jan Diels en J. Matthe schepenen.
WLO-OGA750-019

folio 10 recto

Op heden 25 maart 1697 compareerden voor de schepenen Willem Wuijdts en Jan Van Outsel
als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Wuijdts daar moeder af leeft Elisabeth
Van Eutsel ter ene, de voornoemde Elisabeth Van Eutsel bijgestaan met Jan Van Roije haar
tegenwoordige man ter andere zijde, welke comparanten verklaarden geaccordeerd te zijn
rakende de alimentatie der voorschreven wezen.
Te weten dat zij tweede comparant schuldig en gehouden zullen zijn de wezen te onderhouden
van kost en drank tot deze gekomen zullen zijn tot een staat of ouderdom en hun dan te geven 15
guldens courant en een verteel koren en integendeel zullen de twee comparanten profiteren al de
haafelijke goederen ten sterfhuis bevonden en ook de touchte der goederen van de vader tot het
jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar, mits betalende alle haafschulden …
Aldus gedaan coram Jan Diels en J. Matthe schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-020

folio 10 verso

Op heden 3 mei 1697 voor de stadhouder en schepenen compareerden Laureijs Diels en Jan
Diels ten deze uit de wet gekozen voogden der wezen wijlen Peeter De Rijdt en Catlijn
Lembrechts welke comparanten verklaarden door interventie van de schepenen ter restitutie en
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wederom te leveren (aan) Jan Tibours en Cornelis Van Eutsel als geëede voogden der wezen
Merten Verbiest en Adriaenken Van Kerckhoven zeker drie zillen land wetende leengoed welk
Peeter De Rijdt van de voorzaten van de wezen had gekocht en nooit daartoe was gekomen nog
de koop had voldaan, zodat de moeder de voorschreven wezen Merten Verbist door te … van de
leenboeken ged… beide dezelfde drie zullen te komen verheffen en daar na de dood van de
voorschreven Adriaenken Van Kerckhoven door de voorschreven voogden nog eens verheven
met nog het huisje daarop staande hetgeen Peeter De Rijdt daarop had gezet waarvoor zij
voogden van de wezen Merten Verbist en Adriaenken Van Kerckhoven beloofden te betalen los
en vrij 30 guldens mitsgaders te restitueren 75 guldens die de voorzegde Peeter De Rijdt had
betaald op korting van de kooppenningen die in het geheel bedragen 140 guldens … Actum coram
Jan Matthe, Jan Diels en Hendrick Soeten schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-020

folio 10 verso

Uit kracht van open brieven op condemnatie in de Soevereine Raad van Brabant ten last van den
heer Paulus Wijnants Van Rosan kanunnik der parochiale kerk van Sint Dimphna tot Geel als
erfgenaam van zijn ouders beide op datum 26 maart 1697 gepasseerd jaar en dit getekend Bodrij
en na vermogen uit de autorisatie van datum 30 maart 1697 insgelijks ondertekend Bodrij, zo
worden bij mij ondergeschoven notaris etc… bedezetters, residerende vanwege zijne majesteit
Hertog van Brabant ten verzoek van den advocaat Adriaen Thijs important na voorgaande
executie voor zoveel noodzakelijk gearresteerd aan de immeubilaire goederen en effecten
achtergelaten bij wijlen Sr. Adriaen Wijnants Van Rosan en Elisabeth Van Libergen de ouders
der voorschreven heer kanunnik en namelijk zekere partij land groot omtrent een half bunder
gelegen in de Tongelsche straat tegenover “ de looferheijde “ ? in huur gehad bij den heer
Jaques De Rest ter concurrentie etc. Actum deze 17 mei 1797 coram Egidij en Matthe
schepenen.
WLO-OGA750-021

folio 11 recto

Op heden deze 21 mei 1697 voor de stadhouder en schepen compareerde Willem Verachtert en
Joachim Aerts als geëede voogden der wezen wijlen Elisabeth Verachtert daar vader af leeft
Hendrick Aerts ter ene en de voorschreven Hendrick Aerts ter andere zijde welke comparanten
verklaarden met interventie van de schepenen geaccordeerd te hebben rakende het onderhoud en
alimentatie der wezen tot één het getal met naam Jan Aerts te weten dat de tweede comparant
gehouden zal wezen de voorschreven wees te onderhouden tot deze zal gekomen zijn tot den
ouderdom van 20 jaar en hem dan te betalen een som van 60 guldens en een nieuw kleed of in
plaats van dien 15 guldens in geld, zo zal de tweede comparant genieten al de haafelijke
meubelen ten sterfhuis bevonden … Actum in collegio coram Matthe, Jan Douwen, Jan Diels en
meer schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-022

folio 11 verso

Op heden 21 juni 1697 voor Cornelius Verlinden en Ambrosius Egidij schepenen des land en
markiezaat Westerlo compareerde Emerentiana Marcelli enig achtergebleven kind van wijlen den
heer en meester Michiel Marcelli en Juffrouw Adriana Van Der Cleeren en nu weduwe van Mr.
Joannes Van Dommelen procureur in zijn leven ter ene en Juffrouw Adriana Van Dommelen
haar bejaarde dochter enig kind en respectievelijk hebben verklaard en verklaarden bij deze
geconstitueerd te hebben te compareren voor de meijer en schepenen van Pepinghe en alom
elders om daar in hun constituante naam te aggreeren en ten volle consenteren in de verkoop van
alle erfgoederen geen uitgenomen die Juffrouw Joanna Van Der Cleeren dochter wijlen Sr. Lucas
Van Der Cleeren oom en oud oom van de voorschreven comparanten is bezittende in het
graafschap van Henegouwen voortkomende uit den hoofde en successie van haar vader dewelke
zij begeerde te verkopen of te laten aan alle zieke personen als zij geraden vinden, zal geven aan
hun voorschreven volle macht voor zoveel het nodig is zich in hun naam daarvan te onterven en
alles daarin te doen volgens landsrecht.
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WLO-OGA750-023

folio 12 recto

Op heden 1 augustus 1697 coram Joris Vervecken stadhouder, Ambrosius Egidij en Merten
Soeten schepenen compareerde Hendrick Hermans dewelke verklaarde te rennuntieren van de
touchte van alzulke goederen als heeft verkregen met zijn eerste huisvrouw Catharina
Cauwenberghs consenterende over zulks dat zijn zoon François Hermans voor zoveel vervat
zijn kindsgedeelte dezelfde mag belasten met een som van 100 guldens zonder meer. Coram als
boven.

Ten voorschreven dag et coram als boven compareerde Adriaen Van Dingenen die op deze
datum gedaan heeft in kwaliteit als voogd der wezen wijlen Hendrick Van Dingenen daar moeder
af is Dimpna Leuckens mede alhier present bekennende met aggregatie van de schepenen alhier
akkoord te wezen met François Hermans recentelijke geëede … der voorschreven Dimpna
Leuckens in de voege dat de 100 guldens kapitaal die de voorschreven Dimpna Leuckens is
geldende aan den heer pastoor van Sammel van … heere gekocht heeft die zullen blijven tot koste
van haar voorkinderen verwekt met haar eerste man Hendrick Van Dingenen zonder dat in
toekomende François Hermans of zijn erfgenamen daar mede konden belast blijven met
expresse conditie nochtans dat de voorschreven François Hermans of zijn erfgenamen zullen van
gelijken ontlasten de voorschreven Adriaen Van Dingenen in kwaliteit voorschreven van alzulke
honderd guldens kapitaal aan den voorschreven François Hermans is geldende aan Sebastiaen
Peeters 100 guldens of zijn erfgenamen … de voorschreven comparanten hetgeen voorschreven
alzo te onderhouden en achtervolgen. Actum coram als boven.

Compareerde voor schepenen nagenoemd Peeter Mertens, Andries Dierckx, Joris Saelen, Jan
Marinus Smets, Jan Roovers, Jan Ridders, Franciscus Hermans en Hendrick Van Aelten alle
welke comparanten op het distilleren van de levende waeteren of brandeweijn, de datum 16
december 1697 gepraat …. hebben verklaart onder eed het navolgende te weten den eersten
comparanten woonachtig in “ het Hert “ binnen het markiezaat Westerlo, dat hij in zijne macht
heeft een fornuis of ketel groot twee tonnen en een half opgericht in zijn achterhuis of stookhuis,
den tweeden comparant verklaarde dat hij heeft een fornuis of ketel groot omtrent welke tonnen
opricht ter zijne woningen genaamd “ Het Heilig Geesthuis “ binnen Westerlo voorschreven dat hij
in zijn macht heeft een forneuijs of ketel groot twee tonnen en een half opgericht in hun achterhuis
of stookhuis dewelke comparant verklaarde dat hij heeft eens een ketel of … groot omtrent twee
tonnen opgericht ter zijn wooninghe genaamd “ het Heilig Geest huijs “ binnen Westerlo
voorschreven … den vierden comparant dat hij een fornuis in zijn woning heeft ingericht gestaan in
de Polderstraete groot omtrent vijf … deelden derde … dat hij in hun verachtert was naar gekeerde
… omtrent zes vierde en elf … woonachtig binnen het voorschreven markiezaat.
Item “ den ketel “ de vijfde, den comparant verklaarde dat hij is hebbende een fornuis groot
omtrent zeven vierde deel opgericht in zijn achterhuis gestaan achter zijn achterhuis achter zijn
woning genaamd “ Sint Sebastiaen “ als binnen den voorschreven markiezaat en de zesde
comparant verklaarde dat hij is hebbende een fournuijs in zijn woninge aan de markt van den heer
drossaard groot omtrent vijf vierendeel opgericht in zijne kavel … den comparant woonachtig in “
het Withooft “ binnen den voorschreven markiezaat … verklaarde te hebbend fornuis opgericht in
zijn achterhuis, groot omtrent zes vierendeel. Den achtsten comparant verklaarde te hebben en
fornuis opgericht in zijn woning, gestaan alhier binnen den marquisstede bij de kerk, groot omtrent
zes vierendeel.
Verklarende de voorgeschreven comparanten onder den voorschreven eed dat zij hun van den
voorschreven fornuizen of ketels niet en zal dienen, door wie het zij, directelijk of inderectelijk is
comparerende van de voorschreven ordonnantie niettegenstaande alles volgen hetzelfde plakkaat
te proveniëren in forma in handen van de schepenen Egidij mits absentie van den heer drossaard.
Actum coram Egidij en Cornelis Verlinden schepenen deze 3 februari 1698.
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Op 11 maart 1698 voor de stadhouder en schepenen onder te noemen compareerden Gaspar
Vervoort en Hendrick Verheijen als geëede voogden van het onmondige kind wijlen Jan
Vervoort daar moeder af leeft Maria Van Meensel geobstineerd met Michiel Van Kerkhoven
haar man en voogd ter andere zijde, al dewelke de voorschreven comparanten verklaarden
geaccordeerd te zijn door interventie van de schepenen voor de alimentatie en het onderhoud der
voorschreven wezen in voege en manieren hierna is volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zullen zijn de voorschreven wees met
naam Cornelis Vervoort te onderhouden van kost en drank … tot dat deze gekomen is tot een
ouderdom van 25 jaar als wanneer de tweede comparanten ook zullen moeten geven voor uitkoop
aan de voorschreven wees de som van 25 guldens eens of een koe ter keuze van het
voorschreven kind mitsgaders een veerteel koren een veerteel boekweit waarvoor hij tweede
comparant blijven genieten de haafelijke meubelen uit den hoofde van wijlen hun vader
competerende … Actum Sr. Ambrosius Egidij en meer schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-025

folio 13 recto

Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerden Jan Meer en Nicolaes Govaerts als
geëede voogden der achtergelaten wees wijlen Merten Meer daar moeder af leeft Catlijn
Govaerts ter ene, de voorschreven Catlijn Govaerts bijgestaan met Abraham Govaerts haar
tegenwoordige man ter ander zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden minnelijk en
door tussenkomst van de schepenen geaccordeerd te zijn voor de voorschreven wees tot één in
het getal met naam … (leeg) … te weten dat zij tweede comparante schuldig en gehouden zullen
zijn de voorschreven wees te onderhouden van eten en drank … tot het voorschreven kind
gekomen zal zijn tot een ouderdom van 18 jaar als wanneer insgelijks zullen moeten geven voor
uitkoop de som van 50 guldens eens en verder nemen tot hun last te landeren alle schulden en
renten obligaties als anderszins waarmede het sterfhuis zoude bestaan behoudelijk 10 guldens die
de voorschreven wees met afdragen na de dood van zijn moeder … Actum coram als boven op
datum als boven.
Compareerde voor schepenen Adriaenken Geeben gehuwd hebbende Peeter Gijters dewelke
verklaarde te rennuntieren van alzulke touchte en recht als de voorschreven comparante is
hebbende op zeker huis, hof, land te samen groot omtrent drie zullen gelegen tot Gelindel onder
Westerlo toebehorende (aan) haar voorkinderen met naam François Geeben, Maria Geeben en
Anthoon Geeben en dat te effect van 100 guldens kapitaal die den voorschreven François
Geeben zoude lichten op de voorschreven panden van den H. Geest tot Hulshout, verklarende de
voorschreven comparanten daarvan te rennuntieren ter concurrentie van de voorschreven som.
Actum coram het officie, Sr. Ambrosius Egidij en Cornelis Verlinden schepenen deze 26 maart
1698.
WLO-OGA750-026

folio 13 verso

Uit kracht van het vonnis gewezen bij de wethouders alhier op datum van 6 mei 1698 ter laste van
den heer baron Rogier Van Leefdael en ten voordeel van Sr. Jacques Schrijvers zo werden
door den stadhouder alhier ten verzoek van de voorschreven Jacques Schrijvers gesaiseert en
voor zoveel des noode andermaal gearresteerd al de goederen en effecten competerende den
voorschreven heer Rogier geboren baron van Leefdael en namelijk alzulke bossen, beemden,
weiden en andere goederen onder deze jurisdictie gelegen alles te hebben het effect en
voldoening van het voorschreven vonnis ter concurrentie etc… op pene. Actum Coram Sr.
Ambrosius Egidij en Cornelis Verlinden en schepenen deze 13 augustus 1698.
WLO-OGA750-027

folio 13 verso

Scheiding en deling van alzulke erfelijke goederen als zijn achtergelaten bij wijlen Joannes
Peetermans en Catharina Van Tongerloo gehuwden toen zij leefden tussen de gelijke
erfgenamen namelijk Maria Peetermans ten deze bijgestaan met haar man Martinus Peeters,
Catharina Peetermans, Nicolaes Peetermans en Joannes Baptist Peetermans allen kinderen
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van den voorschreven Jan Peetermans en Catharina Van Tongerloo, present Adriaen Kenens
voogd der voorschreven wezen en ten overstaan en bijwezen van de heer J. De Rest drossaard,
Sr. Ambrosius Egidij en Cornelis Verlinden schepenen.
Ten eerste beloofden de voorschreven condividenten uit het gelijk te betalen alle dorpslasten,
cijnzen en passieve schulden hoedanig die zijn staande tot last van den voorschreven sterfhuis tot
half oogst eerstkomende daar voor hun respectieve kavelen zijn verbolgenere en verder ieder aan
de condividenten zich in solidium is verobligeert daarvoor verbindende hunne personen en
goederen. Item zal iedereen zijn kavel mogen aanvaarden half oogst eerstkomende degene die
bestaan in landen …
Item zal alzulke kavel van het huis “ Clijn Antwerpen “ moeten ontlasten en afdragen den dries
gelegen achter de pastorij alhier wetende den onderpand van de rente van 8 honderd guldens
kapitaal verpand op het voorschreven huis blijvende deze geheel belast voor de voorschreven
rente tot ontlasting van het onderpand.
Aan de eerste kavel werd gesteld eerst het huis, hof met de brouwerij genaamd “ cleijn
Antwerpen “ gestaan en gelegen alhier in de Plaatse. Palende oost de Casteelstraet en den hof
van Elisabeth Oijen, zuid de clijn Laeck west Adriaen Wuijts en noord S’ Heerenstraet op den last
van 800 guldens kapitaal aan Juffrouw Elisabeth Van Thienen weduwe heer Jan Heckaert tot
Antwerpen en 100 guldens aan Dienijs Curincx zijnde hetzelfde huis geschat op 1600 guldens
met de schulden daarvan afgeleid blijft de som van 700 guldens.
Item “ den wijngaard “ wordende verhuurd in koren, vijf veertelen alzo geschat op 500 guldens.
Item het derde wordende verhuurd in koren drie en een halve veerteel is alzo geprofiteerd 350
guldens. Item het beemden achter “ het lijn brocxken “ wordende verhuurd aan twee veertelen
jaarlijks en alzo geschat op 250 guldens. Item moet deze kavel trekken van kavel B zijnde hoeve
tot Sammel jaarlijks twintig guldens, zijnde een kapitaal van 20 guldens. En is deze voorschreven
eerste kavel na voorgaande loting bevallen ten dele aan Maria Peetermans ten deze bijgestaan
met Merten Peeters haar man: totaal 2000 guldens.
WLO-OGA750-028

folio 14 verso

Aan de tweede kavel werd gesteld het huis tot Sammel bestaande in huis, schuur, stal en hof,
landen, weiden en heiden zo en gelijk het zelfde aldaar gelegen is gelijk die aan Jan Peetermans
is aangemeld en alsnu verstorven en de waarde hiervan geschat op 2700 guldens. Hiervan moet
geven aan de eerste kavel 200 guldens kapitaal alzo jaarlijks 10 guldens. Item de derde kavel 200
guldens alzo jaarlijks 10 guldens. Item aan de vierde kavel 200 guldens en alzo jaarlijks 10
guldens. Item is deze kavel geaffecteerd met 100 guldens kapitaal aan den heer pastoor tot
Sammel. Totale som van 700 guldens die afgetrokken der voorschreven 2700 guldens blijft
alleenlijk 2000 guldens en is deze voorschreven kavel bevallen aan Adriaen Kenis voogd voor en
in den naam van Joannes Baptist Peetermans.
Item werd aan derde kavel gesteld den dries achter de pastorij wordende verhuurd voor 10 veer
telen koren en hetzelfde geschat op 1000 guldens. Item “ het schapscoij berck “, wordende
verhuurd voor 4 veertelen koren en werd geschat op 400 guldens. Item de heide in “ het
Tongeleers bosken “ wordende verhuurd voor 4 veertelen koren geschat op 400 guldens. Item
moet deze kavel trekken van de derde kavel 200 guldens. Totale som van 2000 guldens. Nota dat
deze kavel is belast met een hele veerteel koren jaarlijks aan den H.Geest alhier. En is deze
voorschreven derde kavel bevallen aan Adriaen Kenens voogd voor en in den naam van Niclaes
Peetermans.
Item werd aan de vierde kavel gesteld eerst “ het baander “ achter “ de biest “ zijnde verhuurd
jaarlijks in koren 10 veertelen en geschat op 1000 guldens. Item “ het veldeken “ en “ cuijpers
blocxken “ benevens elkaar gelegen, wordende verhuurd jaarlijks in koren 8 veertelen
gewaardeerd op 800 guldens. Item moet deze kavel trekken jaarlijks 20 guldens van kavel B zijnde
de hoeve tot Sammel en alzo een kapitaal van 200 guldens. Deze kavel blijft belast met een cijns
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aan de kerk alhier. De totale som bedraagt 2000 guldens, en is deze vierde kavel bevallen aan
Catharina Peetermans ten deze bijgestaan met Adriaen Kenens haar voogd. Actum coram als
boven deze 22 juli 1699.
WLO-OGA750-029

folio 15 recto

Op heden 26 januari 1700 voor de stadhouder en schepenen compareerden Sebastiaen Van
Kerckhoven en Jan Bellens als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Nicolaas Van
Kerckhoven daar moeder af was Maria Janssens dewelke verklaarden ten overstaan van de
schepenen als oppervoogden akkoord te wezen in alzulke pretentie als de voorschreven wezen
hebbende in alzulke haafelijke goederen als bij de dood van hun vader was aangekomen alles in
de voegen en manieren na volgende.
Ten eerste beloofde de voorschreven wezen zijnde vijf in het getal te onderhouden van kost en
drank … tot den ouderdom van 18 jaar of tot ze gekomen zijn om hun kost te verdienen en te
winnen en tot ieder kind gekomen zouden zijn tot een geapprobeerden staat te geven 18 guldens
en een veerteel koren ….
Condities indien een der kinderen vroegtijdig kwam te overlijden … mits daarvoor bestellende het
lichaam of lichamen ter gewijde aarde en houdende daar over een tamelijke uitvaart naar staat en
conditie en alzo de voorschreven Maria Janssens met haar man hadden gekocht zekere beemd
alsnog onbetaald en dat ter som van 200 guldens en daarover het akkoord dat de voorschreven
som van 200 guldens hebben opgenomen en geaffecteerd blijven op den voorschreven beemd en
daar intrest zal betaald worden van de touchte of gebruik om van de voorschreven panden.
Behoudelijk nochtans dat den eigendom zal blijven voor de voorschreven wezen. Actum coram Sr.
Egidij, Matthe, en meer schepen in collegio op datum als boven.
WLO-OGA750-030

folio 15 verso

Op 8 februari 1700 heeft Peeter Mertens wettelijk in akkoord genomen zeker perceel erve gelegen
in de Savelstraat. Palende oost en zuid Juffrouw Cecilia Wellens, west madamme Verschuren en
noord de voorschreven Savelstraat competerende Mr. Anthoon Stercx om daar aan te verhalen
zijn contingent in preciese penningen alhier van uit te staan over enige goedenis. Actum coram Sr.
Egidij … op datum als boven.

Op heden 11 februari 1700 compareerde voor de stadhouder en schepenen Jan Douwen en Jan
Van Oijstaeijen als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Anna Van Oijstaeijen daar
vader af leeft Jan Douwen ter ene en den voorschreven vader Jan Douwen ter andere zijde,
welke voorschreven comparanten verklaarden met interventie van de schepenen tot akkoord
gekomen te zijn van alzulke alimentatie en onderhoud der voorschreven wezen met naam Adriaen
Douwen, Joannes Douwen, Peeter Douwen en Jenneken Douwen waarvan hebbende in
alzulke haafelijke goederen die aan haar waren toegekomen met de dood van haar moeder Anna
Van Oijstaeijen en dat alles in de voegen en manieren navolgende.
Item zo zal den voorschreven vader Jan Douwen de voorschreven wezen moeten onderhouden,
van eten en drank, ziek en gezond … tot dezelfde zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 20
jaar en zal Jan Douwen gehouden wezen aan ieder van zijn wezen te geven een som van 75
guldens eens en zal hij Jan Douwen genieten al de haafelijke meubelen komende uit de haafelijke
effecten van hun moeder … Actum coram Joris Vervecken stadhouder, Sr. Egidij en Jochem
Matthe schepenen.
WLO-OGA750-031

folio 16 recto

Op heden 23 maart 1700 compareerde Theodorus Lambertus Thijs verzoekende een authentiek
extract uit zekere donatio inter vivos gepasseerd voor de schepenen der stad Antwerpen op 23
december 1679 bij den secretaris Gerardi waarbij de secretaris Gerardi de Juffrouw Catharina
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Van Henxtenbergh weduwe van wijlen de heer Joannes Baptista Schoenmakers bijgestaan
met een voogd opdraagt de na volgende goederen.
En aangaande al de jaren comparanten andere resterende goederen meubelen of immeubele uit
genomen 52 gemeten 183 een halve roede land gelegen in “ de polders “ van den deel onder
Vlaanderen, dewelke zij voor haar is reserveerde, zo verklaarde de comparanten dat zij al dezelfde
geen andere reserveerde van welke natuur die zouden mogen wezen, onherroepelijk in volle
eigendom, geeft, laat en maakt bij pure donatie met levende lijve en warme hand aan de gemelde
Juffrouwen Anna Isabelle Schoenmakers en Theresia Maria Schoenmakers haar voorschreven
twee dochters ieder voor de helft als volgt.
Volgen de voorwaarden van deze donnatie:
O.a.

item dat sij donatrice sal meester blijven haer leven lanck gedurende voor het innecomen
off de touchte behoude van alle ende iegelijke de voorschreven soo haeffelijcke als
erffelijcke goederen. Item dat de gemelde Jouffr. Theresia Maria Schoenmaeckers
haere donatrice Jouffr. Dochter niet en sal vercrijghen te disponeren bij gifte off testament
over den eijgendom voor haere voorschr. haere gegeven goederen t’ sijn profijte van
geestelijcke off wereltlijcke personen, noch oock ten behoeve van haeren broeder, maer
om dat zijne beter soude onderhouden den wille van haeren vaeder en van haer
comparante moeder, soo sal sij verobligeert wesen de twee derde delen van alle ende
een iegelijks haer goederen te geven ende te laeten aen haere oudste zuster (Juffr. Anna
Isabella Schoenmaeckers) in cas die haer comt t’ overleven tot haere libre dispositie…

Item een rente van 2000 guldens kapitaal tot last voor de ingezetenen van Westerlo gepasseerd
voor de schepenen aldaar op 15 september 1646 ondertekent Vermeeren.
Alles nochtans op conditie navolgende. Eerst dat de voorschreven haar comparante twee dochters
moeten dragen al de cijnzen, lasten bekeuren waarmede de gemelde erfgoederen enigszins
zouden mogen belast wezen, mede te moeten betalen de schulden van haar comparante aan de
voorschreven haar twee dochters gedeclareerd en kenbaar gemaakt.
Item dat zij donatrice zal meester blijven haar leven lang gedurende van het inkomen of touchte
behoudens van alle en iegelijke daar voorschreven haafelijke als erfelijke goederen. Item zullen al
de goederen die haar oudste dochter uit kracht van deze donatie zal komen te profiteren en
genieten en die zij in haar leven in haar noodzakelijkheid niet en heeft verteerd en na haar dood
zullen komen over te schieten als zullen volgen en succederen op de eigen wettige kinderen die
haar voorschreven oudste dochter alsnu heeft en nog zal komen te profiteren en alsdan is
levendenlijve zullen wezen behoudelijk dat zij daar zal moeten disponeren onder dezelfde kinderen
in gelijke delen ofwel bij aan de ene of andere van dezelfde kinderen en ook te behoeve van haar
tegenwoordige man zo haar zal gelieven.
Item dat de gemelde Juffrouw Theresia Maria Schoenmakers haar donatrice jongste dochter niet
en zal vermogen te disponeren bij gift of testament over den eigendom van haar voorschreven
haar gegeven goederen het zij in profijt van geestelijke of wereldlijke personen, nog ook ten
behoeve voor haar voorschreven broeder maar om dat zij beter zouden onderhouden den wille van
haar voorschreven vader en van haar comparante haar moeder, zo zal zij verobligeert wezen te
geven en te laten aan haar voorschreven oudste zuster ingeval die haar komt te overleven tot haar
liber dispositie in de manieren en condities als met liber dispositie ten behoeve van haar man gelijk
zij hier voor jaarlijkse goederen is genietende en in geval de voorschreven oudste zuster met haar
man voor de jongste komt te sterven zo zullen dezelfde twee derde delen volgen aan de
voorschreven wettige kinderen van de oudste zuster Juffrouw Anna Isabella Schoenmakers die
zij nu heeft en nog zal komen te proberen zo nochtans dat zij vrij zal wezen in haar dispositie de
ene meer als de andere van de voorschreven kinderen … naar geliefte, en heeft de voorschreven
donatrice ander solemnele eed verklaart de gemelde gift of opdracht gedaan te hebben pure en
niet in fraude van enige kredieten, casserende dood en te niet doende zij comparante ook bij deze
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al de testamenten of disposities van uiterste wil bij haar gemaakt of gepasseerd voor welke notaris
of andere publieke personen hetzelfde zoude mogen wezen.
Ten deze mede comparerende de voorschreven Juffrouw Anna Isabella Schoenmakers
bijgestaan met de voorschreven heer en meester Petrus Van Vinckenborghs raad en fiscaal der
stad en Juffrouw Theresia Maria Schoenmakers geestelijke dochter met een voogd haar bij ons
met recht gegeven en hebben de gemelde gift en opdracht op last en conditie in de voorzegde
verhaald ten dank geaccepteerd te hebben.
Te houden voor goed en vast en zonder arglist in kennis van deze letteren bezegeld met onze
schependomszegel in het jaar ons heer 1699 den 23ste dag in de maand van december en was
ondertekent Max Gerardi en bezegeld met voorschreven schepenzegel daaronder opgedrukt en
ter oorkonde ondertekend J. Lodewijcx notaris 1700.
Welke volgende heeft den voorschreven Theodorus Lambertus Thijs uit kracht der procuratie in
het voorschreven instrument geïnsereerd den inhoud der zelfde met alle gewoonlijke solemniteiten
vernieuwd en herkent en gepasseerd bij deze. Coram de heer J. De Rest drossaard, Ambrosius
Egidij en J. Matthé, Peeter Soeten en Jan Douwen schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-033
Op heden 20 november 1700 voor de heer drossaard en schepenen compareerde Juffrouw Maria
Van Geldorp weduwe van wijlen den heer secretaris Vermeeren en heeft uit kracht van testament
opgedragen in handen van den heer drossaard zeker hun huis cum appendenties na voorgaande
kaarsbranding ten behoeve van den heer doctor Lepage alles volgens condities daarvan zijnde en
in handen des notaris Thijs coram Egidij en Matthei schepenen op datum als boven.
overgebracht ten rechte 10 mei 1701.
Copije
Op heden deze 30 juli 1690 zo zijn veraccordeerd Anthoon Govaerts ter ene zijnde alhier en
Abraham Govaerts zijn zoon ter andere zijde, zo en gelijk zij accordeerden mits deze aangaande
alle haafelijke schulden en intresten die Anthoon Govaerts zal moeten betalen tot half oogst van
dit jaar 1696 behoudelijk dat de kinderen de dorpslasten moeten helpen betalen van Sint Jan
1695, het welke tegenwoordig is bezaaid van hun vader en is besproken dat Anthoon Govaerts
zal moeten trekken de pacht en voorlijf van dit jaar 1696 en dan zal Adriaen Govaerts nog
moeten geven vier veertelen koren aan zijn vader en aan zijn broer 12 guldens 10 stuivers geld en
drie veertelen koren voorts aangaande de touchte van zijn vrouwengoed dezelfde voorschreven
moeder en het verkregen goed zal ieder hebben de helft van de touchte behoudens dat Anthoon
Govaerts pretendeerde zijn part en deel aan hem verstorven van zijn kind Anthoon Govaerts en
dan zullen zij de partijen aanvaarden de intresten en obligaties en de gegoede rente ieder gelijk zij
trekken de touchte hiervoor gedeeld, dit akkoord verklaarden zij partijen voor goed, vast en van
waarde te houden ter presentie van de getuigen hiertoe geroepen en gebeden Anthoon Douwen
en Nicolaes Govaerts Janssone de welke het met hun eigen handen hadden ondertekent met
bijzijn en tussenspreken van Jan Diels en mij Jan Douwen.
WLO-OGA750-034

folio 17 verso

Overgebracht ter register 7 december 1701.
Ten verzoek van de erfgenamen wijlen Hendrick Van Eutsel en uit kracht van de originele
apostille staande op het origineel op datum van 29 november 1701, zo heb ik onderschreven
deurwaarder op 7 september 1701 uit den naam van den Coninck als Hertog van Brabant
geacquireerd al de goederen en inkomsten als renthen etc… competerende de erfg… heer
Egidius Rademaeckers met verbod van niet te staan over enige goedenissen etc… en verzocht
aan drossaard, schepenen secretaris van Westerlo hebbende verzocht aan den voorschreven
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secretaris deze te registreren den voorschreven drossaard en schepenen … Actum als boven
ondertekent Cornelis De Vlaminck 1702.
Overgebracht ten register 30 december 1701.
Uit kracht en na vermogen van zeker vonnis gegeven in den Soevereine Raad van Brabant op
datum van 23 mei 1701 ondertekent Scrijnmaeckers en uit kracht van recht en appoint daarop
gevolgd zo wordt bij mij onderschreven officier ten verzoek van J. P. Proviens en vanwege zijne
koninklijke majesteit als Hertog van Brabant gesaiseert en geaccordeerd in handen van den
secretaris van Westerlo het huis daar den tegenwoordige in woont Mevrouw Verstraten
toehorende Jonker Jacobus Saveneelt heer van Bruggen hetzelfde niet te laten belasten,
verkopen of aluneren. Actum 30 december 1701 was ondertekent Philippe Strekers.
WLO-OGA750-035

folio 18 recto

Geregistreerd 28 januari 1702.
Uit kracht en na vermogen van de originele open brieven op vonnis van datum 23 mei 1701
ondertekent J. B. Scrijmaeckers en ten verzoek van jonker Peeter de Proviens wordt door mij
onderschreven deurwaarder van den Raad van Brabant gesaiseert in handen van den secretaris
van Westerlo het huis en al zijn toebehoren comparerende Jonker Jaques Saveneel heer van
Bruggen en vrouwe Henriette Verschueren zijne compagnie tegenwoordig in touchte bezittende
bij Mevrouw Verstraten, al welke gestaan en gelegen binnen Westerlo voorschreven met verbod
en interdictie met te staan over enige verkopingen of belastingen als op pene als naar recht om
daar en te verhalen den inhoud van het vonnis betaald aan den secretaris zes stuivers voor het
registreren dezer. Actum deze 28 januari 1702 en was ondertekent J …?

Op heden deze 3 april 1702 compareerden voor de stadhouder en de schepenen Adriaen Van
Echelpoel en Jan Dens als wettige voogden der achtergelaten wezen wijlen Peeter Van
Echelpoel daar moeder af leeft Anna Dens ter ene, de voorschreven Anna Dens ten deze
bijgestaan met Adriaen Snijers haar tegenwoordige man ter andere zijde, welke comparanten
verklaarden in het minnelijke en door interventie van de schepenen geaccordeerd te hebben van
de haafelijke meubelen uit den hoofde van hun vader achtergelaten in voegen en manieren zo
gelijk hierna is volgende, te weten dat de voorschreven tweede comparanten schuldig en
gehouden zijn de wezen tot drie in het geval met naam Elisabeth Van Echelpoel, Catharina Van
Echelpoel en Jan Van Echelpoel te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn tot
een geapprobeerden staat of wel tot den ouderdom van 20 jaar, en hen te geven een som van 50
guldens eens een koe of vijf en twintig guldens in geld en alzo Catharina Helsen grootmoeder der
voorschreven wezen heeft uitgezet op obligatie enige kapitale penningen belopende zes à zeven
honderd guldens min of meer zullen alhier houden de natuur van renten of erfgoederen en
vervolgens volgen aan de voorschreven wezen gekomen zijn tot den voorschreven staat of
ouderdom … Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder en Egidij en Guilliam Van
Berouwsel schepenen.
WLO-OGA750-036

folio 18 verso

Op heden deze 8 en 9 mei 1702 voor heer Jaques De Rest drossaard, Egidij en Guilliam Van
Berausel, Marten Peeters, Adriaen Bricx en Gielis Menten respectieve schepenen des land en
markiezaat van Westerlo in collegio gecompareerd Bartholomeus Boicx oud schepenen van
Westerlo heeft op dat zijn dochter Cornelia Boicx zoude mogen begijntje worden tot Mechelen
aan dezelfde zijne dochter gegeven zo hij doe mits deze een rente van 50 guldens jaarlijks koers
en ingang nemende tot haar profijt en tot zolang zij begijn zal wezen, welke rente verbonden en
verobligeert zal zijn en blijven ter assistentie van het voorschreven begijnhof, de voorschreven
rente in kapitaal ter som van 1000 guldens toekomen zal aan het voorschreven hof en dat de
voorschreven dochter deze rente zal mogen belasten of verkopen met consent van het
voorschreven hof …
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Zij comparante alhier in des Heren handen heeft opgedragen zeker stuk erve zo land als bos groot
omtrent twee bunders gelegen tot Hulshout genaamd “ het backx bosch “. Palende oost Adriaen
Peeters, zuid “ het geerts block “ west de Breeth straet en noord Antoon Kerselaars. Item heeft
de voorzegde comparante voor deze rente tot pand gesteld zeker stuk erve “ den dries “
genaamd, groot omtrent 260 roeden ook tot Hulshout gelegen. Geprijseerd op 350 guldens.
WLO-OGA750-037

folio 19 recto

Wij Joris Vervecken stadhouder met absentie van de drossaard, Egidij en Guilliam Van Berouwsel
schepenen des land en markiezaat Westerlo in het aanvaarden onzer officie ten verzoek van zijne
Excellentie onze heer markies van Westerlo graaf van Oolen en van Hulshout waarachtig te wezen
dat het voorschreven markiezaat van Westerlo alhier niet is belast met enige passieve renten,
hebbende ten dien einde doorzocht onze schepen registers waarin belastingen konden of renten
op dezelfde markiezaat werden bevonden … 20 mei 1702.

Staat en inventaris van de haafelijke meubelen der wezen wijlen Jan Bruers daar moeder af leeft
Anna Vervoort.
Eerst zijn de haafelijke meubelen van “ de Hooge hoeve “, het paard met zijn toebehoren, drie
koeien, een rund, een kalf als anderszins geschat op 160 guldens dus komt de helft voor de wezen
ter som van 80 guldens. Item zijn de andere effecten geprijsd op veertig guldens dus voor de
wezen de helft dus 20 guldens. Item den oogst op het veld is gekomen op 160 guldens dus hier
voor de wezen de som van 80 guldens. Deze staat beloopt voor de wezen 180 guldens.
Hier tegen is het debet: Eerst vijftig guldens obligatie aan Elisabeth Bruers tot Herselt dus voor de
helft de wezen … 25 guldens. Deze debet beloopt 55 guldens dewelke gezet tegen den boni
belopende 180 guldens, zo komt de voorschreven wezen goed 125 guldens. Aldus gesloten coram
den voorschreven drossaard De Rest, Guilliam Van Berouwsel schepenen en Egidij schepen deze
28 juni 1702.
Hierop gemerkt de navolgende uitkoop.
Ten voorschreven dag voor dezelfden compareerden Michiel Vervoort en Adriaen Bruers in
kwaliteit als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Bruers daar moeder af leeft
Anna Vervoort ter ene, Egidius Hanegreefs als tegenwoordige man van de voorschreven Anna
Vervoort verklarende tot akkoord gekomen te zijn over de haafelijke meubelen.
Te weten dat de tweede comparanten aan de voorschreven wezen tot drie in het getal met naam
Adriaen Bruers, Jan Bruers en Anneken Bruers gehouden zal zijn dezelfde te onderhouden van
kost en drank tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en hen dan te geven een som van
25 guldens eens en ieder ook twee veertelen koren … en namelijk ook een obligatie ten kapitaal
van 50 guldens aan Elisabeth Bruers tot Herselt zal ook nog blijven tot profijt van de voorkinderen
of deze voorschreven wezen ….

Op 24 juli 1702 hebben Antonis Mertens en Jan Van Uten respectieve voogden en toezienders
van het achtergelaten weeskind bij wijlen Guilliam Mertens en Elisabeth Van Uten den eed
gedaan in handen des heer drossaard zijnde daartoe gedaagd geweest bij den heer Schout van
Tongerlo.
WLO-OGA750-039

folio 20 recto

Anno 1703
Op heden 9 januari voor het officie en schepenen compareerden Jan Wouters weduwnaar van
Anna Vos ter ene en Jan Baptist Van Eutsel ter andere zijde zo voor hem zelf als ook hem sterk
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makende voor zijn broers en zusters welke bekenden onderling tot akkoord gekomen te zijn over
zeker arrest als aan de tweede comparant gedaan op de haafelijke goederen van den eerste
comparant om daaraan te verhalen de som van 71 guldens en 9 stuivers bij den eerste comparant
schuldig aan ieder van de kinderen wijlen Nicasius Van Eutsel daar moeder af was de
voorschreven Anna Vos in gevolg het akkoord daarover alhier voor de schepenen gepasseerd op
28 mei 1695 dat te weten het voorschreven arrest beslag zal nemen te cesseren nu den eerste
comparant voldoende zijn gelofte van 71 guldens en 9 stuivers aan ieder der voorschreven
kinderen paraat ten opzichte van degene tot staat gekomen op den ouderdom van 20 jaar
achtervolgens het meergemelde akkoord ten opzichte van degene die nog niet tot den ouderdom
gekomen zijn daarvoor heeft Adriaen Govaerts die tot deze mede compareerde zich als borg
gesteld … Actum coram Egidij, Peeter Soeten, Guilliam Van Berouwsel en Marten Meir
schepenen.
WLO-OGA750-040

folio 20 verso

Op heden 12 januari 1703 voor het officie en de schepenen nagenoemd compareerde Lambrecht
Van Outsel als voogd van de achtergelaten wezen wijlen Adriaen Van Outsel en Dimpna Van
Castel gehuwden toen ze leefden ter ene, en Adriaen Peeters als voogd van de wezen wijlen Jan
Peeters en verwekt bij de voornoemde Digna Van Castel in haar tweede huwelijk ter andere zijde
dewelke ter interventie en overstaan van de oppervoogden verklaarden tot akkoord gekomen te
zijn over alle pretenties die de voorschreven voogden in die kwaliteit zouden kunnen pretenderen
den ene aan den andere tot last van de voorschreven wezen. Namelijk den tweede comparant
over alzulke zestiende part of deel als door de dood van Gommar Van Eutsel was verstorven en
gedevolveerd aan de voorzegde Digna Van Castel op conditie dat den eerste comparant contant
zal betalen een som van 125 guldens courant geld, waarmede de tweede comparant voor zichzelf
als voor de wezen ten volle tevreden te zijn mits dat den eerste comparant ook zal moeten dragen
de renten of andere schulden als op de goederen van de wezen zouden kunnen uitgaan, gelijk hij
ook tweede comparant gehouden zal wezen of te dragen alzulke lasten op de goederen van de
laatste wezen. Aldus gedaan coram Ambrosius Egidij en Guilliam Van Berouwsel schepenen.

De volgende dag compareerde Jan Wouters weduwnaar van wijlen Anna Vos ter ene en Jan
Baptist Van Eutsel zo voor zichzelf als mede in kwaliteit van voogd voor de achtergelaten wezen
wijlen Nicasius Van Eutsel daar moeder af was de voorschreven Anna Vos ter andere zijde en
verklaarden met interventie van de schepenen overeen gekomen te zijn.
Te weten dat den tweede comparant is ontlastende van de uitkomen der wezen die hij aan ieder
der zeven in het getal schuldig was ter som van 71 guldens en negen stuivers volgens het akkoord
voor de schepenen op datum van 28 mei 1695 gemaakt, waarvoor hij tweede comparant
aanvaarde al de erfgoederen aan hem en de wezen bij hun ouders achtergelaten ook met de
dorpslasten te betalen, begonnen op Kerstmis laatstleden van het voorschreven jaar 1702 … Jan
Wouters zal tot profijt hebben het bed waar hij tegenwoordig is in slapende en twee lakens …
Aldus gedaan coram P. Soeten en Guilliam Van Berouwsel.
WLO-OGA750-041

folio 21 recto

Op heden 15 januari 1703 compareerde Jan Wouters weduwnaar wijlen Anna Vos voor zichzelf
ter ene, Jan Van Roije voor zichzelf nomine uxoris en Jan Baptist Van Eutsel ook voor zichzelf
mede als voogd der wezen wijlen Nicasius Van Eutsel daar moeder af was de voorzegde Anna
Vos ter andere zijde en verklaarden te samen te scheiden en te delen met interventie van de
schepenen en andere goede mannen nopende de geconkwisteerde goederen bij de voorschreven
Anna Vos achtergelaten op na volgende condities.
Te weten dat bij keuze is bevallen aan de tweede comparanten zekere hoeve gelegen alhier tot
Daemseijnde onder Westerlo gekomen van Peeter Soeten Adriaenssone met huis, hof, schuur en
binnenblok daar aan gelegen. Item een zille heide in “ de claver dries “ genaamd “ de hinnen
bogen “ ? achter aan het voorzegde binnenblok gelegen, palende aan de Tongelsche straat met
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een claverdriesch over de Tongelsche straat gekocht van de erfgenamen wijlen Paulus
Vermeerbergen genaamd “ den stillen acker “ tot Oosterwijk.
Item nog een heide aan de voorschreven “ claverdriesch “ gelegen en alwaar de schutters boog is
staande groot omtrent een bunder gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Item alsnog een perceel
genaamd “ de vlasraet ” zowel land als weide groot omtrent 3 zullen insgelijks tot Oosterwijk onder
Tongerlo gelegen. Item een perceel land groot omtrent 3 zullen en een half …
WLO-OGA750-042

folio 21 verso

met de heide daaraan gelegen groot omtrent ook 3 zullen te samen 6 zullen. Item nog een erve
gelegen bij Merten Van Eutven groot omtrent 110 roeden gelegen over het markiezaat van
Westerlo.
Item nog 2 plekskens beemd gelegen onder Oosterwijk in “ de voorste bempt “ waarvan Peeter
Stercx is hebbende de wederhelft met destructie dat de voorschreven tweede comparanten
moeten afdragen de navolgende renten waarmede de voorschreven goederen belast waren aan
Juffrouw Cornelia Heijlen begijntje binnen de stad Herentals ten kapitaal van 700 guldens in
wisselgeld en een rente aan Adriaen Govaerts Peetersse ten kapitaal van 100 guldens twee en
een halve pattacon tegens 2 guldens en 12 stuivers en aan Peeter Van Opstal wonende tot
Oisterwijck onder Tongerlo …
Is aan den voorzegde eerst comparant bevallen in deling het huis met het gehele erve daar hij
tegenwoordig is wonende staande tot Daemseijnde onder Westerlo groot omtrent een half zille met
de helft van “ den laumans hof “ en “ de cromme sille “ gekomen van Peeter Van Opstal met
bespreek dat moet afdragen de rente van waar mede dezelfde hoeve is belast, eerst een rente ten
kapitaal van 200 guldens die Jan Wuijts heffende is en aan Peeter Stercx wonende tot Ramsel
onder Herselt en nog een rente van 250 guldens nemende tot zijn last zo dat daar van is
ontlastende de voorschreven de tweede comparanten …. Volgen verder condities van deze
scheiding en deling. Actum coram Peeter Soeten en Guilliam Van Berousel schepen op datum als
boven.

Op 25 januari 1703 compareerde voor schepenen de gelijke erfgenamen van wijlen Nicasius Van
Eutsel ten deze bijgestaan met Peeter Hoes schepenen uit de wet gekozen voogd, dewelke
hebben gecedeerd al hun recht en deel hetwelk zij hebben in zekere hoeve van Peeter Soeten
Adriaenssone aan hun bij keuze bevallen volgens scheiding en deling tegen Jan Wouters als hier
voor de schepenen geregistreerd op datum van 15 januari laatstleden en dat ten behoeve van Jan
Baptist Van Eutsel waarvoor hij tot zijn last zal nemen eerst een rente ten kapitaal van 700
guldens kapitaal in wisselgeld op de voorschreven hoeve aan Juffrouw Cornelia Heijlen begijntje
tot Herentals. Item aan Adriaen Govaerts Peeterssone een rente ten kapitaal van 100 guldens in
wisselgeld en aan Peeter Van Opstal tot Oosterwijck ook 100 guldens kapitaal … Actum coram
Peeter Soeten en Guilliam Van Berousel schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-043

folio 22 recto

Compareerde voor de schepenen des land en markiezaat van Westerlo Elisabeth Vermeeren
enige achtergelaten dochter bij wijlen Juffrouwe Maria Van Geldorp daar vader af was de heer
Hendricus Vermeeren in zijn leven secretaris des land en markiezaat van Westerlo ten deze
bijgestaan met Peeter Van Inthoudt haar man verzoekende ter zake van de nabeschreven
goeden bij de voorschreven Juffrouw Maria Van Geldorp comparante achtergelaten, dienvolgens
hebben de schepenen na te noemen geprijseerd eerst zeker stuk erve gelegen alhier achter de
pastorij “ den hoeck “ genaamd groot 240 roeden. Palende oost Mr. Lauwerijs Janssens zuid den
heer markies, west den dijk gaande naar de Quaijbeeck en noord de Herbane tegenwoordig waard
te wezen 400 guldens in wisselgeld.
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Item zeker perceel land ” den dries “ genaamd gelegen alhier in “ de belckens “ groot 230 roeden.
Palende oost de erfgenamen Elisabeth Oijen, zuid de Belckensstraet, west Ambrosius Egidij en
noord de Cappelrije van Onze Lieve Vrouwe en zegden de schepenen dit tegenwoordig waardig te
zijn 350 guldens in wisselgeld. Item zeker perceel land alhier in de Savelstraet, groot 300 roeden.
Palende oost Elisabeth Oijen erfgenamen, zuid de Savelstraet, west het Wolfsstraetje en noord de
abdij van Tongerlo geschat op 100 guldens wisselgeld boven de last die daarop is uitgaande aan
den H. Geest alhier toe een half veerteel koren jaarlijks … Aldus gedaan coram den stadhouder,
Guilliam Van Berouwsel en Peeter Soeten schepenen deze 8 februari 1703.
WLO-OGA750-044

folio 22 verso

Compareerde voor de schepen des land en markiezaat van Westerlo Juffrouw Maria Roberechts
jonge bejaarde dochter heeft verzocht akte van taxatie der goederen competerende haar moeder
Juffrouw Elisabeth Segers weduwe wijlen den Heer Roberechts, welke volgende hebben de
nageschreven goeden geschaard als volgt.
Eerst zeker huis, stal en schuur, hof en erve gelegen binnen Westerlo genaamd “ den Engel “
jaarlijks wordende verhuurd aan zeventig guldens waardig in koop 1500 guldens. Item zeker stuk
erve geroot anderhalve zille. Palende oost Jan Verlinden erfgenamen zuid Ambrosius Egidij, west
Cornelis Verlinden en noord het straatje naar “ de Belckens “ geldende jaarlijks in huur 4 veertelen
koren en geschat op 250 guldens.
Item zeker perceel van erve gelegen alhier in “ het hollandt “ groot … een half bunder. Palende
oost Mr. Cornelis Caers, zuid de erfgenamen Margarita Oijen, west en noord … (leeg) in huur
jaarlijks drie veertelen koren en geschat op 150 guldens. Item zeker half bunder land gelegen
alhier tegenover “ het snieuw huijs “. Palende oost den heer pastoor van Westerlo, zuid de
Savelstraat, west de erfgenamen Margarete Oijen en noord Ambrosius Egidij en Peeter Verlinden,
geldende jaarlijks in huur vijf veertelen koren, waardig 300 guldens. Al de voorschreven percelen
met het voorschreven huis komt deze schattig op 2000 guldens en 200 honderd guldens. 2200 – 0.
Aldus gedaan coram Ambrosius Egidij en Guilliam Van Berousel deze 23 maart 1703.

Op heden 23 maart 1703 hebben Peeter Vermeerbergen en Andries Tubbecx als voogden der
achtergelaten wezen wijlen Colijn Diercx daar vader af leeft Jan Vermeerbergen in handen der
stadhouder den eed gedaan.
Ten voorschreven dag compareerden de voorzegde voogden der achtergelaten wezen daar vader
af is den voorschreven Jan Vermeerbergen alsnu getrouwd met Catharina Beucx ten deze ook
present ter andere zijde, welke comparanten verklaarden in het minnelijke en door interventie van
de schepenen en andere goede mannen geaccordeerd te zijn over de nalatendheid der haafelijke
meubelen de wezen competerende.
Volgens te weten dat de tweede comparanten der voorschreven wezen tot zes in het getal met
naam Maria Vermeerbergen, Catharina Vermeerbergen, Anna Vermeerbergen, Adriana
Vermeerbergen, Adrianus Vermeerbergen en Jan Vermeerbergen zullen onderhouden van
kost en drank … tot den ouderdom van 18 jaar waarvoor hun vader zal moeten betalen een som
van 18 guldens en drie veertelen koren … etc. Aldus gedaan coram den stadhouder Vervecken,
Ambrosius Egidij en Guilliam Van Berouwsel.
WLO-OGA750-045
Alzo geschil en ruzie was ontstaan tussen de kinderen wijlen Dielis Sprengers en de kinderen
wijlen Wouter Sprengers over zekere wezen rekeningen die de kinderen wijlen Wouter
Sprengers zeiden dat moesten doen Peeter Meir en Frans Heijlen in kwaliteit als voogden der
voorschreven kinderen wijlen Dielis Sprengers voorschreven in kwaliteit der voorschreven
kinderen over de administratie zo van ontvangsten als uitgaven mede ook over den obligaties als
anderszins bij wijlen den voorschreven Dielis Sprengers in kwaliteit als voogd der voorschreven
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kinderen van Wouter Sprengers en dat Peeter Meir en Franciscus Heijlen moeten recht doen
de verzochte rekeningen, ter zake de kinderen wijlen Wouter Sprengers zelf de documenten en
bescheiden van de voorschreven rekeningen te onderhouden om al dewelke verschillen en ruzies
te ontzien, zo zijn de partijen hun in de alhier voor de schepen des land en markiezaat van
Westerlo gecompareerd en over te doen de voorschreven wezen rekeningen, te weten dat de
voogden der kinderen wijlen Dielis Sprengers tussen deze dat en Sint Jansmisse na komende
aan Adriaen Sprengers, Jan Van Olmen en Nicolaes Biscops allen kinderen en erfgenamen
van wijlen Woulter Sprengers alsnu meerderjarig insgelijks een som van 60 guldens permissie
geld … Actum coram Egidij en Guilliam Van Berousel schepenen deze 2 april 1703.
WLO-OGA750-046

folio 23 verso

Wij Jaques De Rest drossaard, Hieronimus Lepage, Jaques Matthei en Jan Diels schepenen des
land en markiezaat van Westerlo verklaarden dat voor ons compareerde Jan Wuijdts te kennen
gevende te kennen Joannes Helsen wettige zoon van wijlen Willem Helsen en Dimphna
Wuijdts van intentie is met de gratie Godts te aanvaarden den priesterlijke staat, ten welk einde
dezelfde nodig is hebbende een sussistante … van zijne Hoogwaardigheid den heer Nicasius Van
S’ Herthogenbosch, dienvolgens zo verklaarde hij comparant hem strekkende als principale … van
den voorschreven Joannes Helsen zijn neef en gedurende zijn leven lang hem te resten van alle
kost en drank te leveren als anderszins zo en gelijk de conditie en staat van een priester betaamt
… tevens een som van 2500 guldens om dezelfde op lijfrente ten behoeve van de voorschreven
Joannes Helsen aangelegd waarvoor hij comparant verobligerende de nageschreven goederen
hem in eigendom competerende, ten eerste zeker huis, hof, schuur, met het binnenblok daaraan
gelegen groot te samen omtrent een bunder gestaan tot Daemseijnde onder Westerlo. Palende
oost Willem Govaerts, zuid Geeraert Helsen, west de plein en noord de erfgenamen Woulter
Sprengers bij de schepenen geschat op 1100 guldens.
Item heffende de voorschreven Jan Wuijdts voor kennis nog opgedragen te hebben zeker perceel
van erve ook tot Daemseijnde onder Westerlo gelegen groot een bunder genaamd “ het voortse
block “. Palende oost Adriaen Van Houdt, zuid Dimpna Van Eutven erfgenamen, west Adriaen
Govaerts en noord “ de pleijn “ welke voorzegt perceel waard is 575 guldens. Item nog op
gedragen tot assurantie van de voorschreven lijfrente zeker stuk erve genaamd “ hannen aelen
blocxken “ ook tot Daemseijnde onder Westerlo gelegen, groot drie zillen. Palende oost de
Savelstraat, zuid zeker veldstraatje gaande naar het kapelletje, west de erfgenamen Woulter
Gijsens en noord de erfgenamen Willem Helsen bij de schepenen geschat op 600 guldens.
Item heeft den voorschreven Joannes Helsen bijgestaan met Jan Wuijts zijn oom als voogd van
zijn minderjarige broer … in het consent van schepenen als oppervoogden alsnog verder
voorschreven lijfrente opgedragen zeker beemd en bos groot te samen een bunder gelegen tot
Gelindel onder Westerlo voorschreven Franciscus Helsen met zijn broeders in eigendom
competerende. Palende oost Peeter Helsen, zuid Guilliam Helsen, west de straat en noord
Hendrick Stercx geschat bij schepenen op zes honderd guldens, dus beloopt deze … voor
geschreven percelen van erven te samen twee duizend acht honderd en vijf guldens, verklarende
verder deze panden te zijn los en vrij en zeventig guldens aan … Binnen Westerlo deze 14 mei
1703.
WLO-OGA750-047

folio 24 recto

Kazak gestolen in Buul.
Wij Jaques De Rest drossaard van het markiezaat Westerlo en het graafschap Oolen etc. Hendrick
Hens en Michiel Willems op den eed in het aanvaarden onzer officie gepresteerd waarachtig te
wezen, dat wij op dato deze ten verzoek van den Heere graaf, kapitein van de compagnie de roije
raede genoemd etc… al hebben ge… en persoonlijk gevonden aan het huis van Jan Daems
meulder? van Buel resort onder Olen en aldaar bevonden dat aan den westen kant van zijn huis
een groot (gat) gebroken geweest door ‘ den weecht oft muur ‘ waardoor lichtelijk een of meer
mensen konden passeren, welk gat door de voorschreven Jan Daems is toegemaakt, verder
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verklaarden wij als boven dat den voorschreven Jan Daems met zijn huisvrouwe Anna Verluijten
onder eed in handen van onze voorschreven gedaan hebben, verklaarden dat het voorschreven
gat is gebleven tussen den 11 of 12 mei zes uur des nachts lestleden, maar niet ten zelfde tijd is
gestolen de cassack die Guilliam De Bouwens aanhad. Vacatie voor wethouder alhier geven zo
hij den meergemelde Jan Daems als zijnen knecht Cornelis Goor, zijnde de voorschreven
Guilliam De Bouwens en Adriaen Jacobs op den 13 mei daarvan gevangen gebracht aan Olen
voorschreven. De voorschreven drossaard die dezelfde in hechtenis heeft gezonden op den
kasteel van Westerlo tot zij door een voorschreven stad agent zijn afgehaald. Ter oorkonde
hebben wij schepenen hier genoemd doen drukken onze schependoms zegel en door onze
secretaris laten depecheren deze 18 juni 1703.

Compareerden voor schepenen des land en markiezaat van Westerlo Jan Vermeerbergen,
Adriaen Verbist en Jan Verstappen respectieve ingezetenen en gezworenen van Heultje resort
onder Westerlo en hebben verklaart bij en mits deze waarachtig te wezen dat de moere,
competerende den eerwaardige heer prelaat van Tongerlo zijn resort onder Heultje gehucht van
Westerlo aan den voorschreven maar zijn omtrent acht bunders waarvan zij jaarlijks touchte zijn
stellende en dat den grond van den voorzegde percelen zijn tourf prevenieerde, vol baggert is
waarvan differente percelen zijn, dan iedere roede van waardig is tien, twintig, mindere en meerder
guldens en den tourf die de Abdij van Tongerlo daar afgesproken waardig is de roeden twee en
dertig guldens verklarende verder de voorschreven testanten niet beter te weten als dat de roede,
onder Heultje gelegen zijn aangetekend en overgebracht bij de heren commissarissen die alhier in
loco hebben geweest tot forme van de kohieren in den jaere 1687 als aan den eerwaarde en edele
heer genoegzaam kennelijk is, want Goddelijk en redelijk is den waarheid getuigenissen te geven,
speciaal verzocht zijnde, verklaarden de attestanten hetzelfde onder solemnelen eed te zullen
doen. Actum coram Joachim Mattei en Jan Diels schepenen deze 10 november 1703.
WLO-OGA750-048

folio 24 verso

Oolen, op heden 13 december 1703 compareerde voor meijer en schepenen nagenoemd Adriaen
Helsen en Jan Verhoustraeten als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Hendrick
Heijlen 1 daar moeder af leeft Maria Verhoustraeten ter ene zijde den de voorschreven Maria
Verhoustraeten bijgestaan met Adriaen Woultens (Wouters) haar gekozen voogd ter andere
zijde, welke comparanten verklaarden door interventie van schepenen en goede mannen met
elkaar in minnelijke overkomen te zijn rakende de haafelijke meubelen der wezen bij de dood
hunner vader aangestorven en dat in volgende manieren.
Te weten dat den tweede comparant gehouden zal zijn de voorschreven wezen tot drie in het getal
met naam Jan Heijlen, Adriaen Heijlen en Maria Heijlen te onderhouden, mitsgaders dezelfde te
laten leren lezen en schrijven en aan iedere wees als ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20
jaar te geven 75 guldens eens, een koe of 25 guldens geld in plaatse van dien een erfelijk land en
vier veertelen koren met alsnog een lende bedde, een sargie en een paar lakens en ingeval één of
meer der voorschreven wezen kwamen te overlijden eer dat ze gekomen waren tot de
voorschreven ouderdom zal zij comparante gestaan in plaats van dien mits bestellende het
lichaam ter gewijde aarde en houdende daarover een tamelijk uitvaart en verdere conditie moeten
die driehonderd dertien guldens obligaties die de tweede comparant in deling zijn bevallen blijven
ter profijt van de voorschreven wezen uitgenomen nochtans de touchte van dien die hij tweede
comparant zal genieten touchts gewijs tot dat het jongste kind ook zal profiteren de jaarlijkse
revenuen en inkomsten …
In tegendeel zal de tweede comparante van de haafelijke meubelen aan de wezen bij de dood van
hun voorschreven vader aangestorven blijven … Aldus gedaan in Olen, coram L. Wuijdts meijer,
Michiel Willems en Joachim Matthei schepenen.

1

Olense gezinnen voor 1801: Henricus Heylen x Maria Verherstraeten, nr. 1154, pag. 234.
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WLO-OGA750-049

folio 25 recto

Oolen.
Conditie waarop de kinderen en de gelijke erfgenamen wijlen Jan Heijlen en Christine Laenen
gehuwden tijdens hun leven, onherroepelijk hebben gedeeld en gescheiden in drie egale porties
van de immeubele goederen bij wijlen hun voorschreven ouder achtergelaten. Ten eerste zullen de
condividenten gelijkelijk moeten betalen, de openstaande cijnzen tot het jaar 1703 en de
dorpslasten tot Sint Jansmisse daarna. Item zullen de condividenten het huis met het binnenblok,
driessen en weiden en hetgeen in voorlijf is bestaande met de profijten daarvan te proveniëren
aanvaarden te half oogst in hetzelfde jaar als wanneer de getijde vruchten zullen uit de velden zijn.
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling.
Eerste kavel, achtervolgens welke conditie zo is na voorgaande loting ten dele bevallen den eerste
kavel aan Maria Heijlen ten deze bijgestaan met Merten Huijsmans haar voogd, bestaande in
huis, hof en binnengeleg gestaan tot Gerhagen gehucht van Olen. Palende oost, zuid en noord de
straat, west Geert Verbiest. Item de opgaande bomen staande achter de schuur, oostwaarts aan
het binnen geleg, uitgenomen de grootste eiken bomen die moet gaan naar de tweede kavel. Item
de achterste helft van “ den haenheuvel “ naast Geel, groot een half bunder. Item “ den
goorbosch “. Item het land bij het huis met ” het terff landt “, “ Gielis Boicx heijde “ met “ den
achtersten pensdijck “. Item “ den grooten …bempt “. Item een zille hooiwas op “ den ouden
gerecht “ met de heide aan “ den hertogen bempt “ ? en nog 25 roeden uit “ de kleine Jans
heide “. Item een perceel heide gelegen aan “ den appelboom bosch “ met nog een heide aan
“ de pisbergen “. Item de gehele heide aan “ het terfland “. Item trekt deze kavel twee honderd
guldens kapitaal permissie geld die is geldende Merten Spapen. Item nog 25 guldens kapitaal
permissie geld die geldende is Michiel Lemi tot Olen. Item nog 25 guldens kapitaal die geldende
is Merten Van Genechten tot Larum alsnog 25 guldens kapitaal die geeft Adriaen Butters tot
Buel.
De tweede kavel is na voorgaande loting bevallen aan Maria Verhoustraeten weduwe wijlen
Hendrick Heijlen ten deze bijgestaan met Adriaen Helsen haar voogd, behorende in een schuur
met de opgaande bomen die staan voor de voorschreven schuur naast Geert Verbiest huis, ook
daarin behorende de grootste eiken boom, waarvan de eerste kavel … maakt, staande dezelfde
schuur tot Gerhagen onder Olen. Palende oost, west en noord de straat, zuid zijn eigendom. Item
een half bunder land gelegen in “ Adriaen Helsen binnenblock “ tot Meeren. Item de voorste helft
van “ den haenheuvel “ groot omtrent een half bunder. Item een zille of meer land “ het heultjen “
genaamd met de bosheide zo en gelijk die gelegen is, te weten het voorste en het achterste
gekomen van Michiel De Locht. Item “ het ven block “ in Jan Caers binnenblok. Item “ den
voorsten pensdijck “. Item “ het clijn rigt bemdeken “ en “ de poelmans “ zille. Item alle beide
de plekken op “ het geruijm “. Item “ de lane heide “. Item een zille heide op “ de jansheijde “ met
de heide aan “ de reepkens heide “. Item “ de voorste heide ” aan de Langhstraat. Verder trekt
deze kavel 150 guldens kapitaal die geldende is Adriaen Ruts tot Meeren met nog 100 guldens
kapitaal die geldende is Michiel Bertels tot Buel en daarboven nog 50 guldens kapitaal die heeft
Hendrick Wuijts tot Gerhagen. Item nog 13 guldens kapitaal die geldende is Merten Menten in de
Plaatse van Olen.
Deze derde kavel is bevallen na voorgaande loting aan Jan Verhoustraeten als man van Catlijn
Heijlen, bestaande eerst in zeker perceel van erve “ het meeren blok “ genaamd groot omtrent
anderhalve zille gelegen aan de Veldstraat tot Meeren. Oost Merten Verluijten ? binnenblok, zuid
de Veldstraat, west Michiel Swinnen en noord Peeter Peters. Item “ het suerstuck “ groot drie
zullen. Item “ het dierkck blockxken “ ? in de Veldstraat. Item “ het appelboomkens bosch “
onder Geel. Item “ het silleken “ in de Langhstraat met “ de haenheuvel driesken “ en “ de
neerheijde “. Item “ de mosselgooren “ met “ den aschbempt “. Item een half zille hooi was aan
“ den Catten loop “. Item de zille aan “ den weerdonk “ met een half zille hooiwas gelegen op
“ den mosbergh “. Item een zille op “ de cleijne jansheijde “. Item nog een perceeltje heide
gelegen bij “ de cromvoort “. Item ” de achterste heijde “ in de Langhstraat met nog een heide
“ de clootsbosch heijde “ genaamd. Item trekt deze kavel …
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WLO-OGA750-051

folio 26 recto

200 guldens kapitaal die de gemeente van Olen geldende is. Item nog 50 guldens kapitaal die
geldende is Peeter Van De Weijer tot Gerhagen met alsnog 50 guldens kapitaal die geeft Jan
Volders tot Larum onder Geel. Aldus gedaan in Olen coram L. Wuijdts meijer, Michiel Willems en
Joachim Mateij schepenen deze 13 december 1703.
Oolen. Conditie waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Peeter Peeters 2 en Elisabeth
Goor bekenden onherroepelijk gescheiden en gedeeld te hebben over de erfgoederen hun
achtergelaten bij de voornoemde hunne ouders. Volgen de voorwaarden tot scheiding en deling.
Item zullen dezelfde goederen gesteld worden in 5 egale kavels en zal den condivident hem met
de kavel bij loting bevallen content en vergenoegd te zijn. Item dat de condividenten van de
tweede en derde kavel zullen gelijk hebben het gebruik van de put en de hoven en ook gehouden
zijn ieder voor de helft dezelfde in staat te stellen en te repareren. Item Elisabeth Peeters en
Anna Peeters moeten trekken van de gelijke condividenten voor hun uitzet vier veertelen uit den
tegenwoordige oogst staande ten velde met alsnog 25 guldens. Item ingeval Elisabeth Truijens
weduwe van Hendrick Peeters 3 de koe voor haar uitkoop niet heeft gehad dezelfde van de
gelijke condividenten in dien geval zal profiteren.
Eerst kavel. De schuur gestaan en gelegen tot Meeren met den hof naast de weg af met nog de
bomen tegen over dezelfde schuur. Item het plekske land daarbij gelegen bij Jan Laenen, groot 70
roeden. Item een weide gelegen op “ de Cruijswegh “ onder Olen, groot omtrent een zille. Item de
beemd genaamd “ de kwebbe “ gelegen onder Geel aan “ den brandschen dijk “ groot omtrent
een zille. Item “ den houteren bempt “ met “ den heijdenbergh “ ook gelegen onder Geel, groot
onder Geel, groot omtrent 50 roeden. Item omtrent een zille heide gelegen onder Geel in “ de
mosselgooren “. Item moet deze kavel nemen tot haar last een rente van 100 guldens kapitaal
ten behoeve van Mr. Frederick Van Boven tot Geel als almoezenier met den intrest van dien te
vervallen dit komende jaar 1704. Item moet alsnog dragen een passieve rente van 85 guldens
kapitaal ten behoeve van Stadhouder Hermans tot Geel met den intrest te vervallen als voor. Item
moet deze kavel trekken van den derde 2 guldens wisselgeld. Deze voorschreven kavel heeft
gekozen Peeter Peeters.
WLO-OGA750-053

folio 27 recto

Tweede kavel. Ten eerste het huis gestaan tot Meeren met het half binnenblok, groot in het geheel
80 roeden naast de erfgenamen Elisabeth Thijs met den halve hof … op de erve van de
voorschreven Elisabeth Thijs aan te delen. Item het stalleken daarbij met al de bomen met het
recht van hetzelfde te mogen begroten op conditie van de voerwegen niet te benauwen en zelfde
te laten in staat als ze tegenwoordig zijn. Item de helft van een half bunder land gelegen tot Olen
op de Hape straat genaamd “ ven heijcken “ naast de haag af te meten. Item de helft van een
derdel hooiwas naast “ de seggen “ gelegen op “ het hoogh goor “ onder Geel, genaamd “ den
stertel donck “. Item een zille hooiwas gelegen onder Geel genaamd “ de berckloop “. Item de
helft van een bunder land naast Merten Verbiest langs zuidwaarts gelegen onder Geel, genaamd “
de houven “. Item nog de helft van een zille heide naast Hendrick Wuijdts, noordwaarts onder
Geel. Item 5 roeden hof … van het voorschreven huis. Item moet deze kavel betalen een obligatie
aan Peeter Huijsmans en Christiaen Laureijs van 100 guldens kapitaal wisselgeld. Item alsnog
een obligatie van 50 guldens kapitaal ten behoeve van Adriaen Critemans wisselgeld met den
intrest te vervallen in dit lopende jaar 1704. Item moet geven in contante penningen aan de vierde
kavel 16 guldens 10 stuivers wisselgeld en ook aan de vijfde kavel 16 guldens 10 stuivers
wisselgeld. Deze tweede kavel is na voorgaande loting bevallen aan Elisabeth Peeters bijgestaan
met Peeter Goor als voogd.
2
3

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Peeters x Elisabeth Goor, nr. 1877, pag. 378.
Olense gezinnen voor 1801: Henricus Petri x Elisabeth Truyens, nr. 1916a, pag. 385.
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Derde kavel. Het huis zonder de kamer gesteld in de tweede kamer gestaan tot Meeren met het
half binnenblok langs het erfgoed van Adriaen Helsen noordwaarts. Item de helft van den hof
liggende naast de straat op Elisabeth Thijs erve aan te meten. Item omtrent een half bunder dries
onder Olen gelegen op de Haperstraat. Item de helft van een derdel hooiwas onder Geel gen. “
sterteldonck “. Item “ de baggart cuijlen “ groot een zille onder Geel op “ het hoog goor “. Item
de helft van een bunder land een heide onder Geel genaamd “ de hoevenne “. Item de helft van
een zille heide naast Dielis Menten, zuidkant onder Geel. Item moet deze kavel tot haar last
nemen en betalen een kapitale rente van 150 guldens kapitaal wisselgeld ten behoeve van
Margriet Wuijdts met den intrest. Item moet alsnog betalen 30 guldens wisselgeld in de rente van
Jan Bens erfgenamen wetende een kapitaal in het geheel 230 guldens. En moet betalen aan de
eerste kavel twee guldens wisselgeld. Deze derde kavel is na voorgaande loting bevallen aan
Elisabeth Truijens weduwe van Hendrick Peeters.
Vierde kavel. Twee en een halve bunder land onder Olen genaamd “ den geert bos “ Oost Jan
Heijlen. Item “ den voorsten dries “ gelegen in de Meirenstraat, groot omtrent 30 roeden.
Item de helft van een beemd gelegen onder Geel groot in het geheel een half bunder naast Peeter
Verboven oostwaarts. Item de helft van een zille heide onder Geel naast Peeter Verboven
oostwaarts. Item de helft van twee plekken hooiwassen onder Geel achter “ de dongen “. Item
moet deze kavel trekken van de tweede kavel in contant geld 16 guldens en 10 stuivers. Item moet
deze kavel betalen en ten laste nemen een kapitale rente van 200 guldens wisselgeld ten behoeve
van de erfgenamen Maria Van De Weijer met den intrest als voor. Deze vierde kavel is bevallen
aan Maria Peeters.
Vijfde kavel. Eerst omtrent een zille land onder Olen, genaamd “ den klijnen geert bos “. Item
omtrent een zille land geheten “ het overveecken “ tot Meeren gelegen. Item een half zille gelegen
onder Meeren genaamd “ de claver heijde “. Item de helft van een beemd groot in het geheel een
half bunder naast Peeter Willems westwaarts gelegen onder Geel. Item de helft van twee plekken
hooi wassen onder Geel achter “ de dongen “. Item een … heide gelegen onder Geel naast
Peeter Peeters westwaarts. Item moet deze kavel betalen en tot zijn last nemen 200 guldens
wisselgeld uit de rente van 230 guldens die de erfgenamen Jan Bens zijn heffende met den intrest
als voor. Item moet deze kavel trekken gelden 10 stuivers swaer geld in contante penningen van
de tweede kavel. Deze vijfde kavel is bevallen aan Anna Peeters ten deze bijgestaan met Michiel
Willems haar gekozen voogd.
Actum in Olen voor de meijer, Michiel Willems en Hendrick Heijns schepenen deze 14 januari
1704.

Op heden 8 februari 1704 voor drossaard en schepenen compareerden Peeter Helsen en Jan
Diels uit de wet gekozen wettelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Vleugels daar
moeder af leeft Maria Verheijen ter ene. De voorschreven Maria Verheijen ten deze bijgestaan
met Adriaen Verstappen haar tegenwoordige man ter andere zijde, welke comparanten
verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn van de haafelijke
meubelen bevonden ten sterfhuis wijlen den voorschreven Jan Vleugels. Volgen de voorwaarden
van dit akkoord.
Dat zij tweede comparante zal gehouden zijn de wezen drie in het getal met naam Jan Vleugels,
Catharina Vleugels en Peeter Vleugels te onderhouden … tot ze gekomen zijn tot een ouderdom
van 25 jaar en aan ieder particulier zal moeten geven een som van 15 guldens eens met een
veerteel koren waarvan zij tweede comparanten zullen van de haafelijke meubelen blijven heer en
meester …
Verder is nog opgelegd en besproken dat de tweede comparanten zullen hebben de touchte van
de erfelijke goederen die nochtans zal bekomen worden met de dood van haar voorschreven
moeder en alsdan komen op de voorzegde wezen … Aldus gedaan coram den heer drossaard De
Rest, Hieronimus Lepage, J. Matthe en Jan Diels schepenen op datum als boven.
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WLO-OGA750-056

folio 28 verso

Alzo kwestie was ontstaan tussen Jan Vermeerbergen ter ene en Jan Woultens als man en
voogd van Barbara Dircx ter andere zijde over alzulke rekeningen voor den heer drossaard en
schepenen alhier gepasseerd om dezelfde gereviseerd als … den voorschreven Jan
Vermeerbergen in kwaliteit als administrateur van het sterfhuis van wijlen Maria De Neeff eerste
weduwe wijlen Jan Dircx en laatste weduwe van Cornelis Tubbacx, zeggende den voorschreven
Jan Vermeerbergen te competeren zeker twee honderd guldens voortkomende uit het
voorschreven sterfhuis die in dezelfde rekeningen niet waren gepasseerd en dat de voorschreven
Barbara Dircx zeggende dezelfde haar niet competerende, bekennende daarvan nochtans
ontvangen te hebben 100 guldens uit de voorschreven 200 guldens, zo zijn hier de voorschreven
comparanten alhier voor den Heere drossaards en schepenen gecompareerd en door interventie
van goede mannen tot akkoord gekomen op de na volgende manieren.
O.a. dat de 100 guldens die Jan Vermeerbergen zegde te hebben betaald aan Barbara Dircx en
in de voorschreven gedane rekeningen niet gepasseerd, zullen blijven dood en teniet, mede het
part en deel van de andere 100 guldens die de voorschreven Jan Vermeerbergen tot last van de
voorschreven … nog zouden pretenderen, als ook moet zijn rekening, welke part en deel ook dood
en teniet is, zo dat alle pretenties van het voorschreven sterfhuis tussen elkaar hiermede komen te
cesseren in dien verstande nochtans dat de 63 guldens die den voorschreven Jan
Vermeerbergen op zijn rekening aan den voorschreven Barbara Dircx debet was ook zullen
blijven. Item alsnog 17 guldens 17 stuivers over schaarhout gekocht van de voorschreven Barbara
Dircx …
Coram J. De Rest drossaard, H. Lepage, Joachim Matthe en Hendrick Verswijvel schepenen deze
11 februari 1704.
WLO-OGA750-057

folio 29 recto

Op heden 13 februari 1704 voor stadhouder en schepenen compareerden de gelijke erfgenamen
wijlen Anthoni Vermeerbergen, namelijk Jan Pels als man van Anna Vermeerbergen … volgt
een beschadigde tekst … Elisabeth Vermeerbergen, Guilliam Vermeerbergen voor zijn zelve en
mede als voogd van Catlijn Diercx weduwe wijlen … ten deze bijgestaan met Jan Diels heer
gekozen voogd uit de wet … bestaan de somme van 25 guldens eens. Te betalen alle de passieve
schulden van het voorschreven sterfhuis bevonden. Actum coram Joris Vervecken stadhouder,
Hieronimus Lepage, Joachim Mattheij en Jan Diels schepenen op datum als boven.

Conditie waarop de erfgenamen wijlen Willem Wuijdts onherroepelijk zijn gescheiden en gedeeld
van de erfgoederen bij wijlen den voorschreven Willem Wuijdts achtergelaten op de volgende
manieren. O.a. item zal men dezelfde stellen in twee kavels en zal iedere condivident met de kavel
hem bij loting bevallen moeten content zijn.
Eerste kavel, zekere helft van een perceel erve “ het stuck hoff “ (stercks hoff ?) genaamd groot
in het geheel een half bunder gelegen tot Damseinde onder Westerlo. Palende oost Willem Helsen
erfgenamen, zuid Mathijs Vermeerbergen, west zijn eigendom en noord de erfgenamen …
WLO-OGA750-059

folio 29 verso

Michiel Van Outsel. Item zeker vierde part ven een beemd geheten “ den steen bempt “ gelegen
tot Gelindel met een heiken. item nog een heiken “ het wit ven heijcken “ genaamd. Deze kavel is
belast met 25 guldens courant geld die den voorschreven Willem Wuijdts schuldig was aan de
Capelle Ter Voort. En is de eerste kavel na voorgaande loting bevallen aan Jan Wuijdts in
kwaliteit als voogd van de kinderen van Jan Wuijdts Willemssone .
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Tweede kavel gesteld de wederhelft van … zuid Matthijs Vermeerbergen, west Jan Van Outsel en
noord Nicasius Van Outsel. Item het vierde part van den voorschreven beemd gelegen tot Gelindel
Item een perceel land gelegen aan de Kapel Ter Voort. Deze kavel is belast met 25 guldens
courant. Deze tweede kavel is bevallen na voorgaande loting aan ... Vermeerberghen zo in eigen
naam en als voogd van Elisabeth Vermeerbergen en aan Jan Pels als man en voogd van Anna
Vermeerberghen.
Aldus gedaan, coram den heer drossaard De Rest, Joachim Matthe en Jan Diels schepenen deze
28 maart 1704.

Op heden 15 april 1704 compareerden voor de heer drossaard en schepenen Jan Marinus Smets
en Hendrick Bertels als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Barbara Smets daar
vader af leeft Peeter Van Inthoudt ter ene en den voorschreven Peeter Van Inthoudt met
Juffrouw Elisabeth Vermeeren zijn tegenwoordige huisvrouw ter andere zijde, dewelke door
tussenkomst en interventie van de schepenen alhier tot akkoord gekomen zijn over de erfelijkheid
der wezen competerende bij de aflijvigheid van hun voorschreven moeder op de volgende
manieren.
Te weten dat zij tweede comparante schuldig en gehouden zullen zijn de voorschreven wezen tot
drie in het getal met namen Marinus Van Inthoudt, Maria Van Inthoudt en Guilliam Van
Inthoudt te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar
en aan de kinderen moeten geven 20 guldens zonder meer …
WLO-OGA750-060

folio 30 recto

Dat de wezen na de dood van hun vader genieten uit het huis daar zij tegenwoordig in woonden
135 guldens wetende het aanpart van dezelfde volgens scheiding en deling gemaakt met zijne
mede erfgenamen en hetwelk zij tweede comparanten altijd zullen moeten houden in staat of
daarvan stellen sussistante cautie ingeval zij het huis kwamen te vervalideren of te verkopen.
De tweede comparante bekomen de touchte van Peeter Van Inthoudt zijn leven lang en zijn
huisvrouw zo lang tot dat de kinderen zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar als
voorschreven is … en dat het voor vermelde huis de somme van 165 guldens die uit de
meergemelde huis ingeval van verkoop zou preveniëren en integendeel van geen voorschreven …
zullen zij tweede comparanten genieten en profiteren al de haafelijke meubelen, mits betalende al
de passieve schulden, hoedanig die mochten wezen. Aldus coram den heer drossaard De Rest, H.
Lepage en J. Matthe schepenen .

Wij Jaques De Rest drossaard, J. Matthe en Jan Van Roije schepenen des land en markiezaat
Westerlo verklaarden dat voor hen compareerde Sieur Franciscus Mangelschots meijer tot
Hulshout zo in eigen naam, mede als volkomen gelaste van Maria Magdalena Mangelschots
bijgestaan met Peeter Verlinden haar man en Juffrouw Petronella Mangelschots begijntje op het
groot begijnhof tot Mechelen, te kennen geven dat heer Hendricus Mangelschots zijn broer
wettige zoon van Sr. Joannes Mangelschots en Juffrouw Catharina Van Der Linden van intentie
is met de gratie Gods te aanvaarden den priesterlijke staat ten welke einde dat dezelfde nodig is
hebbende een sussistante tittel ter … van zijne doorluchtige Hoogwaardigheid der heer Bisschop
van Antwerpen dienvolgens zo verklaarde hij comparant zowel in eigen naam als in de
voorschreven kwaliteit hem strekkende een verobligeerde als principale delitair van zijn
voorschreven heer Hendricus Mangelschots gedurende zijn leven lang hemt te verzien van alle
… zo van kost drank, zo en gelijk de conditie en staat van een priester betaamt en toestaat … op
te brengen de som van duizend guldens wisselgeld.
Verbindende zij persoon verobligeerde zeker bos, beemd als weide, te weten zeker bos groot 622
roeden. Palende oost “ het geerts broeck “, zuid hun zelve, west de erfgenamen Adriaen Peeters
en noord Adriaen Boeckx. Item een perceel beemd groot 903 roeden. Palende oost het
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voorschreven “ geertsbroeck “, zuid de Nethe, west en noord hun zelf. Item een partij weide groot
omtrent 964 roeden Palende oost den voorschreven beemd, zuid de Nethe, west Joanna
Kerselaars en Bertel Boecx en noord de voorschreven erfgenamen Adriaen Peeters alles gelegen
tot Hulshout resort onder het markiezaat van Westerlo …
Ter oorkonde hebben wij schepenen hier op doen drukken onze schependoms zegel en door onze
secretaris laten ondertekenen deze 6 mei 1704.
WLO-OGA750- 061

folio 30 verso

Compareerde voor schepenen onder te noemen Martinus Hermans erfgenaam onder benefictie
van inventaris van wijlen zijn oom Guilliam Van Berousel, heeft machtig gemaakt en in zijne
stede gesteld mits deze Theod. Lambert Thijs notaris en postulerende voor de wethouders alhier
om in zijn constituante naam en van zijnen ’t wege te regeren en administreren al hetgeen in de
kwaliteit voorschreven en uit hoofde van wijlen zijn voorzegde oom is aangaande of competerende
te maken en ontvangen van al die gene de welke volgens de bourgemeestersschappen zijn
hetgene daarvan deponeert of uit andere haaffe schuldig en te achter zijn aan het sterfhuis van
dezelfde zijn constituanten oom …. Met de creditueren te accorderen en ingeval van nood hem
constituant hetzij in kwaliteit van verweerder te dienen en ten differenten toe, de crediteurs bij alle
wegen van recht daartoe te bedwingen zo bij arrest van hun personen of tot verkoop van hun
goederen alle dagen en termijnen van recht daarin te observeren …
WLO-OGA750-062

folio 31 recto

met macht in al hetgene voorschreven is te hanteren, hetwelk hij constituant present en voor ogen
zijnde zou mogen doen, alwaart ook zo dat de zaak speciaal bevel behoefde van den
voorschreven staat, ratificerende al hetgene zal worden belovende zulks te houden voor goed,
vast en van waarde en gehouden zal zijn hem constituant van zijne administratie en ontvangsten
te doen goede en wettige rekeningen, bewijs en reliqua te allen tijde verzocht zijnde. Actum coram
Hieronimus Lepage en Joachim Matthé schepenen deze 27 mei 1704.

Op heden deze 12 juli compareerden voor de heer drossaard en schepenen Jan Dauwen en Jan
Van Den Brande als rechtelijke voogden der wezen wijlen Adriaen Dauwen daar moeder van
leeft Catharina Van Den Brande ter ene dezelfde Catharina Van Den Brande ten deze
bijgestaan met een vreemde voogd ter andere zijde, dewelke bekenden door tussenspraak van de
schepenen overeen gekomen te zijn over de haafelijke meubelen der wezen en Catharina Van
Den Brande competerende te weten dat de voorschreven Catharina Van Den Brande zal
gehouden zijn te geven aan ieder kind, drie in het getal met naam Jan Dauwen, Dimphna
Dauwen en Jenne Catharina Dauwen ieder 25 guldens eens of een koe ten keuze der wezen en
alsnog 25 guldens tot een kleed en daarboven drie veertelen koren en een veerteel boekweit ieder
en zal dezelfde Catharina Van Den Brande profiteren al de haafelijke goederen en meubelen ten
sterfhuis bevonden en competerende de touch e van de goederen van haar afgestorven man ….
Behoudens ten sterfhuis bevonden 300 guldens kapitaal die is geldende, honderd guldens aan
Peeter Vaes, honderd guldens aan Jan Van Dijck en honderd guldens aan Adriaen Heijlen.
Actum coram den heer drossaard De Rest, Jan Dils, Hendrick Verswijvel en J. Matthe schepenen
op datum als boven.
WLO-OGA750-063

folio 31 verso

Overgebracht ten register op 15 juli 1704.
Ten verzoek van Jonker Hendrick Pepenpoij en uit kracht van zeker condemnatie voluntair en
vonnis respectievelijk gepasseerd en gewezen in zijne Majesteits Soevereine Raad van Brabant
tot last van Jonker Peeter Sauveneel en dezelfde zijn zoon Jonker Jacobus Sauveneel heere
van Bruggen respectieve op datum van 11 januari 1702 en 16 mei 1702 ondertekent … en Loiiens
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mede de executoiren daarop gevolgd op 3 en 5 december laatstleden, zo worden door mij
ondergeschreven deurwaarder van de voorschreven Raad vanwege zijne majesteit als Hertog van
Brabant gesaiseert en gearresteerd ter secretarije des land en …
WLO-OGA750-064

folio 21 recto

markiezaat van Westerlo, zeker huis met de appendenties en dependentiën van dien gelegen
binnen Westerlo, waarin is wonende de vrouwe weduwe Verstraten competerende aan de
voorschreven Jonker Saueveneel en vrouwe Anna Maria Verschuren zijn huisvrouw tot
verzekering en verhaal van de pretenties in de voorschreven condemnaties volontair en vonnis,
namelijk tot restitutie en ontlasting van twee kapitale sommen de ene van 2000 en de andere van
600 guldens kapitaal met de intresten van dien verschenen en te verschijnen met verbod op pene
etc… met levering van zes stuivers voor notitie geld en behoorlijk relaas aan den secretaris en
acceptant. Actum 15 juli 1704.

Ten verzoek van vrouwe Anna Clara Noijts weduwe van wijlen den heer Balthasar Van Der
Heijden als erfgenaam testamentair onder beneficie van wijlen vrouwe Isabella Noijts weduwe
van wijlen Jonker Maximilliaen Blockhoven zo … den procureur Thijs aan de wethouder alhier
rechtelijk verbod gedaan van niet te staan over enige verbintenis, annulatie of verkoop, als Jonker
Sauveneels of iemand van zijn condividenten zonder meijer te doen of te ondernemen van zeker
huis met ap- en dependentie alhier binnen Westerlo gestaan en gelegen. Oost de straat, zuid ook
een straat met Jan Veckemans erfgenamen, west Mr. Cornelis Caers en noord den stadhouder
Vervecken, waarvan de realiteit alsnog is competerende aan de voorschreven vrouw rekwirant in
kwaliteit als boven. Actum coram den heer drossaard, H. Lepage en J. Matthe, schepenen deze 13
oktober 1704.
WLO-OGA750-064
Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo.
Vertonende en behoudelijk verbinding der voogden van Barbara Wijnants ongetrouwde dochter
achtergelaten bij wijlen Egidius Wijnants en Magdalena Vennekens, gehuwden tijdens hun leven
dat dezelfde dochter heeft begeven en ontvangen is tot Mechelen in het klooster genaamd
“ Swerten susters “ doch dat zij aldoor aan de moeder der zelfde klooster hebben moeten
belovende op aggregatie van Ue als oppervoogden een som van drie honderd guldens, te weten
50 guldens tot haar kleding en alsnog 250 guldens geld ten tijde van haar professie, hebbende
daarom verobligeert en tot pand gesteld het erfgoed gekomen van haar voorzegde moeders wege
gelegen alhier onder Zoerle Parwijs en dan alzo zulks niet validelijk gesteld zou zijn zonder Ue
consent, zo komen zij remonstranten hun tot Ue als oppervoogden, ootmoedelijk biddende tot
decreet de verpanding te belasten ten einde als boven te doen ….
x copie van appointement gezien bij de schepenen des land en markiezaat van Westerlo de
dispositie van dit akkoord aan de supplianten. 18 november 1704, L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA750-065

folio 21 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo.
Vertonende met behoorlijke eerbied der voogden van de kinderen achtergelaten bij wijlen Jeroen
Van Bijlen en Catlijn Diels gehuwden tijdens hun leven, dat zij het sterfhuis belast vonden met
vierhonderd guldens kapitaal en tot ontlasting de zelfde wezen hebben goed bevonden te
verkopen zeker hun beemd gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo, dan alzo zij tot vastheid van de
koper en tot te doen goedenis hoognodig hebben Ue decreet, zo nemen zij remonstranten hun
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recours tot Ue. Was ondertekend Christiaen Van Bijlen en Jan Diels. Gezien bij de schepenen
de dispositie van dit akkoord aan de supplianten het decreet verzocht.
Actum in collegio 16 december 1704. L .Van Wesel secretaris.
WLO-OGA750-065
1705. Alzo Peeter Geens ter ene en Jan Wuijdts ten andere hebben aangegaan een contract van
mangeling gepasseerd voor de notaris Theod. Lambert Thijs op 22 november 1701 te weten van
een stuk erve genaamd “ den leemputten bosch “ gelegen alhier tot Damseijnde tegen een rente
van 300 guldens wisselgeld … tot ontlasting van het pand of stuk erve aan den H. Geest alhier, zo
heeft den voorschreven Jan Wuijdts gedisolveert zijnde het voorschreven contract van mangeling
alhier rechtelijk verbod doende van uit te staan aan de realisatie die Peeter Geens of zijn actie
hebbende zonder effect te doen ten opzichte van de rente die Adriaen Govarts cum suis als
erfgenaam van zijn ouders ten behoeve van dezelfde Jan Wuijdts op 20 september 1701 bekende
in het voorschreven contract van mangeling gementioneerd hebbende ook door den dienaar Wils ?
laten doen rechtelijk verbod aan Marten Hermans als getrouwd met de weduwe van Hendrick
Govaerts en gebruikende der hypotheken van het voorschreven recht van drie honderd guldens
kapitaal wisselgeld aan niemand te betalen als aan dezelfde Jan Wuijdts op pene etc. Actum,
coram den stadhouder, J. Matthe en Jan Diels schepenen deze 17 januari mei 1705.

WLO-OGA750-066

folio 33 recto

Aan den heer drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo .
Vertonende reverentelijk Helena Crooneborghs weduwe van wijlen Jan Verheijden met Merten
Verheijden haar geëede voogd, hoe dat zij tot betaling van haar schulden verkocht hebben na
voorgaande kerkgeboden voor alle man, zeker half derde deel van een boender hooiwas, dan alzo
zij verkoop aan hunnen koper Peeter Verboven, en degene de anderen goeden die hij ten dien
einde zal moeten verkopen niet validelijk kunnen geschieden zonder voorgaand consent en
autorisatie van Ue, zo keren zij remonstranten hun tot Ue.
Copie van den appointement,
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositie tot deze, accordeerden aan de supplianten
de autorisatie ten deze breeder geroerd mits doende van behoorlijke rekeningen n bewijs en
reliqua. Actum in collegio deze 27 januari 1705, ondertekend L. Van Wesel.
Op heden deze 10 februari 1705 voor drossaard en schepenen compareerden Maria Verboven
weduwe wijlen lestmaal van Hendrickx Convents bijgestaan met Andries van Aelten haar
voorzoon verwekt bij Hendrick Van Aelten en als voogd over zijn minderjarige zusters en
broedere ter ene en Jan Convents en Jan Verboven als voogden van de achtergelaten wezen
wijlen Hendrick Convents ter andere zijde, welke comparanten ingevolge de acte gepasseerd
voor de notaris Amb. Egidij en zekere getuigen van datum 10 februari 1705 die mits deze bij de
oppervoogden werden desapprobeert en verlangen in minnelijk akkoord te wezen over alle
haafelijke meubelen achtergelaten zo bij wijlen Hendrick Van Aelten als Hendrick Convents, zo
en gelijk dezelfde ten sterfhuis ten sterfdag van Maria Verboven moeder van de respectieve vooren nakinderen bevonden zullen worden in de wege en manieren na volgende.
Eerst en vooral zo zal komen te cesseren, dood en teniet doende te weten alzulke uitkoop als de
voorschreven Maria Verboven belovende te geven aan haar voorkinderen met de conditie
nochtans dat ingeval zij kwamen aflijvig te worden vooraleer hare … kinderen gekomen te waren
tot een geapprobeerden staat, dat in zulk geval alzulk kind of kinderen vooraleer geprocedeerd zal
worden tot deling van de voorschreven haafelijke goederen, vooruit zal profiteren uit de
voorschreven haafelijkheid ieder een koe ten keuze van de minderjarigen, een stande, een saen of
ter waarde van dien een paar slaaplakens en een paar fluwijnen en een paar servetten en een
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nieuw kleed en de resterende … blijvende hafelijkheden zullen gedeeld worden gelijk in vier parten
te weten bij haar drie voorkinderen en haar nakind verwekt bij Hendrick Convents verklarende
hetzelfde alzo haar intentie te wezen om alle verschillen en ruzies namaals voor te komen.
Actum coram den heer Joachim Matte, Hedrick Verswijvel en meer schepenen in collegio datum
maand en jaere als boven .
WLO-OGA750-067
Op heden deze 10 februari 1705 voor drossaard en schepenen onder te noemen compareerde
Jenneken Helsen bijgestaan met Jan Adriaens en Andries Helsen geëede voogden over de
achtergelaten wezen wijlen Dionijs Stevens en de voorschreven Joanna Helsen welken
comparanten bekennen volgens akte gepasseerd voor de notaris Egidij een zekere getuigen van
date 10 februari voorschreven die bij drossaard en schepenen mits deze werd geapprobeerd in het
minnelijke te accorderen te weten al over alzulke akte over de haafelijke goederen hun
toekomende en dat den voorschreven wezen bij den de dood van hun vader … toekomende in de
voege dat den voorschreven Joanna Helsen in contant zal moeten betalen ten behoeve van de
wezen een som van 20 guldens en dat in consideratie van al zulke som van 20 guldens een dat in
consideratie van alzulke som bij haar genoten en geprofiteerd … bovendien zal de voorschreven
Joanna Helsen gehouden zijn aan ieder der voorschreven kinderen gekomen zijnde tot een
geapprobeerden staat of een ouderdom van 18 jaar te geven een som van 25 guldens gangbaar
geld en een tamelijk kleed ten goedmans prijs en zal de voorschreven Joanna Helsen en haar
tegenwoordige man Peeter Gijbels de voorschreven kinderen verobligeert wezen te onderhouden
van …
WLO-OGA750-068

folio 35 recto

linden en wullen, ziek en gezond, en te laten leren lezen en schrijven, en of het gebeurde dat enige
der voorschreven kinderen kwamen aflijvig te worden voor en alleer gekomen wezende tot staat of
ouderdom zal in dat geval gestaan met hetzelfde eerlijk ter aarde bestellende en ingeval de
voorschreven Joanna Helsen kwam aflijvig te worden zal de voorschreven Peeter Gijbels
dezelfde somme moeten betalen en daarvoor stellende goede en solvente borge, waarvoor zij
zullen mogen behouden al ende iegelijke haafelijke effecten aan de voorschreven wezen uit den
hoofde van hun vader toekomende.
Actum coram de heer drossaard de Recht, H. Lepage, Joachim Mattei, Hendrick Verswijvel en
meer schepenen in collegio, op datum als boven.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat
Westerlo.
Vertonende met eerbieding de voogden van de achtergelaten wezen wijlen Nicasius Van Outsel
en Anna Vos hoe dat zij gehouden zijn op te leggen en te betalen aan de voorschreven wezen
alzulke uitkoop als vanwege scheiding en deling en vooral enige partijen eiken bomen op de
goeden staande gekapt worden en publiekelijk verkocht om daaruit te vinden de penningen om te
voldoen aan den uitkoop aan de voorschreven wezen. Ootmoedelijk biddende gediend te wezen
hen te autoriseren in het verkopen der voorschreven bomen .
copie van appointement,
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo de dispositie dezer, accordeerde aan
de supplianten de autorisatie ten deze breder vervat, mits doende van de penningen behoorlijke
rekeningen en bewijs. Actum in collegio deze 25 februari 1705. L .Van Wesel.
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WLO-OGA750-069

folio 35 verso

Uit kracht van voluntaire condemnatie bij de wethouders van Tongerlo op zekere notariële en
andere … gepasseerd voor de notaris Theodoor Lambert Thijs op 10 juli 1704 verleden bij
Adriaen Van Genechten relaas tot procuratie daarin vermeld op datum 7 maart 1704 gepasseerd
voor de notaris P. J. Alleselt en getuigen tot Antwerpen residerende, zo wordt door den
stadhouder alhier ingevolge ondertekend N. Pirson Schout Van Tongerlo op datum van 26
februari 1705 in handen van de schepenen en secretaris alhier gearresteerd de kavel der
erfgoederen bevallen aan den voorschreven Adriaen Van Genechten voor zo veel die gelegen
zijn onder deze jurisdictie die dezelfde Van Genechten verder bij koop met zijn overleden
huisvrouw verkregen heeft onder deze jurisdictie gelegen met verbod van niet te staan over enige
belastingen, goedenissen of alienatie in predictie van dit arrest op pene etc… Wordende hetzelfde
arrest gedaan ten verzoek van de heer Jacobus Ambuchts en Jacobus Pauwels kooplieden tot
Antwerpen. Actum coram den stadhouder Vervecken, H. Lepage en J. Matthe deze 26 februari
1705.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en
markiezaat van Westerlo.
Vertonende met behoorlijke eerbieding Abraham Govaerts en Jan Soeten geëede voogden der
kinderen wijlen Adriaen Govaerts daar moeder af leeft Catlijn Soeten dat zij den sterfhuis alsnog
bevonden met verscheidene passieve schulden van welke zij geen andere expediënt vonden als te
verkopen enige opgaande eiken bomen dan alzo daartoe ook nog nodig te hebben Ue decreet en
autorisatie zo richten zij zich tot Ue als oppervoogden.
Gezien bij de schepenen des land de dispositie dezer, accordeerden de autorisatie aan de
supplianten ten deze breeder verzocht, doende van de kooppenningen behoorlijke rekening.
Actum deze 24 maart 1705.

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
markiezaat van Westerlo.
Vertonende reverentelijk de wettige voogden der kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Van Eijnde
dat zij ten sterfhuis bevonden hebben met verscheidene schulden en geen ander expediënt
daartoe konden vinden als te verkopen enige erfgoederen ter concurrentie van de voorschreven
schuld ten deze vragende om uw decreet en autorisatie als oppervoogden, zo nemen zij hun
toevlucht tot Ue.
WLO-OGA750-070

folio 35 recto

Aan den heer drossaard en schepenen des land en
markiezaat van Westerlo.
Vertonende met behoorlijke reverentie de geëede voogden der kinderen van Peeter Coremans
daar moeder af leeft Barbara Diercx hoe dat zij met de erfgenamen wijlen Adriaen Coremans
bezeten hebben enige perceelkens van erven onverdeeld gelegen onder Wiekevorst, dewelke met
de autorisatie van de Laeten van Parwijs hebben moeten verkopen de voorschreven percelen en
gezien de voorschreven voogden niet vermogen te komen tot goedenis zonder daartoe Ue te
verzoeken permissie en autorisatie als oppervoogden, zo is het dat zij zijn komende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen om de remonstranten te geven het nodige
decreet en autorisatie … 12 mei 1705. L. Van Wesel.
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WLO-OGA750-071

folio 35 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en
markiezaat van Westerlo.
Vertonende reverentelijk de voogden der kinderen wijlen Jan Gauckens dat zij het sterfhuis belast
vonden met verscheidene personele schulden waarvoor alreeds verscheidene rechtsvorderingen
waren onderworpen en geen expediënt daartoe konden vinden als te verkopen al de erfgoederen
onder dit markiezaat gelegen en dat zulks niet validelijk te mogen doen zonder decreet van Ue als
oppervoogden, hier ootmoedelijk biddende ten einde Ue gediend te zijn.
Copie van appointement deze 24 maart 1705 .
Op heden 26 mei 1705 compareerde voor de heer drossaard en schepenen Hendrick Wils en
Adriaen Van Kerckhoven geëede voogden der voorkinderen van Cornelis Wils daar moeder af
was Maria Van Kerckhoven ter ene en Peeter Geens en Adriaen Verlinden als voogden van de
nakinderen van wijlen Cornelis Wils verwekt bij Adriana Van Kerckhoven ter andere zijde,
dewelke ingevolge de akte van datum deze gepasseerd voor het corpus geautoriseerde notaris
Egidij alhier gebleken, die mits deze bij de schepenen werd geapprobeerd en gelandeert,
verklaarden akkoord te wezen in de voegen en manieren na volgende.
Ten eerste is gecondemneerd dat de oudste dochter verwekt in het eerste huwelijk uit de
meubelen zal profiteren ‘ den capotte ‘ van haar stiefmoeder, twee schorten, zes hemden, een
paar kousen een enig klein lijnwaad, mitsgaders zullen de voorkinderen behouden al de granen
bezaaid wezende en staande op het land van de voorkinderen en de oogst staande op enige
landen in huur bezeten bij de voorschreven Cornelis Wils en aan zijn representanten zal daarvan
geprofiteerd worden den oogst half en half en eerst en vooral de huur daaruit betaald zijnde …
Coram Hendrick Verswijvel, Jan Diels, Hendrick Heijns en meer schepenen in collegio op datum
als boven.
WLO-OGA750- 072

folio 36 recto

Aan mijne heren den drossaard en de schepenen des
land en markiezaat Westerlo.
Vertonende met behoorlijke eerbiedigen Jan Diels en Christiaen Van Bijlen geëede voogden der
minderjarige kinderen wijlen Jeroen Van Bijlen en Catlijn Diels gehuwden tijdens hun leven, dat
aan de voorschreven kinderen namelijk Peeter Van Bijlen in deling bevallen zijnde zekere halve
zille hooiwas, meest uitgebaggerd en bestaande in een waterplas dewelke zij ten besten geraden
en gevonden te hebben voor alle man te verkopen naar voorgaande kerkgeboden omdat er nog
enig stukken van zijn land te betalen stond, dan alzo zij remonstranten tot validatie der gemelde
verkoop en te doene goedenis binnen de Vrijheid van Geel waaronder het voorzegde perceel is
gelegen en hoognodig hebben Ue decreet en autorisatie als oppervoogden der voorschreven
kinderen, zij zich keren tot Ue. Copij van appointement, gezien bij de schepenen deze 16 juni
1705. L. Van Wesel.

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo.
Vertonende reverentelijk Merten Cluijts Jorissone en Joris Cluijts als geëede voogden van de
achtergelaten kinderen bij wijlen Sebastiaen Verheijen 4 en Maria Scoensetters gehuwden toen
zij leefden, dat zij het voorschreven sterfhuis belast vonden met passieve schulden, zodanig dat zij
geen ander expediënt vonden als te verkopen alle erfgoederen de voorschreven minderjarige
kinderen competerende zo uit den hoofde van hun vader en moeder, mitsgaders ook degene die
4

Olense gezinnen voor 1801: Sebastianus Verheyden x Maria Schoensetters, nr. 3238, pag. 640.
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zijn liggende onder Oevel aan de moeder der kinderen gemaakt door hun halfbroeder volgens
hetzelfde testament gepasseerd voor den onderpastoor van Olen H. J. Stercx anderzijds in geval
hetgeen voorschreven door Ue als oppervoogden niet zou worden gepermitteerd en daartoe
geautoriseerd te wezen zo om het andere erfgoed te verkopen en de kopers te mogen goeden …
Was ondertekend Merten Cluijdts en Joris Cluijdts .
Copij van appointement,
Gezien bij den heer drossaard en schepenen. Actum in collegio deze 16 juni 1705.
WLO-OGA750-073

folio 36 verso

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo.
Vertonende reverentelijk Maria Van Eijnde en de voogden van haar kinderen verwekt bij haar
eerste man wijlen Jan Janssens, dat mits zij belast zijn met verscheidene passieve schulden en
tot calingen der zelfde geen andere raad te vinden als te verkopen zeker omtrent een half derde
deel land gelegen tot Doffen onder Olen genaamd ” de rijdt “ en welk is van haar patrimonie en
vervolgend met het afsterven van haar eerste man gedevolveert en alhoewel het recht van
devolutie niemand priveert van de propriëteit ….
Dat zij vertoners om de koopster te stellen in volle securiteijt hun recours nemen tot Ue als
oppervoogden. Zeer ootmoedelijk biddende dezelfde gelieve gediend te zijn approberende de
voorzegde gedane verkoop om autorisatie om de kopers behoorlijk te goeden.
Actum in collegio prima juli 1705. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-074

folio 37 recto

Aan mijne heren den drossaard en schepenen en
markiezaat Westerlo.
Vertonende reverentelijk Jan Luijten en Peeter Baetvens als geëede voogden der achtergelaten
wezen wijlen Michiel Verluijten daar moeder af leeft Maria Baetvens dat zij het sterfhuis belast
vonden met verscheidene passieve schulden en vervolgens tot calingen der zelfde bij provisie
goed vonden op Ue aggregatie te verkopen een zeker perceel heide die de voorschreven wezen
ongelegen was … en voor deze goedenis hoognodig hebben Ue decreet als opper voogden.
Coppie van appointement
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten het decreet
en autorisatie. Actum in collegio deze 28 juli 1705. L.Van Wesel.
WLO-OGA750-075

folio 37 verso

Alzo Barbara Dircx eerst gehuwd geweest met Jaques Van Kerkhoven waarbij zij verwekt heeft
drie kinderen en in haar tweede huwelijk bij Peeter Coremans twee kinderen waarvan één
gestorven na de dood van zijn vader en dat ter oorzaak van de devolutie op de eerste kinderen,
mitsgaders zekere successie op dezelfde kinderen moeder aangekomen uit den hoofde van haar
zusters kind na de dood van haar voorschreven eerste man en dat dezelfde hun moeder notabele
conquisteren met haar tweede man heeft gedaan en uit den hoofde van haar voorschreven
afgestorven kind na de dood zijn vader ook van een groot deel is meesteres geworden waarmede
zij haar nakinderen zou egaliseren met de voorschreven voorkinderen, ook omdat zij daarmee
merkelijke melovatien ? heeft gedaan respectieve op de gedevolveerden en namaals verstorven
grond zo met nieuwbouw van een schuur als huis, zo is dat op heden 22 december 1705 voor mij
ondergeschrevene gecommitteerde notaris en getuigen onder genoemd gecompareerd zijn de
voorschreven Barbara Dircx bijgestaan met een vreemde voogd en Peeter Verlinden met
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Andries Tubbecx als geëede voogden van haar nakinderen mitsgaders Hendrick Dirckx als man
en voogd van Catlijn Van Kerckhoven hem daarvoor haar minderjarige broers sterk makende.
Item Andries Van Kerckhoven en Jan Van Kerckhoven dewelke om onder elkaar namaals ter …
van hetgeen boven verhaalt geen ruzie of moeilijkheid te hebben verklarende mits deze overeen
gekomen te zijn in voegen dat na de dood van de voorschreven Barbara Dircx moeder van de
gemelde voor- en nakinderen dezelfde haar kinderen in alles te zullen succederen en delen gelijk
in egale parten min of meer …
Hendrick Diricx als man en voogd van Catlijn van Kerckhoven met zijn zwager Andries Van
Kerckhoven gelaste van hun voogden Jan Vermeerbergen hun daarvoor sterk makende
mitsgaders voor hun absenten broer Jan Van kerkhoven ook met aggregatie der oppervoogden
consenterende onherroepelijk.
Actum coram de heer Lepage en Hendrick Verswijvel beide schepenen des land en markiezaat
Westerlo.
WLO-OGA750-076

folio 38 recto

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des lands en
markiezaat van Westerlo .
Vertonende met behoorlijke eerbieding, de voogd der kinderen wijlen Guilliam Van Hove en Maria
Vermeulen dat zij wegens Sr. Hermans meester der stad Leuven uit kracht van vonnis … tot
restitutie of sussisante hypotheek een obligatie van 430 guldens wisselgeld … onmogelijk is alsnu
te restitueren voor de gemelde wezen het voorschreven kapitaal hetgeen hier vermeld aan
dezelfde Sieur Hermans verleden hebben en vervolgens genoodzaakt zijn te zullen stellen
sussistante hypotheken op de erfgoederen bij dezelfde achtergelaten en dat zij hiertoe hoog nodig
te hebben het decreet en autorisatie van Ue .
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, voor de dispositie dezer, accordeerden
de autorisatie ten deze voor de voorzegde vraag. Actum deze 25 januari 1706. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-076

folio 38 recto

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo.
Vertonende reverentelijk Jan Janssens als getrouwd hebbende geweest met Dimphna Belmans
hoe dat hij remonstrant door den oorlog van voorgaande jaar in zijn goederen is kwijt geworden
diverse meubelen en dat den remonstrants huizen ook door den oorlog zijn afgebrand en in dien
geval alle totaliter gerekwireerd en geen middelen en heeft om zijn kinderen te kunnen
onderhouden en om de passieve schulden te kunnen afbetalen. Zo is van den onderhoud tot Ue
ootmoedige biddend en gediend te zijn aan de remonstranten te permitteren om te mogen
verkopen, vesten en goeden, ingeval zeker perceel hooiwas gelegen in “ het gemeijn broek “ …
WLO-OGA750-077

folio 38 verso

tot Geel mitsdoende van penningen rekening, bewijs en reliqua. Was ondertekend Jan Janssen,
benevens deze rechte gaat zeker manueel consent welk luidde als volgt: De ondergeschrevene
behoud en consenteerde dat Jan Jannsens zal verkopen zeker hooiwas gelegen in “ het
gelebroeck “ in “ de riedt dellen “. Ondertekend Adriaen Janssens als voogd van de kinderen
Jan Janssens en Dingne Belmans.
Copije van den appointementen.
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Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo voor de dispositieve dezer, accordeerden
aan de suppliant de permissie ten deze breeder vervat, mits doende van deze koop bijzonderlijk
rekeningen te doen. Actum in collegio deze 9 februari 1706, ondertekend L. Van Wesel.
WLO-OGA750-077
Aan mijne heren den drossaard en schepenen des lands en
markiezaat Westerlo.
Vertonende met behoudelijke eerbieding de wettige voogd der wettige kinderen wijlen Guilliam
Van Hove en Maria Vermeulen … de kapitalen gegoed ten behoeve van Sr. Jan Hermans gelijk
ook de kosten daarom gedaan … vragende van behoudelijk decreet en autorisatie tot het
effecteren van de goedenis van Ue als oppervoogden ….
copije van appointement.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat van Westerlo met het akkoord van decreet en
autorisatie. Actum in collegio deze 9 februari 1706.
WLO-OGA750-078

folio 39 recto

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des
land en markiezaat Westerlo.
Vertonende met behoudelijke eerbieding Merten Bertels en Adriaen Van Genechten mombers
der wezen wijlen Maria Van IJschot daar vader af leeft Michiel Bertels dat dezelfde vader ter
oorzaak van grote schade die hij geleden heeft door de leveringen van wederzijds foerageren, als
anderszins genoodzaakt wordt tot het verkopen van enige erfgoederen ook om af te lossen enige
kapitale renten staande ten huwelijk met zijn voorschreven huisvrouw opgelicht, want den
voorschreven vader van de wezen tot nog toe geen andere vastigheden bekomt als tot verkoopt
van zijne patrimonie goederen.
Hij geloofde met de verkoop der erfkoop daarvan voortkomende, en af te lossen een kapitale rente
van 50 guldens, daarbij ootmoedelijk bidden aan Ue aan de supplianten te verleden het nodige
decreet en de autorisatie. Gezien bij de schepen van Westerlo gevende het nodige decreet en
autorisatie. Actum in collegio deze 23 februari 1706.
WLO-OGA750-079

folio 39 verso

Volgt onduidelijk leesbare Franse tekst 3 maart 1706. Guerre … Willebrorde Pauli ancien notaire
resident a Geel au quartier d’Anvers … Des villages de Westerloo et Oolen au quartier de Geele
par mij extaire somme qu ‘ il paije a notre profit en don entre les mains de … mutations pour droit
de medianatie la somme de trente florins entre les mains de ..? conseiller … des finances present
ou autre a venir luij permettons aussi d’ affecter er hijpotheque sur le dit office l’ argen quil aura en
… special par privilege et prefereuce sur le dit office a tous autres credicatiers auterieurs pour
cansel d’ autre debets …
Entre les mains de messine Guille Albert De Grijpene Baron de Goijck er de Libersant du Conseil
du Roij et Chauvelier de Brabant dont il est charge ou blancq de cette Roij present et … Signes
Bodrij.
WLO-OGA750-081

folio 40 verso

Op heden 9 maart 1706 compareerden voor ons Jaques De Rest drossaard, H. Lepage, Joachim
Matthe en meer schepenen in collegio den eerwaarde Jan Veeckemans en Elisabeth
Rijmenants gehuwden de welke volgens de akte gepasseerd op zegel van 12 stuivers voor de
notaris Ambr. Egidij op datum van 25 juli 1705 alhier getoond om te voltrekken de goede relatie
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die hij is hebbende (met) Maria Janssens dochter van François Janssens en Maria Rijmenants
gehuwden als zij leefden haar comparante nicht om te worden begijn op het begijnhof van Lier en
geconsidereerd dat dezelfde haar nicht roepende alsnu tot haar professie geadmitteerd te worden
nodig heeft een som van honderd pond groot of waarde van dien, zo is het dat de voorzegde
comparanten uit een liefde en affectie met den levende lijve aan dezelfde haar nicht zijn
overgevende alzulk (perceel) omtrent een bunder land gelegen alhier tot Westerlo. Zuid de straat
naar de Beeltjens, west Juffrouw Wellens, oost de gemeente van Westerlo en noord Ambrosius
Egidij waardig 100 guldens als aan hun comparanten is toebehorende en hierbij afstand nemende
van de touchte om hetzelfde bunder land met vol recht aan de voorschreven Maria Janssens haar
nicht te transporteren.
Aan den heer drossaard en schepenen van het
markiezaat Westerlo.
Vertonende reverentelijk de minderjarige kinderen van Marten Beijns en Elisabeth Van Bijlen
benevens de kinderen van wijlen Cornelis Van Bijlen en Digna Spapen hoe dat hij zijn mediante
erfgenamen van Maria Peeters en alzo dezelfde erfelijke patrimoniale en matrimoniale goederen
ingevolge het recht gedeblokkeerd op de vertoonders en alzo volgens hetzelfde recht alsmede uit
recht alsmede uit kracht van enig edict aan hun geeffecteert, het is nu zo dat de grootmoeder haar
heeft veraccordeerd te aanvaarden, staande als doen op de gemelde goederen en dezelfde te
verkopen, bovendien dat zij is van in touchte andere erfgoederen te verkopen op het pretext, of uit
kracht van een pretense decreet van de wet alhier, dan terwijl de supplianten nog ter tijd zijn
onvoorzien van voogden, dewelke nochtans eerst en vooral daarvan zouden moeten voorzien
wezen, zo zoude onder conditie te zeer … wezen, dat de minderjarige zouden worden bestatigd in
hun goed recht zonder te kunnen zijn. Deze staan bij fout van assistentie van de voogden, dewelke
gehoord zijnde alsdan bij de oppervoogden zouden kunnen worden geordonneerd, zo en gelijk
hunnen vader zoude gedragen, geheel nochtans dezelfde voogden, om alsdan verder te doen, zo
en gelijk dezelfde tot het allerbeste profijt van hunne minderjarigen zullen bevinden te behouden,
oorzaak dat de vertoners hun toevlucht nemen tot Ue.
Ootmoedelijk biddend ten ende dezelfde gelieve, gediend te wezen promtelijk de supplianten te
doen voorzien van wettige voogden …
WLO-OGA750-082

folio 41 recto

en toezienders, en … te wederhouden alle de verdere verkopingen der goederen alhier vermeld tot
den tijd dat de ordonnerende voogden hun ten langen die aangestelde zullen hebben
voorgedragen, was ondertekent J. F. Prost.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer accordeerden aan de supplianten
te doen voorzien van wettige voogden, en de verkopingen ten deze breeder geroerd te laten
volgen. L. Van Wesel.
Uit kracht en naar vermogen van brieven van … verworven in de Soevereine Raad van Brabant op
den 12de dezer maand april 1706 gepasseerd bij den secr. Jaques Liagere ? burger en koopman
tot Brussel op het vonnis definitief bij hem bekomen van de grote Raede tot Mechelen op den 28
juni 1704 tot last van den Heere markies van Westerlo ridder van de orde van den Gulden Vlies
etc… heb ik onderschrevene deurwaarder van zijne Majesteits Soevereine Raad van Brabant
voorschreven tot instantie van den voorschreven …agere ... gesaiseert ende gearresteerd zo ik
doe bij decreet … van de wethouders van Westerlo en van de … aldaar, alle de goederen van
erven, bossen ,weiden, landen en andere goederen hetzij allodiale leenroerige en andere
competerende den voorschreven heer markies van Westerlo en van te staan van enige
belastingen of alienatie in prejudictie van deze…
Actum deze 21 april 1703. Oorkonde en was ondertekent J. Matthe schepen en H. Lepage
schepen ten relaas.
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Uit kracht en naar vermogen van de brieven van akten verworven in de Soevereine Raad van
Brabant op de zestiende dezer maand april 1706 geparafeerd en ondertekent J. P. Christqu bij M.
Joan Everardus Ferdinand graaf van Sleeswijk en Holstein op de voluntaire condemnatie in de
grote Raad van Mechelen op 12 januari 1704 tot last van den M. Heere Joan Philipus Eugene
graaf van Merode markies van Westerlo ridder van de orde van het Gulden Vlies etc… heb ik
onderschreven deurwaarder van zijne majesteits Souvereine Raad van Brabant tot instantie van
de voorschreven Hertog …
WLO-OGA750-083

folio 41 verso

van Sleeswijk en van Holstein impetrant 5, gesaigeert ende geaversteert gelijk ik saisere 6 mits deze
aan (de) wethouders van Westerlo en van den Leenhove alsdan al de gronden van erven, als
bossen, weiden landen en andere goeden, eigen allodilale leenroerig 7 met verbod interdictie van te
staan over enige belastingen of alienatie 8 in prejeducie van deze arresten, op pene van nulliteit en
anderszins hebben het effect van dit exploot … notitie rechten gelaten in handen van Monseigneur
Van Wesel secretaris en griffier van het Leenhof van het voorscheven Westerlo en markiezaat.
Actum 29 april 1706, was ondertekent Cornelius De Vlaminck en nederwaarts stond Andries
Ceulemans loco Vlaminck en in de marge stond negen en twintigste april XVIJ zes. Het opschrift
luidt aldus relaas van den Hertog van Holstein dezen arrest aan een schepen van Westerlo en
deze te laten in handen van M. Heer Van Wesel secretaris en griffier van Westerlo met betalen zes
stuivers voor onkosten geld. Actum 30 april 1706.
WLO-OGA750-083

folio 41 verso

Wij Hieronimus Lepage en Joachim Matthe respectieve schepenen des land en markiezaat van
Westerlo certificeren mits deze ten verzoek van den heer … Franciscus Van IJsendijck dat de
navolgende goederen competerende aan het Beneficie van Onze Lieve Vrouwe Altaar alhier
binnen Westerlo en de cijnzen van de jaarlijkse revenuen of inkomsten zijn als volgt:
Eerst twee beemden gelegen in “ het waetereijnde “ onder Sammel geldende jaarlijks in huur 23
guldens. Item in “ het varebroeck “ onder Herselt een half bunder hooi was heerlijks uitbrengende
5 guldens. Item een beemd alhier gelegen achter het kasteel bij “ de steine brugge “, geldende in
huur 14 guldens. Item een weide insgelijks alhier gelegen aan “ den mans riel “ jaarlijks ook 14
guldens.
WLO-OGA750-083

folio 42 recto

Item een stuk land gelijk alhier in “ de belkens “ jaarlijks 16 guldens. Item een stuk erve insgelijks
in “ de belkens “ groot drie zullen salvo insgelijks jaarlijks 16 guldens. Item een zille land op “ het
bergh velt “ tegenover het land van de heer van Quaebeeck, geldende in huur 9 guldens. Item
een stuk land onder Herselt tot Raemsel gelegen “ den achterste hoeck “ groot een half bunder, 7
guldens. Item een beemd onder Straeteneijnde Gelindel renderende jaarlijks 24 guldens. Item trekt
het voorschreven Beneficie in renten en herencijnzen jaarlijks 22 guldens 12 stuivers drie oorden.
En in koren tien veertelen en een half halsteren, zo dat deze jaarlijks komen te belopen het
voorschreven koren 150 guldens 12 stuivers drie oorden. Ter oorkonde ondertekend binnen
Westerlo op 10 mei 1706.

5

Impetrant: Degene, wie een eis, verzoek of aanspraak rechterlijk of van overheidswege wordt toegewezen; recht
verkrijgende.
6
Saiseren: In het bezit stellen in beslag nemen.
7
Allodiaal: Oude rechtsterm. Gezegd van goederen die het vrije, oorspronkelijke, erfelijke eigendom zijn van de
bezitter, die dus daarvoor geen leenheer erkent. Het tegengestelde van feodaal.
8
Alienatie: het doen overgaan in andere handen.
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WLO-OGA750-085

folio 42 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo.
Vertonende met behoorlijke eerbieding Jan Bartholomeus zo in eigen naam als mede gelaste van
zijn meerderjarige kinderen en hem daarvoor sterk makende gelijk ook voor de minderjarigen dat
zijn huis, schuur en hof gestaan en gelegen alhier in de Plaatse van Westerlo, oost, west en noord
S’ Heerenstraete zuid Wouter Huijpens en de erfgenamen Sr. Robrechts, voor een achterstel
daarop geaffecteerd ten behoef van de gemeente alhier is geëvoceerd in het voorschreven jaar en
want den heer proviseurs der abdij van Tongerloo daarop ook nog recht zijn hebbende merkelijke
verlopen …, mitsgaders dat het hele huis en schuur door mankementen van nodige reparateur
wordt verergerd en door de onkosten van verdere ... een groot deel kan worden geobserveerd tot
grote prejudictie van des supplianten crediteuren niet anders trachten als aan ieder te komen
satisfactie te doen, zo keert hij hem tot Ue.
Zeer ootmoedelijk biddende ten einde Ue gelieve gediend te zijn hem suppliant op de marge deze
te permitteren van het voorzegde huis, schuur en hof te mogen verkopen en de kopers daarin te
goeden.
Copije van den appointement,
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat van Westerlo den dispositieve dezer,
accordeerden aan den supplianten de verkoop ten deze breeder gevoerd met te doen goedenis,
zo nochtans dat de koop penningen zullen blijven ten behoef van de crediteuren. Actum in collegio
deze 11 mei 1706. L. Van Wesel.

Op heden 23 juni 1706 voor de stadhouders en schepenen compareerden Hendrick Verswijvel
uit de wet als schepen en Jan Peeters als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Jan
Stevens daar moeder af leeft Anna Helsen ter ene de voorschreven Anna Helsen bijgestaan met
Adriaen Verlinden haar gekozen voogd ter andere, welke comparanten verklaarden in het
minnelijk tot akkoord gekomen zijn nopende de haafelijkheid op de voorschreven wezen uit hoofde
van hun ouders op hun verstorven in voegen en manieren zoals hierna is volgende: …
WLO-OGA750-086

folio 43 recto

te weten dat de tweede comparanten gehouden zullen zijn aan de wezen tot drie in het getal met
naam Jan Stevens, Adriaen Stevens en Elisabeth Stevens te onderhouden van kost en drank
en daar en boven aan ieder der voorzegde kinderen als ze gekomen zijn tot den ouderdom van 20
jaar te geven 18 guldens eens met een veerteel koren, zullen nog verder blijven ten behoef van de
wezen alzulke 100 guldens kapitaal staande op de obligatie aan Jan Thoelen erfgename, de
touchte, tot dat het jongste kind zal zijn tot den ouderdom van 20 jaar, als wanneer zij tweede
comparanten insgelijks moeten afstand doen van de erfgoederen op de voorschreven kinderen uit
den hoofde van hun vader verstorven.
Volgen de voorwaardaarden indien er een der kinderen kwam te sterven voor de afgesproken
leeftijd. En zullen zij tweede comparanten genieten en profiteren al de haafelijke meubelen ten
voorschreven sterfhuis bevonden mits betalende alle passieve schulden, verklarende zij eerste en
tweede comparanten dit akkoord te houden voor goed, vast en van waarde. Aldus gedaan, coram
Joris Vervecken stadhouder, Joachim Matthe en Hendrick Verswijvel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen
des land en markiezaat Westerlo.
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Vertonende met behoorlijke eerbieding de voogden van Anna Van Bijlen 9 dat wij hebben goed
gevonden ten wezen profijt van te koop te stellen zeker huis en binnenblock gestaan en gelegen
tot Olen bij de kerk opdat de voorschreven dochter zou ontlast zijn van de renten daarop
geaffecteerd mitsgaders de reparatie die zij van hetzelfde moet onderstaan, zo dat zij jaarlijks niet
of weinig en profiteerden, dan gemerkt zij remonstranten niets anders betrachtende als het profijt
van de voorzegde jonge dochter tot hun securiteit hoog nodig hebben Ue de autorisatie tot doen
van goedenis zo hebben zij hun tot Ue als oppervoogden gericht. Ootmoedelijk biddende aan hun
de autorisatie te verlenen. Ondertekent Christiaen Van Bijlen en Jan Diels.
Copije van appointement
Gezien bij de schepen deze dispositieve dezer, accordeerden aan de supplianten het nodig
decreet ten einde van goedenis te doen van de koop. Actum in collegio dezen 6 juli 1706. L. Van
Wesel.

Op heden 7 augustus 1706 voor de heer Jaques De Rest drossaard, Hieronimus Lepage en
Joachim Matthe respectieve schepenen des landen markiezaat van Westerlo, compareerde
Theodoor Lambert Thijs notaris alhier dewelke uit kracht en naar vermogen van een
onherroepelijke procuratie verleden bij Elisabeth Daems bijgestaan met een vreemde voogd,
gepasseerd voor de wethouders der Vrijheid Geel op datum van 13 juli 1706 ondertekend
Franciscus Van Gemen alhier getoond, in de naam der voorschreven constitutie tot verzekering
aan het begijnhof binnen de stad Diest of de infirmerie speciaal te pande stelde omtrent drie zullen
dries gelegen alhier onder Westerlo. Renende oost de straat, zuid en noord de erfgenamen van
Jan … en Guilliam Verdonck en west Jan Stevens, voor los en vrij en 100 guldens kapitale rente
ten behoef van de kerk alhier daarop uitgaande … en akte daarvan gepasseerd voor de
voorschreven wethouders der Vrijheid Geel staat uitgedrukt waartoe gerefereerd wordt en is
opgedragen en daarvan vertegen ten behoef van de voorschreven Hove of deszelfs infermerije.
Actum coram den voorschreven Heere Jaques De Rest drossaard en de voornoemde schepenen,
dag maand en jaar als boven.
WLO-OGA750-088

folio 44 recto

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo .
Vertonende reverentelijk de voogden van de kinderen wijlen Hendrick Peeters daar moeder af
leeft Elisabeth Truijens, dat omtrent Bamisse laatstleden is komen aflijvig te worden de
voorschreven kinds moeijken Elisabeth Peeters zonder wettige kinderen achter te laten, zo dat
het voorschreven kind daarvan is mede erfgenaam en want tot het betalen der kerkrechten,
begrafenis zij vertoonders genoodzaakt vinden te verkopen de achtergelaten erfelijke goederen,
ook omdat dezelfde van importante zijn om gedeeld te worden en vervolgens hun securiteit
hoognodig hebben Ue decreet en autorisatie tot dezelfde verkoop vragen, zo keren zij hun
toevlucht tot Ue als oppervoogden. Was ondertekent Peeter Peeters, Geerard Truijens.
Copije van appointement,
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieve dezer, accordeerden aan de supplianten
ten deze breeder geroerd de autorisatie, mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekening,
bewijs en reliqua. Actum 28 augustus 1706 in collegio. L.Van Wesel.

Op 11 september 1706 voor de heer Jaques De Rest drossaard en Joachim Matthe en Jan Diels
schepenen des land en markiezaat van Westerlo compareerde Hieronimus Lepage doctor der
9

Olense gezinnen voor 1801: Hieronimus Van Bylen x Catharina Dils, nr. 2316, pag. 465.
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medicijnen alhier dewelke in supplianten van den heer rector alhier Guillielmus Willemkens heeft
opgedragen hun huis, stal en schuur met den hof daaraan gelegen en gestaan in de Plaatse van
Westerlo ter concurrenten van 600 guldens kapitaal wisselgeld ten behoef van zijne
hoogwaardigheid Bisschop van …?. Palende oost het voorschreven huis, stal etc en Elisabeth
Matthei, zuid de Laecke, west Peeter Verlinden en noord de voorschreven Plaatse gekocht van de
Juffrouw Van Geldorp weduwe van wijlen den heer secretaris Vermeeren voor de somme …
WLO-OGA750-089

folio 44 verso

van 2362 guldens wisselgeld en waarin nu is gegoed de 9ste februari 1706 verklarende de
voorschreven drossaard en schepenen het voorschreven huis somme als voorschreven staat te
weten 2362 guldens wisselgeld, niettegenstaande de kwade …co…? eertijds alsnog waardig te
zijn. Ter oorkonde hebben wij schepenen deze met onze zegel laten depecheren en ondertekenen
met oppositie van onze schependomszegel, dag, maand en jaar ut ante.
Op heden den 9 november 1706 voor d’ officie en schepenen onder te noemen in collegio
compareerde Abraham Govaerts en Jan Adriaens als geëede voogden wijlen Maria Buijens,
daar vader af leeft Adriaen Govaerts ter ene, den voorschreven Adriaen Govaerts ten ander
verklaarden met interventie van de schepenen en andere goede mannen te zijn akkoord nopende
den uitkoop van de haafelijkheid op de wezen verstorven uit hoofde van hun voorschreven moeder
Maria Buijens in voege en manieren zo en gelijk hierna is volgende:
Te weten dat zij tweede comparant zal gehouden zijn het kind met naam Anna Govaerts te
onderhouden van kost en drank en als dat kind gekomen zal zijn tot een ouderdom van 20 jaar en
aan dezelfde te geven 30 guldens en een veerteel boekweit, waarvoor de tweede comparant zal
genieten de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden … Actum coram Joris Vervecken
stadhouder, Joachim Matte, Jan Diels, Henrick Verswijvel en Henrick Heijns schepenen op datum
als boven.
WLO-OGA750-090

folio 45 recto

Aanvraag voor decreet en autorisatie voor de verkoop van een wezen part. De schepenen
accordeerden in het schepencollege gehouden op 9 november 1706.
De voogden van de minderjarige kinderen wijlen Catlijn Turelincx, daar vader van leeft Jan Van
Weesenbeeck verklarende dat over een jaar geweest zijnde zonder geëede erfgenaam achter te
laten aflijvig geworden Antoon Turelincx de oom van de voorschreven wezen in diens
nalatenschap dezelfden gerechtigd waren voor een vijfde part waarvan de vertoners niet
betrachten te vinden dit part tot wezen profijt en vonden hetzelfde beter om publiekelijk te
verkopen. Dit part bestond in een huis en achter gelegen erven en was niet deelbaar …

Verzoek van een decreet tot verkoop. De schepenen accordeerden aan de supplianten op 7
december 1706.
Henrick Beulkens en Peeter Verboven als voogden der kinderen wijlen Peeter Beulckens en
Jennen Verboven gehuwden tijdens hun leven, waarvan zij als voogden het hun plicht vonden tot
profijt der wezen, publiekelijk te koop te stellen al de erfgoederen aan de weeskinderen
competerende uit hoofde van hun overleden ouders. Reden om van deze opbrengst de personele
renten en obligaties af te lossen waarmee zij zijn belast aan de Infirmerie van het besloten Hof te
Herentals …
WLO-OGA750-091

folio 45 verso

Verzoek tot decreet en autorisatie. De schepen accordeerden aan de supplianten het nodige
decreet op 8 februari 1707.
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De voogden der kinderen wijlen Peeter Van Bijlen daar moeder af leeft Anna Siegers gehuwden
tijdens hun leven verklaarden dat zij met assistentie van hun consorten goed hadden bevonden om
publiekelijk een perceel land van omtrent anderhalve zille te verkopen, gelegen tot Voort. Het was
aan hen competerende in een vijfde part gekomen langs moederszijde. De vraag tot verkoop werd
bekrachtig doordat het niet deelbaar was. Ondertekenden met een kruisje Jan Van Bijlen.
WLO-OGA750-092

folio 46 recto

Maria Verdonck pro indiviso stelde voor de wethouders van Geel tot behoef van den heer
advocaat M. Verborghstadt waarvan zij belast was met een rente van 250 guldens kapitaal
verklarende dat de erfgoederen onder Geel maar waren bij scheiding en deling gepasseerd voor
de notaris W. Pauli waren bevallen aan Joannes Baptist Verdonck cum sorore en degene
bevallen onder deze jurisdictie aan de voorschreven Maria Verdonck op conditie van de
voorschreven panden onder Geel te ontlasten.
Het is zo dat de voorschreven Joannes Baptist Verdonck door de procureur Thijs zo van hem
als van zijn zuster begijntje tot Diest alhier heeft doen rechtelijk verbod aan de wethouders van niet
toe te staan van enige verkopingen te doen, menende de voorschreven Maria Verdonck en haar
man Dionijs Buijens deze rente aan den heer Verborghstadt over te stellen om deze kaveling tot
Geel te worden ontlast. Actum coram Joris Vervecken stadhouder, Joachim Matthe, en Hieronimus
Lepage schepenen deze 12 februari 1707.
WLO-OGA750-093

folio 46 verso

Verzoek tot decreet en autorisatie aan de oppervoogden van Westerlo. De schepen accordeerden
het decreet mits dat de kooppenningen worden overgedragen tot profijt van de voorschreven
kinderen. Actum in collegio 8 maart 1707. L. Van Wesel.
De voogden van de kinderen wijlen Jan Boets daar moeder af leeft Jenneken Baeten, verklaren
dat aan dezelfde kinderen competeerden, maar tevens onverdeeld was met haar drie consoorten
een vervallen huis met anderhalve zille land daaraan gelegen hetwelk grote reparaties zou moeten
ondergaan en dit was ook niet deelbaar bevonden, waarop ze een voorstel deden om dit
publiekelijk te mogen verkopen.
Peeter De Bock Cornelissone weduwnaar van wijlen Juffrouw Elisabeth Van Geel voor de
schepenen der stad Antwerpen met Sieur Cornelis De Bock des voorschreven Peeter enige
overgebleven zoon bejaard en zichzelfs zijnde zo hij verklaarde op 20 oktober 1700 heeft herkent
ten behoefte aan Joanna Elaerts, geestelijke dochter aldaar 1500 guldens kapitaal, en is daarvoor
een rente van 83 guldens vijftien stuivers jaarlijks hebbende en daarvoor had verpand zeker …
WLO-OGA750-094

folio 47 recto

het huis binnen Antwerpen. Item een rente van 25 guldens jaarlijks en erfelijk, die den
voorschreven Den Boeck bezittende is op een huis met den hof en verder toebehoren gestaan en
gelegen alhier binnen Westerlo aan de Plaatse. Oost Jan Van Tongerlo, zuid de Laecke, west Mr.
Philip Van Kerckhoven en noord de voorschreven Plaatse. En nog op een weide gelegen in de
Savelstraete alhier, groot omtrent een half bunder. Oost de erfgenamen Olivier Tiborts, zuid “ den
quaereckenloop “, west de erfgenamen Jan Segers en noord den secretaris Vermeeren, en
alsnog op te lichten van een hofstad gelegen op “ de biest “. Palende in het geheel oost Nicolaes
Verbernen ?, zuid ’s Heerenstraete, west de weduwe Jeronimus Wijnants, welke voorschreven
rente op de voorschreven panden verleden is … Jan Vande Hoffstadt cum uxore aan Adriaen
Peeters … 4 mei 1656, zijnde voorschreven verpanding voor de wethouders van Antwerpen
voorschreven gedaan met onherroepelijke procuratie. Mede comparerende Elisabeth Elaerts als
gelaste van haar moeije de voorschreven Joanna Elaerts.
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Verzoek biddende een decreet te verlenen aan de supplianten tot verkoop van erfgoed. De
schepenen accorderen tot de verkoop. Actum in collegio 24 mei 170.

Merten Van Olmen en Adriaen Sprengers voogden der wezen wijlen Anna Sprengers daar
vader af leeft Jan Van Olmen, verklaarden dat ze voor de wezen genoodzaakt waren publiekelijk
te koop te stellen zeker twee percelen van erven, misschien nog meerdere zullen moeten te koop
stellen om de passieve schulden te kunnen betalen.

Verzoek. Adriaen Helsen Janssone en Jan Verbist Geertssone geëede voogden der kinderen
wijlen Catlijn Verbiest daar vader af leeft Merten Helsen verklaarden dat het sterfhuis van wijlen
de moeder van de wezen belast was met vele passieve renten en schulden waarop zodanige
executie staat te volgen, en daarom wensten haafelijke en erfgoederen te verkopen. Actum coram
Hier. Lepage, J. Matthe en Jan Diels schepenen deze 9 juni 1707.
WLO-OGA750-096

folio 48 recto

Scheiding en deling aangaan en gemaakt tussen de erfgenamen wijlen Arnoldus Hendricx en
Juffrouw Magdalena Daoust, gehuwden tijdens hun leven, tegen den procureur Theodoor
Lambert Thijs en Hendrick Van Olmen cum uxore, Joanna Maria Hendrickx bejaarde dochter
met geassumeerde voogd de heer Doctor Lepage, Guilielmus Hendrickx voor zichzelf, Carolus
Hendrickx en den voorschreven heer doctor uit de wet als voogden voor Ambrosius Hendricx en
Josephus Hendricx respectievelijk minderjarig en absent.
Ten eerste werd gesteld het huis genaamd “ de buijst “ en met appendenties en dependentiën
voor de twee eerste kavels betekent met de letter A. en B. geschat op 1500 guldens wisselgeld op
last van te moeten afdragen der resterende kopen van het land … De eerste kavel behoud drie
honderd guldens wisselgeld, en de tweede kavel ook 300 guldens wisselgeld en is deze kavel
bevallen aan Elisabetha Hendrickx en Guilielmus Hendrickx, de voorstaande juffrouw Maria
Elisabeth Hendrickx geassisteerd met haar man en momber den procureur Theodoor Lambert
Thijs.
WLO-OGA750-097

folio 48 verso

Aan de derde kavel is het perceel land in de Savelstraat. Oost Peeter Vincx, zuid de Savelstraet,
west den advocaat Luijten, noord behoudens van de spe…? op den last van vijftig guldens kapitaal
aan een kerk alhier daarop uit gaande, geschat op 300 guldens. En is deze derde kavel geweest
Lit. C van voorgevallen loting bevallen aan Juffrouw Anna Catharina Hendricx bijgestaan met
Hendrick Van Olmen haar man en voogd.
WLO-OGA750-098

folio 49 recto

De vierde kavel het land in “ de beltkens “ gekocht van wijlen Amand Vermeeren of de rente van
300 guldens oude valuta op de goeden van wijlen Hendrick Plompaerts volgens de rechten van
de wethouders van Herselt, (van) 4 september 1691, in geval deze kavel bevalt hun zeker aan …
die Ambrosius Egidij heeft aangegaan met de condividenten moeder, dus alhier ook 300
guldens. En is deze vierde kavel geheten Lit. D naar voorgaande loting bevallen aan Cornelius
Hens voor en in den naam van Ambrosius Hendricx den condividenten broeder.
De vijfde kavel een rente van 150 guldens kapitaal Marck Bose?, telkens jaarlijks te verschijnen
den 12 februari toekomende zal deze kavel nog trekken één honderd en vijftig guldens, te samen
ook 300 guldens … En is deze vijfde kavel betekent Lit. E en na een blinde loting bevallen aan
Juffrouw Joanna Maria Hendrickx bijgestaan me de heer doctoor Lepage als voogd uit de wet.
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WLO-OGA750-099

folio 49 verso

De zesde kavel is “ den engelen bempt “ zo en gelijk dezelfde is gelegen over Herselt en rijdende
noord oost Mr.Cornelis Lanen, zuid “ het nieuw eussel “ competerende de notarissen Philippe
Thijs en Theodoor Lambert Thijs … En is deze kavel betekent Lit. F naar voorgaande loting
bevallen aan Josephus Hendricx bijgestaan met Carolus Henricx ? zijn voogd.
Volgen verdere condities en afspraken voor deze scheiding en deling.
Aldus gedaan coram den heer Jaques De Rest drossaard, H. Lepage, Joachim Matthe en Jan
Diels respectieve schepenen deze 12 oktober 1707.

Op den 25 oktober heeft den procureur Thijs als gelaste van Juffrouw Catharina Jacobs
begijntje en meesteresse tot Herentals uitgekocht van vonnis geobtineert den 11 dezer tot last van
Peeter Heijlen rechterlijk daarin neemt alle de erfgoederen die Peeter Heijlen en zijn huisvrouw
zullen impetreren en dat door den dienaar Adriaen Govaerts, ende wethouders alhier van
interdictie derzelfde niet te staan over enige belastingen, goedenissen of alienatie op pene etc…
Actum coram H. Lepage, J. Matthe en meer schepenen in collegio dathe ut ante.
WLO-OGA750-100

folio 50 recto

Verzoek tot decreet en autorisatie voor de verkoop van erfgoederen.
De schepenen autoriseren de supplianten op 8 november 1707. L. Van Wesel.
De voogden der kinderen wijlen Anthonius Willems en Barbara Heijlen gehuwden tijdens hun
leven, verklaarden dat zij als erfgenamen van wijlen Anthonius Heijlen en Anna Segers
competeerden een zekeren pand aan dezelfden achtergelaten erfgoederen dewelke zij mits niet te
kunnen delen hebben bevonden hadden deze te verkopen aan de meestbiedenden en waarvan de
conditie gepasseerd is voor notaris Wils op 16 oktober 1707 …

Op 24 januari 1708 heeft den procureur Thijs als gelaste van den eerwaarde heer De Bij
Presbyter uit kracht van vonnis geobtineert den 5 april 1707 tot last van Nicolaes Govaerts
Adriaenssone … gelijk doen in afpanding van alle de haafelijke en erfelijke goederen, die aan de
voorschreven Nicolaes Govaerts zijn competerende onder deze jurisdictie gelegen … aan de
wethouders alhier van uit te staan over weinige belasting, goedenissen of alienatie op pene etc…
Actum coram de heer drossaard de Rest, Joachim Matthe en Hieronimus Lepage schepenen in
collegio, date ut ante.
WLO-OGA750-101

folio 50 verso

Verzoek van om de voogden te mogen authoriseren te mogen verkopen voor afkwijting van een
rente, ofwel te mogen lichten dezelfde som van 150 guldens. Was ondertekent Jan Luijten en
Peeter Batvens.
Vertonende reverentelijk Jan Verluijten en Peeter Heijlen als voogden van de kinderen Michiel
Verluijten, hoe dat den advocaat Van IJsendijck een obligatie heeft van 100 guldens kapitaal tot
last van dezelfde wezen waarvan den intrest ten achteren is de som van 50 guldens en waarvan
den advocaat gewaarborgd was op verschillende panden en aangezien er geen penningen zijn om
te voldoen nemen de supplianten hun toevlucht tot Ue.
Ootmoedig biddende gediend te zijn aan de supplianten te autoriseren om enige panden der
voorschreven wezen te mogen verkopen, tot afkwijting van de voorschreven kapitalen met den
intrest van dien, ofwel te mogen oplichten de som van 150 guldens met stipulatie van intresten op
de voorschreven panden, belastende de supplianten daarvan op zijnen tijd te doen rekening,
bewijs en reliqua. Jan Luijten, Peeter Batvens.

Westerlo Rekesten 1696 – 1743

Pagina | 46

De schepenen accorderen aan de supplianten de autorisatie op te verkopen enige panden.
Actum in collegio van schepenen deze 21 februari 1708.
WLO-OGA750-102

folio 51 recto

Verzoek om aan de supplianten te verlenen een hoognodig decreet en autorisatie. Hendrick Wils
en Adriaen Van Kerckhoven geëede voogden der kinderen achtergelaten bij wijlen Cornelis Wils
en Maria Van Kerckhoven gehuwden tijdens hun leven verklaarden het voorzegde sterfhuis
bevonden te hebben met verscheidene passieve schulden en er geen uitkomst in zien tot het
wezen profijt dan erfgoederen te verkopen achtergelaten bij hun ouders. Ondertekende met een
kruisje Hendrick Wils en ondertekende Adriaen Van Kerkhoven.
De schepenen accordeerden om de voogden te autoriseren, mits doende behoorlijke rekening,
bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 21 februari 1708. L. Van Wesel.

Verzoek om aan de supplianten de toestemming te geven en het nodige decreet van een verkoop.
Vertonende reverentelijk Jan Meir en Jan Van Genechten rechtelijke voogden van Martinus Meir
Adriaenssone jongman daar moeder af was Maria Van Genechten 10, dat zij hun plicht, niet
anders betrachten aan te spreken dezelfs kinderen, en zijne schade te …
WLO-OGA750-103

folio 51 verso

behoeden zo veel als mogelijk is en hebben daarom besloten, het huis met hof en binnengeleg te
verkopen aan hem competerende. Gestaan en gelegen in de Plaatse van Oolen.
benodigd met reparaties en ook omdat hetzelfde nog belast is met vele schulden.
De schepenen aggregeren deze verkoop mitsgaders het nodige decreet mits doende van de koop
behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio 6 maart 1708. L. Van Wesel.

Verzoek tot decreet aan de wethouders van Westerlo. Christiaen Laureijs en Adriaen Verstraten
rechtelijke voogden der kinderen wijlen Jan Laureijs en Chatlijn Verstraten gehuwden tijdens
hun leven, vonden het sterfhuis belast met verscheidene kapitalen tot aflossing van renten. Zij
vonden geen ander expediënt dan een perceel land te verkopen gelegen tot Larum onder de
Vrijheid Geel bij “ de velvecken “ groot omtrent 280 roeden mits de somme …
WLO-OGA750-104

folio 52 recto

van honderd pattacons … De schepenen accordeerden aan de supplianten het zo nodige decreet,
mits doende van de penningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van
schepenen deze 17 april 1708. L. Van Wesel.

Verzoek tot autorisatie tot verkoop van een perceel land. Jan Van Olmen en Cornelis Bellens
voogden der wezen wijlen Marten Peeters 11 en Maria Cluijts, verklarende hoe dat zij in hun
kwaliteit hadden verkocht zeker perceel weide geheten “ de bruelen” gelegen onder Olen, in het
gehucht van Doffen, groot omtrent een half bunder, voor de som van 362 guldens 12 hoogen en
alzo de voorschreven voogden in het sterfhuis der wezen vele schulden vonden waarom de
voorzegde voogden genoodzaakt waren geweest om het voorzegde perceel te verkopen en dit
onder Ue permissie.
De schepenen, autoriseren de voogden tot goedenis van het perceel weide. Actum in collegio van
schepenen deze 21 april 1708. L. Van Wesel.
10
11

Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Meer x Maria Van Genechten, nr. 1546, pag.312 – 313.
Olense gezinnen voor 1801: Martinus Peeters x Maria Cluyts, nr. 1918, pag. 385.
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WLO-OGA750-105

folio 52 verso

Verzoek om te mogen verkopen, biddende voor het nodige decreet en autorisatie.
Sebastiaen Van Bijlen en Merten Verbiest rechterlijke voogden der kinderen wijlen Peeter Van
Bijlen 12 en Margarita Cluijts verklaarden dat zij het sterfhuis bevonden hadden met verscheidene
verlopen renten waarvan zij geen andere expediënt vonden dan te verkopen een zeker perceel
beemd, gelegen onder Herentals.
De schepenen accordeerden aan de supplianten het decreet voor de verkoop. Actum in collegio
deze 26 juni 1708. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-106

folio 53 recto

Op 3 augustus heeft den heer doctor Janssens bijgestaan met den procureur Thijs alhier uit
recht van vonnis geobtineert den 26 juni laatstleden tot last van Merten Helsen Janssone,
mitsgaders voor de heer pastoor en de H. Geestmeesters van Tongerlo uit kracht van vonnis van
datum voorschreven rechtelijk door den stadhouder alhier doen responseren op al de goeden
competerende den voorschreven Merten Helsen met verbod van de wethouders alhier van niet te
staan over enige goedenis, alienatie in prejeductie van de voorschreven arresten op pene etc…
Actum coram den stadhouder Joris Vervecken, H. Lepage en Hendrick Verswijvel schepenen.

Verzoek om een rente te mogen ontvangen en de rente van Westerlo te mogen doen casseren.
Christiaen Broecx Gasparssone als geëede voogd van de jongste wees van wijlen Adriaen
Broicx daar moeder af was Margriet Peeters met naam Jan Broicx, welke te kennen gaf hoe aan
dezelfde Jan Broicx toekwam een zeker kapitaal van 150 guldens en willende dit te lichten aan
Merten Helsen tot Gelindel, zo dat hij vertoonder verzoekt aan de wethouders van Westerlo
gedurende den tijd van omtrent drie jaar bij vonnis bekomen had de goedenis op het huis en
binnenblok van dezelfde Helsen. Het is nu zo dat Merten Helsen verkocht heeft het kleine huis en
binnenblok tot Wiekevorst, en dezelfde koop verstaat …
WLO-OGA750-107

folio 53 verso

zijne goederen en vrij te hebben een deel ? deze kapitalen en samen met den intrest van dien af te
kwijten en mag dezelfde niet ontvangen zonder consent van Ue als oppervoogden van dezelfde
uitlandigen Jan Broicx, zo is het dat de remonstrant zich is kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte te mogen ontvangen, rente daarvan te geven en de rente van
Westerlo toe mogen doen casseren in forme met conditie als dat hij vertoner hetzelfde kapitaal
wederom zal overzetten op goede en sussistante panden tot den tijd toe dat zal gebleken worden
van de dood of wederkomst van dezelfde Jan Broicx, altijd aan Ue daarvan te doen behoorlijke
rekening, bewijs en reliqua. Ondertekent Christiaen Broicx.

Op heden 10 oktober 1708 heeft den procureur Thijs als gelaste van Juffrouw Helena Van
Eijndoiven begijntje cum suis uit kracht van vonnis en gevolge de devoiren van respectieve van
datum 12 juni en 7 september 1708 rechtelijk doen arrest interponneren (interpelleren 13) op de
erfgoederen competerende de weduwe en erfgenamen Peeter Peeters alias Van Houdt gelegen
onder deze jurisdictie met verbod aan de wethouders alhier van niet te staan over enige goedenis

12
13

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Van Bylen x Margareta Cluijts, nr. 2324, pag. 466.
Interpelleren: Uitnodigen, verzoeken.
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belastingen of alienatie 15 van deze goederen in prejudictie van dit arrest … Actum coram H.
Lepage en J. Matthe schepenen, datum als boven.
14,

WLO-OGA750-108

folio 54 recto

Verzoek tot verlenen van autorisatie, mits doende van de penningen behoorlijke rekening.
De voogden van de kinderen achtergelaten bij wijlen Catharina Vermeerberghen, daar vader af
leeft Jan Cools dat door het overlijden van dezelfde hier is moeijcken Anna Vermeerberghen hoe
dat zij gevestigd 16 zijn tot goeden, zo haafelijke als erfelijke zeker over die van moijcken 17
achtergelaten want daar deze goederen bestaande in erfgoederen niet deelbaar zijn en ook voor
de schulden als andere bij executie staan verkocht te worden, om welke kosten zoveel als mogelijk
te prevenieren 18 zo had hij vertoner zeer profijtelijk gedeeld met de andere mede erfgenamen,
dezelfde te koop te stellen ten hoogsten en ten schoonsten….
De schepenen van Westerlo autoriseren de voogden met de andere erfgenamen te goeden ten
deze tot verkoop. Actum in collegio deze 22 januari 1709. L. Van Wesel.

Verzoek om toe te staan tot het oplichten van een rente. Anna Van Genechten achtergelaten
weduwe van wijlen Geerard Helsen Geertssone, bijgestaan met Geerard Helsen de vader van
haar man en Adriaen Van Genechten als geëede voogd van haar en haar kind verwekt met den
voorschreven Helsen geven te kennen …
WLO-OGA750-109

folio 54 verso

hoe dat zij belast is met obligaties en andere schulden, welke haar onmogelijk zijn om te kunnen
betalen mits het gefourageert 19 jaar en andere kwade jaren, als aan ons voogden genoeg bekent
is, zo is het dat dezelfde remonstranten met consent van ons voogden zouden ophalen op
obligatie een som van 100 guldens of op rente, om dezelfde schulden daarmee te betalen, welk
consent wij nochtans niet vermogen en te kunnen toestaan, niettegenstaande de nood als ons
genoeg bekent is …
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de autorisatie mits doende van de
op te lichten rente behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 14 februari
1709. L. Van Wesel.

Verzoek gediend te zijn om de suppliant Stevens te autoriseren tot de ontvangst van 300 guldens.
Adriaen Stevens bejaarde jongeman en één der kinderen wijlen Christiaen Stevens, mitsgaders
voogd van zijn zuster en de resterende broers kinderen, dat hun bij testament wijlen Elisabeth
Pauwels binnen de stad Antwerpen overleden gelegateerd of gemaakt is een som van drie
honderd guldens courant geld om bij hun te samen gediverteerd te worden volgens den inhoud
van het voorschreven testament, want zekere Franciscus Van Den Schueren als testamentair
verkrijgt behoorlijke kwalificatie en autorisatie van …
WLO-OGA750-110

folio 55 recto

Ue als oppervoogden tot de ontvangst van het bovengemelde legaat … De schepenen van
Westerlo autoriseren de suppliant tot ontvangst van de penningen. Actum coram J. De Rest
14

Goedenis: Eigendomsrechten op onroerend goed, ook opdracht of overdracht.
Alienatie: het doen overgaan in andere handen.
16
Vesten: gerechtelijk overdragen.
17
Moeijcken: tante.
18
Prevenieren: voorkomen.
19
Fourageren: levensbehoeften en benodigdheden voor een leger.
15
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drossaard, H. Lepage, Joachim Matthe en Hendrick Verswijvel schepenen deze 16 februari 1709.
L. Van Wesel secretaris.

Op 26 februari 1709 hebben de bourgemeesters en regeerders van Gelindel, uit kracht van
schepenen gelooft staande tot parate executie volgens rechtelijke te doen beslagen en in arrest
nemende alzulke koopsommen en penningen gesproten uit den publieke koopdag der haafelijke
meubelen wijlen Jan Van Eijnde om daarna te verhalen den inhoud van deszelfs voor verhaalde
scabinale gedaan op datum 28 maart 1707, zijnde wetenschap hiervan gedaan aan Jan Baptist
Van Eutsel voogd van wijlen des voorschreven kinderen …
WLO-OGA750-111

folio 55 verso

Verzoek aan de schepenen de permissie voor een publieke verkoop. Jan Van Roije Janssone als
voogd van de achtergelaten wezen van wijlen Hendrick Vande Brande daar moeder af leeft
Petronella Van Roij, bekende hoe dat hij vertoner in zijn kwaliteit is toebehorende met zijn gelijke
erfgenamen van wijlen Jan Van Roije en Anna Heijlen zeker perceel erve gelegen onder
Hulshout genaamd “ het hoicxken ” groot omtrent een zille, weide onverdeeld met de
voorschreven wezen en geconsenteerd dat hij vertoner het voorschreven sterfhuis belast vond met
enige schulden die onmogelijk konden betaald worden tenzij hij geautoriseerd kon worden om dit
pand publiekelijk te mogen verkopen.
De schepenen van Westerlo accordeerden en autoriseren de voogd Jan Van Roije Janssone om
te mogen verkopen. Actum coram Joachim Matthe en Hendrick Verswijvel schepenen deze 4 juni
1709. L. Van Wesel.

Verzoek van Peeter Verboven om een decreet te bekomen voor een publieke verkoop. De
voogden van Laureijs Verboven minderjarige zoon van wijlen Peeter Verboven 20 en Cathlijn
Van Hove gehuwden tijdens hun leven, dat hij met zijn broer Peeter Verboven is hebbende een
quaede huijsinghe onverdeeld met de aangelegen erven, groot omtrent een zille, hetwelk niet
gevoegelijk deelbaar is en daarom goed gevonden hebben …
WLO-OGA750-112

folio 56 recto

het huis en de erven publiekelijk te koop te stellen om te ontgaan de zwaarste en kostelijke
reparaties daaraan te moeten doen.
De schepenen van Westerlo accordeerden de verkoop, mits doende van de koop penningen te
doen een behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 9 juli 1709.

Op heden 23 april 1709 voor den drossaard en schepenen ondergenoemd compareerde
Walterus Mertens chirurgijn tot Aarschot en heeft uit kracht van voluntair condemnatie …
exeptabele verklaring gewezen den 9de dezer met insinuatie daarop gevolgd rechtelijk te doen
interponneren arrest op het huis en hof staande alhier met de schuur in de Plaatse van Westerlo
competerende de weduwe en erfgenamen wijlen Jan Steurs en al de andere erfgoederen gelegen
onder deze jurisdictie met verbod aan de wethouders alhier gedaan van niet toe te staan over
enige verkoop alienatie of belasting ten prejudictie van de voorschreven arrestant en zijn
huisvrouw op pene als naar wet. Actum coram de heer J. De Rest drossaard, H. Lepage en
Joachim Matthe schepenen.

Scheiding en deling aangaan tussen de gelijke kinderen wijlen Peeter Van Houdt en Anna
Timmermans gehuwden tijdens hun leven, signanter Maria Van Houdt bijgestaan met Jan Van
20

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Verboven x Catharina Van Hove, nr. 3120, pag. 619.
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Dijck haar man en voogd, Elisabeth Van Houdt ten deze bijgestaan met Jan Bertels haar man
en voogd …
WLO-OGA750-113

folio 56 verso

Catharina Van Houdt ten deze bijgestaan met Jan Diels haar gekozen voogd uit de wet en zijn
de drie kavels bevallen zo en gelijk hierna is volgende.
Ten eerste voor de eerste kavel werd gesteld zeker huis, hof en schuur met het binnenblok
daaraan gelegen, groot omtrent een zille, gestaan op “ het scobbroecke “ onder Westerlo. Oost
de straat, zuid de erfgenamen Jan Van Houdt, west Nicolaus Stercx en noord de erfgenamen
Merten Dauwen, genaamd “ de sille “ groot omtrent 73 roeden. Oost Jan Mertens, zuid de straat,
west de Herbaen en noord Adriaen Van Eutsel, los en vrij behoudelijk dat aan de kerk van
Westerlo jaarlijks geeffecteert 1 - 3 1/2 waarmede deze kavel is belast, geschat op 270 guldens en
is den eerste kavel bevallen aan Catharina Van Houdt .
Aan de tweede kavel werd gesteld een plek land genaamd “ het hoogh velt “ groot omtrent een
half bunder, gelegen op “ het scobbroeck “ als voor. Oost een veldstraat, zuid Jan Verswijvel?,
west Jan Moons erfgenamen en noord de veldstraat. Item nog een kleine heide groot een zille
salvo. Palende oost Merten Douwen, zuid Niclaes Stercx, west Merten Douwen en noord Merten
Douwen, geschat op 250 guldens, en moet trekken van de eerste en tweede kavel twintig guldens
en is deze kavel bevallen aan Elisabeth Van Houdt.
Item de derde kavel bestaande in een stuk land en dries groot omtrent twee zullen en een half op
“ scobbroeck “ gelegen. Oost Adriaen Van Camp, zuid den heer prelaat of de abdij van Tongerlo,
west Adriaen Van Houdt en noord de straat. Item nog omtrent zestig roeden. land genaamd “ het
stuck eussel “. Oost de erfgenamen Jan Van Houdt, zuid Jan Dircx ?, west de Heirbaan en noord
de straat. Item deze kavel moet trekken …
WLO-OGA750-114

folio 57 recto

van de tweede tien guldens en de schatting is 260 guldens en te samen 270 guldens. En is deze
derde kavel bevallen aan de voogd en man van Maria Van Houdt.
Item werd besproken dat ze elkaar moeten helpen effenen de cijnzen en alle onbekende schulden
die zouden worden opgedrongen op de voorschreven goederen. Ook dat ze elkaar moeten helpen
dragen den kost van de zoon (zonen), die moet worden gelegd in het huis van de eerste kavel.
Aldus gedaan coram de Heer J. De Rest drossaard, Jan Diels en Joachim Matthe schepenen deze
29 juli 1709. Nota dat onmiddellijk de voorschreven rente was gegoed op de nageschreven
goederen van honderd vijftig guldens kapitaal.

Op den derden augustus 1709 heeft den procureur Thijs als gelaste van Jan Dauwen uit kracht
van vonnis alhier geslagen ten laste van Merten Verheijen en op 20 maart laatstleden de devoiren
van ex. naar voorgaande sommatie uit kracht die er gedaan doen interponneren wettig arrest op al
de goederen, zo haafelijke als erfelijke, competerende den voorschreven geëxecuteerde onder
deze jurisdictie, met verbod aan de wethouders alhier gedaan van niet toe te staan over enige
alienatie of belasting der zelfde erfgoederen in prejudicie van de voorschreven Jan Dauwen op
pene als naar recht. Actum coram den stadhouder, H. Lepage en Joachim Matthe schepenen

Verzoek tot decreet en autorisatie. Maria Verbist weduwe wijlen Hendrick Belmans bijgestaan
met Peeter Belmans en Jan Meermans als voogden van zelfde minderjarige kinderen,
verklaarden dat zij het sterfhuis belast vonden met personele renten en andere schulden en
hadden het goed en profijtelijk gevonden te verkopen enige erfgoederen.
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WLO-OGA750-114

folio 57 verso

Verzoek van de autorisatie, mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekening en bewijs en
reliqua en alzo de erfdom van de eerste suppliant verkocht is, zal hij in de plaats van dien
behouden “ den papendries “ hun bekent en precies betalen den jaarlijkse intrest. Ondertekent,
met een kruisje Maria Verbist en ondertekenden Peeter Bellemans en Jan Meermans.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodige decreet. Actum in
collegio van schepenen deze 12 augustus 1709. L. Van Wesel.

Verzoek tot decreet en autorisatie voor een verkoop van een huis te Westerlo. Anna Luijmoeijen
weduwe van wijlen Jan Steurs bijgestaan met de voogden van haar kinderen, dat zij geëxecuteerd
wordende van voluntaire condemnatie wegens Walterus Mertens geen ander expediënt konden
vinden om verder te behoeden als publiekelijk te verkopen haar huis in de Plaets van Westerlo
verkregen tegens de huisvrouw van de voorschreven Walterus Mertens, dan terwijl deze verkoop
niet kan geschieden zonder Ue decreet en autorisatie zo nemen zij hun recours aan Ue als
oppervoogden.
De schepenen van Westerlo accordeerden tot het nodige decreet en autorisatie van de verkoop.
Actum in collegio deze 8 oktober 1709. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-116

folio 58 recto

Verzoek voor een nodig decreet. De voogden van de kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Van
Eutsel en Francijn Nuijens, verklaarden hoe dat zij onder hun plicht onderwezen hebben den
staat van het voorschreven sterfhuis en hetzelfde bevonden hadden met vele schulden en daarom
de crediteuren lichtelijk zullen doen enige moderatie als de vertoners hun in contante penningen
komen te voldoen, zo is het dat zij goed bevonden hebben alles publiekelijk te verkopen.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodige decreet tot de verkoop
van de erfgoederen. Actum in collegio van schepenen deze 8 oktober 1709.

Op 22 oktober 1709 voor stadhouder en schepenen, compareerde Jan Peeters en Jan Van
Houdt als voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Peeters daar moeder af leeft
Maria Van Houdt ter ene, de voorschreven Maria Van Houdt ten deze bijgestaan met Merten
Peetermans haar tegenwoordige man ter andere zijde, welke comparanten verklaarden in het
minnelijke met rijp beraad van mannen des verstand te komen tot akkoord der verkoop van de
haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit hoofde van hun ouders in voegen
en manieren te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zijn de voorschreven
wezen tot twee in het getal met naam Maria Peeters en Peeter Peeters te onderhouden, o.a. van
kost en drank …
WLO-OGA750-117

folio 58 verso

Zij tweede comparanten zullen moeten gelden de som van 25 guldens eens, een veerteel boekweit
en aan ieder een wekelijks kleed ingeval de voorschreven wezen alsnog bij de tweede
comparanten wonen tot als zij zouden gekomen zijn tot een staat en ouderdom … In den verstand
nochtans dat de tweede comparanten de meergemelde wezen goederen verstorven uit den hoofde
van hunne grootmoeder Maria Siongers in touchte mogen hebben … Coram Joris Vervecken
stadhouder, Jan Douwen, Merten Helsen en Merten Spapen schepenen.

Op 29 januari 1705 compareerden Marinus Cools en Jan Vermeerberghen als geëede voogden
der achtergelaten wezen wijlen Catharina Vermeerberghen daar vader af leeft Jan Cools ter ene
en de voorschreven Jan Cools ten andere zijde die verklaarden akkoord te zijn nopende de
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erfelijkheid op de voorschreven wezen verstorven uit hoofd van haar moeder, in voegen en
manieren hier volgende.
Te weten dat de tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn aan de wees tot één in het getal
met naam Digna Cools te onderhouden … te moeten geven en betalen aan deze wees als ze
gekomen zal zijn tot een geapprobeerden staat in geld de som van zeven guldens eens …
WLO-OGA750-118

folio 59 recto

Verzoek tot autorisatie tot aanvaarding der goeden gekomen van de weesmoeder om dezelfde
wees te onderhouden tot een verkoop of deze mogen te belasten.
Marinus Cools en Jan Vermeerbergen als voogden van het weeskind van wijlen Catharina
Vermeerberghen, daar vader af leeft Jan Cools des voorschreven remonstrants zoon, hoe dat
dezelfde getrouwd zijnde met een zekere Anna … (leeg), dewelke gezamenlijk de voorschreven
wees volgens contract gepasseerd voor Ue zouden moeten onderhouden ten goedmansprijs, mits
den vader van zijn afgestorven vrouw, het is nu zo dat de voorschreven Anna … (leeg) …
stiefmoeder der voorschreven wees met den vader dezelfde wees mankeerde of weinig te
onderhouden van klederen, kost of drank, zo is het dat hetzelfde weeskind genoodzaakt is
geweest zijn kost bij goede lieden te gaan bidden en terwijl die vrienden zijnde van goede familie
hetzelfde graag zouden beletten, zo heeft den tweede remonstrant dezelfde zijn wezen gaan
zoeken en naar het dorp van Thielen gereduceerd … en gene besteed tot Loven ? bij goede lieden
en waar zij remonstranten het moeten bezorgen, zo keren zij hun hier tot Ue.
Schepenen ordonneren aan Jan Cools de penningen te institueren aan de voogden voor
gekochte klederen ten behoef van zijn wees, en ook te betalen de mondkosten van de besteding,
anderszins dat zal hebben de rekeningen van de goederen aan de voorschreven wees
competerende worden geautoriseerd om de zelfde wees te goeden, te aanvaarden tot
onderhouden van de voorschreven wees.
Indien de voorschreven wees aflijvig kwam te worden zal de tweede comparant gestaan in plaats
van te geven zijn uitkoop, het lichaam ter gewijde aarde te bestellen en houdende daarvan een
tamelijke uitvaart naar staat en In conditie integendeel van dien zal hij tweede comparant genieten
al de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en het goed betouchten tot den
termijn van achttien jaar mits betalende al de passieve schulden van dit voorschreven sterfhuis.
Actum in collegio van schepenen deze 3 december 1709.
WLO-OGA750-119
Copie,

folio 60 recto

Spaanse tekst. Onbewerkt.
E. L. Reij

Attendiendo al antiquo, y notario Esplende de los Ascendientes de Sr. Juan Phelippe Eugenio
Marques de Westerloo, cavallero del insigs Coram Jan Diels schepen, Jan De Keuster en Adriaen
Van Houdt getuigen. Datum als boven. en orden del Tuson …..
WLO-OGA750-120

folio 60 verso

Franse akte, betreffende de familie de Merode. Ce jourd’ hui 12 du mais d’ aoust de l’an sept cent
neuf …
WLO-OGA750-121

folio 61 recto

Franse akte, aangaande de Merode. Ondertekent: Hendrick Bourbon, Jan Douwen schepenen, L.
Van Wesel secretaris.
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WLO-OGA750-122

folio 62 recto

Op 27 mei 1710 heeft den procureur Thijs als gelaste van Maria Govaerts uit kracht van vonnis
alhier bekomen met de wethouders van Zoerle Parewijs den 9 juli 1709, mitsgaders aangeraden
van de wethouders tot Zoerle Parwijs den 20 maart 1710 geobtineert bij dezelfde Maria Govaerts
ondertekent M. Maesmans geëede arrest (te) doen … op de wezen in het voorschreven eerste
vonnis vermeld en alhier ter recht … wegens Catlijn Govaerts cum marito en haar bejaarde zoon
gerealiseerd den 28 januari 1710 met verbod aan de wethouders alhier rechtelijk als recht als
boven gedaan van niet te staan over enige verbintenis, alienatie, goedenis of anderszins in
prejudictie van dit arrest op pene als naar recht. Actum in collegio d’ officie van schepenen, datum
als boven.

Verzoek van de voogden J. Soeten en A. Govaerts tot autorisatie voor verkoop. Jan Soeten en
Abraham Govaerts geëede voogden der kinderen wijlen Adriaen Govaerts daar moeder af leeft
Catlijn Soeten, verklaarden hoe dat dezelfde kinderen met haar broeders en zusters der zelfde
kinderen competeerden een het huis, schuur met de landen, weiden, hooiwas en heiden daarvan
deponeren, gelegen zo onder deze jurisdictie als onder Parwijs, te samen onverdeeld en zoals het
voorschreven huis met de erfgoederen niet deelbaar waren in kavels zoals die eigenlijk zouden
moeten gedeeld worden en mits de vertoners voor hun part hoognodig hebben om tot goedenis te
kunnen doen vragen zij aan Ue de autorisatie hiertoe om te (mogen) verkopen.
De schepenen van Westerlo accordeerden de goedenis hiervoor vermeld met decreet, mits
doende van de penningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van
schepenen deze 25 juni 1710.
WLO-OGA750-123

folio 62 verso

De voogden van de kinderen Adriaen De Neeff daar moeder af leeft Anna Gijsels, bevonden het
sterfhuis zwaar belast met verscheidene schulden en geen expediënt konden vinden als te
verkopen of te belasten enige erfgoederen ter concurrentie van veertig of vijftig guldens.
De schepenen van Westerlo hebben gehoord Jan Van Roije schepen over den inhoud hier voor
en accordeerden met decreet en autorisatie tot de verkoop, ofwel de erfgoederen te belasten tot
40 à 50 guldens. Actum in collegio van schepenen deze 8 juli 1710. L. Van Wesel.

Wij Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen des land en markiezaat Westerlo doen
konde en kennelijk al degene die deze letteren zullen zien of horen lezen, dat op heden datum dat
voor ons compareerde de Juffrouw Margo Thielemans huisvrouw van Sr. Guilliam Hendricx
onze ingezetene met een voogd voor haar gekozen uit recht, dewelke zij heeft wettelijk machtig
gemaakt en in haar stede gesteld om in haar naam met haar zuster Juffrouwe Helena Thielemans
binnen Ardendonk naar voorgaande schatting en prijsbepaling te laten scheiden en delen de
goederen aan haar verstorven en gesuccedeerd bij de dood en aflijvigheid van wijlen haar vader
en grootvader, dezelfde loting wettelijk te passen daar op te kopen en te vestigen en verder niet
alleszins anders daarmee te doen dat na recht schuldig is en behoort te genieten, mitsgaders …
WLO-OGA750-124

folio 63 recto

om haar comparantse kavel, part en deel en gerechtigheid te stellen en op te dragen in plaats van
borg voorschreven de collecte van de rechten op de bieren ?, die haar voorschreven man is
doende voor den Heere stadhouder van Brabant, voor alle Heren, Hoven en Gerechten daar zulks
nodig recht wezen … En aldoor van de zelfde coustumen zij beloofde te houden voor goed, vast
en van waarde al hetzelfde bij haar voorschreven man gedaan zal worden … Ter oorkonde
hebben wij met onze zegel deze letteren doen opdrukken op deze 12 juli 1710.
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Op den eerste oktober 1710 heeft Jan Willems cum suis naar voorgaande insinuatie uit kracht van
het incident gegeven bij de wethouders alhier den 16 september 1710 tot restitutie van de helft van
het rapport in zijn zaak tegen Christina Vermeulen uitgaande tot verzekering van honderd dertig
guldens hem geadoniseerd bij vonnis op deze datum geprevaleerd met intrest, ingeval alhier
rechtelijk doen interpelleren op al de erfgoederen onder deze jurisdictie gelegen en aan de
voorschreven Christina Vermeulen laatste weduwe van Hendrick Willems enigszins
competerende met verbod aan de wethouders alhier van niet toe te staan over enige belastingen,
goedenis of aliënatie … Actum in collegio, coram J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon, Jan
Douwen een Phillip Halloint schepenen, datum als boven.

Verzoek tot verkoop van enkele percelen land. Anna Diercx, Cornelia Leonarts de weduwe
Peeter Diercx, Anna Maria Bartholomeus weduwe Joannes Baptista Diercx, verklaarden hoe
dat aan haar bij afsnede van Egidius Diercx haar broer en respectieve zwager, die alsnu twee en
dertig jaren uit dit land vertrokken zijnde naar Hongarije en de niet minste tijding van hem meer
vermelde aan haar remonstranten is toekomende zeker perceel erve gelegen onder Sammele met
alsnog zekere weide gelegen alhier aan “ de quarecken “ dewelke aan haar onmogelijk is te
kunnen delen en vervolgens tot haar voordeel en meeste profijt raadzaam zou wezen zo de
voorschreven percelen te verkopen en de penningen daarvan pretenderende ter rente uit te zetten
verzoekt permissie daarvan aan U.
WLO-OGA750-125

folio 63 verso

De schepenen des land en markiezaat Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie
en de permissie van bovenstaand verzoek, mits uitzettende de penningen ter rente. Actum in
collegio, coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 31 oktober 1710.

Op heden zijn de ondergeschreven voogden wijlen de erfgenamen Jan Wuijts Willemssone
veraccordeert ter minne overeen gekomen zijnde en zich sterk makende voor Jan Wuijts
Janssone zijn oom over zekere pretentie die de voorschreven voogden hadden in zeker overschot
van den bourgemeestersboek van Willem Wuijts voor zoveel daar nog was en dewelke de
voorschreven Jan Wuijts Janssone naar zich had genomen om op te halen als mede over alle
pretenties dewelke de voorschreven voogden in die kwaliteit als voorschreven zouden hebben op
den voorschreven Merten Helsen of zijn oom en insgelijks de laatste op de eerste zo dat dezelfde
maar heeft aan de voogden voorschreven moet opleggen boven de gedane kosten om Jan Wuijts
te dagen en te doen compareren een somme van twee pistolen dewelke hij beloofde te voldoen in
den tijd van veertien dagen of af te dragen hetgeen Jan Helsen moet hebben van de
voorschreven kinderen en op te leggen met bespreek dat de pretentie van omtrent acht guldens,
dewelke zij gelijk hebben tot last van Adriaen Van Houdt den andere aan de Pleijne tot
Damseijnde geheel blijven tot behoef van de voorschreven kinderen Jan Wuijts Willemssone en
dat Merten Helsen voorschreven alhier afdraagt een obligatie of rente met de intresten voor de
gemeente van Gelindel 62 guldens kapitaal aan Mr. Gommarus Bouwens in den naam van Mr.
Thomas Halloint gewezen smid in de presentie van Sebastiaen Vermeijen en Peeter Thiels
getuigen deze 2 mei 1708. Was ondertekent Jan Van Eutsel, Jan Van Roije, Marten Helsen en
was ondertekent H. Lepage schepenen, coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint.
WLO-OGA750-126

folio 64 recto

Op heden 7 januari 1701 compareerde voor mij notaris etc… tot Westerlo residerende en in de
presentie van de getuigen nagenoemd den eerzame Peeter Papen en Maria Van Pee zijn
huisvrouw ter ene, Jan Papen als voogd van de voorkinderen van Peeter Papen daar moeder af
was Anna Pauwels, Cornelis Van Pee als voogd van de voorkinderen van Maria Van Pee daar
vader af was Jan Bruers, Machiel Papen en Jan Bruers respectieve meerderjarige kinderen van
de voorschreven comparanten ter andere zijde, verklaarden minnelijk tot akkoord gekomen te zijn
over al zulke pretenties als de respectieve voorkinderen hier in toekwamen in de meubilaire
goederen aan hun verstorven bij de dood van hun vader en moeder mits dat bij de voorschreven
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eerste comparanten zal gegeven worden aan ieder van hun kinderen gekomen zijnde tot staat of
tot den ouderdom van 25 jaar samen een koe of 25 guldens in geld ten huize van de voorschreven
kinderen maar alsnog twee veertelen koren en twee veertelen boekweit, waarvoor de
voorschreven kinderen ten respectieve van de meubilaire goederen aan hun verstorven als
voorschreven is zullen moeten vergenoegd te wezen en aangaande de meubilaire goederen zullen
de voorschreven kinderen zo verwekt in het eerste als tweede huwelijkse staat delen gelijk
hoofdsgewijs, te weten in de gene geconkwisteerde is ook de gene van vader en moeder
patrimoniaal hen toebehorende en dat om over alle kwesties en geschillen te alimenteren en
vriendschap te onderhouden, verder reserveren en gedragen hun ingevolge lands recht,
begerende deze registreert en door de oppervoogden geadvoijeert te worden.
Actum datum present Philip Van Den Berghe en Hendrick Egidij getuigen en hebben de
comparanten benevens mij notaris hetzelfde gestipuleerd hebbende de minute dezer ondertekent.
Peeter Spapen, Jan Bruers, Jan Spapen, waar naast stond dit is het handmerk van Cornelis
Van Pee, dit is het + handmerk van Michiel Papen en nederwaarts stond Quod attestor Ambr.
Egidij notaris publicus.
De schepenen van Westerlo den voorstaande, accordeerden, anderen en advoijen dezelfde
akkoord in zijn punten en clausules. Actum in collegio van schepenen, coram Hendrick Bourbon,
Philip Halloint, Jan Douwen en Merten Helsen schepenen deze 10 december 1710.
WLO-OGA750-127

folio 64 verso

Op heden deze 11 december 1710 voor schepenen onder te noemen compareerden, Jan
Verbiest en Adriaen Helsen als voogden der kinderen achtergelaten bij wijlen Maria Verbiest
daar vader af leeft Merten Helsen ter ene en den voorschreven Merten Helsen ter andere zijde
die verklaarden door interventie van de schepenen en andere goede mannen te zijn gekomen tot
een akkoord nopende de haafelijke meubelen en effecten op de voorschreven kinderen en wezen
uit hoofde van hun moeder verstorven in recht en manieren zo en gelijk hier is volgende, te weten
dat hij tweede comparant schuld is gehouden de wezen tot drie in het getal met namen Maria
Helsen, Catharina Helsen en Adriaen Helsen te onderhouden van kost en drank …etc… tot ze
zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en aan ieder van deze kinderen te geven in geld
honderd guldens eens met een eerlijk kleed, waarvan zij zeer wel voorzien waren van klederen en
ingeval één of meer van de voorschreven wezen of kinderen kwamen aflijvig te worden zo zal hij
tweede comparant gestaan in de plaats van te geven zijn voorschreven uitkoop met het dood
lichaam te bestellen ter gewijde aarde, houdende daarover een tamelijke uitvaart naar staat en
conditie, integendeel van dien zal hij tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke
meubelen in het voorschreven sterfhuis bevonden mits betalende al de passieve schulden en
obligaties uitgenomen een rente tot Wiekevorst ten kapitaal van honderd guldens gegoed op “ het
delleken “ blijft tot last van de wezen, dan moet den tweede comparant daarvan den intrest
houden … Actum coram Joris Vervecken stadhouder Hendrick Bourbon en Jan Douwen
schepenen op datum als boven.

Op heden 27 januari 1711 voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen in collegio
compareerde Gielis Turelincx …
WLO-OGA750-128

folio 65 recto

en Lenaert Peeters als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Turelincx
daar moeder af leeft Anna Peeters ter ene, de voorschreven Anna Peeters ten deze bijgestaan
met Jan Van Roije schepene uit de wet ter andere zijde, die verklaarden tot akkoord gekomen te
zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit den hoofde van
hun vader in de voegen en manieren als volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn de voorschreven wezen te
weten tot drie in het getal met naam Antoni Turelincx, Anna Maria Turelincx en Jan Turelincx

Westerlo Rekesten 1696 – 1743

Pagina | 56

te onderhouden van kost en drank …etc… tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en
dan aan ieder van hen uit te keren in geld de som van 25 guldens en ingeval één van de wezen
kwam aflijvig te worden, zal de tweede comparant in plaats van te geven een uitkoop in het geheel
met de helft van dezelfde uitkoop die moet komen, te weten den voorschreven helft op de wezen in
leven blijvende, op conditie dat dezelfde tweede comparante het dode lichaam zal bestellen ter
gewijde aarde en houdende daar over een tamelijke uitvaart naar staat en conditie bovendien
zullen alsnog moeten geven de helft der kooppenningen van de verkochte schuur tot 85 guldens in
het geheel, zo dat dan de helft dan blijft tot profijt der wezen moeder en de andere helft tot profijt
van de wezen integendeel zullen de tweede comparanten genieten profiteren al de haafelijke
meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden conditie dat zij moeten betalen al de passieve
schulden van het sterfhuis uitgenomen de gegoede renten …
Gedaan coram de Heer J. De Rest drossaard, Philip Halloint, Jan Douwen, Hendrick Bourbon, en
Michiel Willems respectieve schepenen, datum als boven.
WLO-OGA750-129

folio 65 verso

Verzoek tot een nodig decreet voor een verkoop van een huis tot profijt van de wezen. De voogden
der kinderen minderjarig achtergelaten bij wijlen Adriaen Peeters Michielssone daar moeder af
leeft Maria Van Houdt, mitsgaders de voogden der kinderen Peeter Peeters verwekt bij wijlen
Maria Verlinden dat zij met hun ooms en moijckens als mede erfgenamen wijlen Michiel Peeters
en Maria Siongers hebben goed gevonden een onverdeeld huis en aangelegen erven en
appendenties te verkopen.
De schepenen van Westerlo aggregeren den verkoop verleent aan de supplianten het nodig
decreet en autorisatie tot profijt van de voornoemde wezen. Actum in collegio van schepenen deze
27 januari 1711. L. Van Wesel.

Verzoek tot decreet en autorisatie aan de oppervoogden van Westerlo. De voogden van de
kinderen wijlen Adriaen Peeters daar moeder afleeft Maria Van Houdt dat bij de dood van Jan
Peeters Janssone op de voorschreven minderjarige kinderen is verstorven een pand van een
zeker derde part in de nalatendheid bestaande in een huisje en twee bunders salvo daaraan,
gelegen welke niet deelbaar zijn gelijkelijk met de andere struiken en erfgenamen, daarom hebben
ze goed gevonden deze te koop te stellen.
WLO-OGA750-130

folio 66 recto

De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten der voorstaande verkoop, mits
doende van de kooppenningen te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio
der schepenen deze 31 januari 1711. L. Van Wesel.
Verzoek tot decreet en autorisatie aan de schepenen van Westerlo. Ondertekent Merten Van
Olmen. De voogden der kinderen wijlen Jan Van Olmen 21 en Anna Sprengers gehuwden tijdens
hun leven bevonden het voorschreven sterfhuis belast met twee personele obligaties en andere
schulden. Zij vonden geen ander expediënt als tot te verkopen van erfgoederen.
De schepenen van Westerlo autoriseren de voogden om de erfgoederen te verkopen, mitsgaders
daarvan te doen behoorlijke goedenis voor Heer en Hof competent, mits doende van de
kooppenningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio scabinori deze 10
februari 1711.

21

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Olmen x Catharina Sprengers, nr. 2844, pag. 565.
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WLO-OGA750-131

folio 66 verso

Verzoek tot verlening van decreet en autorisatie nodig tot een verkoop. De voogden der kinderen
Hendrick Hermans 22 daar moeder af leeft Joanna Smets dat zij samen met overstaan der zelfde
moeder het wezen profijt zich genoodzaakt vonden te verkopen de erfgoederen gekomen van
wegend de gezegde moeder Joanna Smets om uit de koopprijs daarvan voortkomende te betalen
vele passieve schulden waarmee zij belast zijn en anderszins stonden geadverteerd te worden
volgens vonnis alhier ten volle gegeven, want de goeden dewelke bij eruditie of octrooi worden
verkocht, gemeenlijk niet worden gevraagd tot de waarde en zij het raadzaam vonden te
presenteren dat de eigendom zelf toe te leggen in een vrijwillige verkoping …
De schepenen van Westerlo geven de autorisatie aan de voogden tot de goedenis der
erfgoederen, mits doende van de koop penningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua…
Actum in collegio deze 10 februari 1711. L. Van Wesel.

Ten voorschreven dag heeft den procureur Thijs als gelaste van Juffrouw Verspreedt begijntje
tot Herentals uit kracht van vonnis en voltrokken executie alle en iegelijke erfgoederen die
Nicolaes Govaerts Adriaenssone onder deze jurisdictie is bezittende met verbod alhier aan de
wethouders van in prejudictie deze niet te staan over enige verbintenissen, alimentatie of goedenis
derzelfde goederen op pene als van recht, zijnde het voorschreven vonnis van datum 26 februari
1710. Actum in collegio op datum als boven.

Op heden 27 februari 1711 voor de heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerden
Hendrick Verbiest en Mr. Philip Halloint schepenen uit de wet geassumeerd uit de wet als
wettelijke voogden der kinderen en wezen achtergelaten bij wijlen Martinus Peeters daar moeder
af is en leeft Maria Peetermans ter ene, en de voorschreven Maria Peetermans bijgestaan met
een vreemde voogd aan haar bij recht verleent ter andere zijde, welke voorschreven comparanten
verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord gekomen zijn …
WLO-OGA750-131

folio 67 recto

de haafelijke meubelen en effecten op de voorschreven kinderen en wezen uit hoofde van hun
vader aan hen verstorven, in voegen en manieren hier volgende. Dat zij tweede comparante
schuldig is te onderhouden de voorschreven kinderen tot zes in het getal met naam Peeter
Peeters, Jan Peeters, Catharien Peeters, Elisabeth Peeters, Francis Peeters en Dorothea
Peeters, zo van kost en drank, klederen en lijnwaad …etc… tot ze gekomen zijn tot een ouderdom
van 24 jaar en dan aan ieder van hen te geven honderd guldens courant geld …
Vermelding van een obligatie ten kapitaal van 200 guldens die zij is heffende tot last van Hendrick
Andries haar zwager. De helft van een obligatie van 350 guldens ten last van Jan Baptist
Peetermans met alsnog de helft van een obligatie ten kapitaal van 200 guldens tot last van
Nicolaes Verswijfelt en de andere helft van deze obligaties zal blijven tot profijt van haar tweede
comparante …
Ze zal ook trekken de touchte gedurende haar leven lang, in zekere hof gekomen van de
erfgenamen Juffrouwe Anna Margarita Raeijmaeckers en bij haar geconkwisteerd in de
weduwlijke staat, die is houdende de, natuur van devolutie zo dat de voorschreven hof blijft voor
den eigendom aan de meergemelde kinderen en wezen integendeel van al hetgeen voorschreven
staat zal zij tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen en effecten ten
voorschreven sterfhuis bevonden mits betalende al de passieve schulden …
Aldus gedaan, coram De heer J. De Rest drossaard, Henrick Bourbon en Philip Halloint
schepenen op datum als boven.
22

Olense gezinnen voor 1801: Henricus Hermans x Joanna Smidts, nr. 1098, pag. 222.
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WLO-OGA750-133

folio 67 verso

Wij Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen des land en markiezaat Westerlo ratificeren
mits deze, dat voor ons compareerde Juffrouwe Cornelia De Vergenis huisvrouw van de Heer
J. De Rest drossaard des voorschreven land en markiezaat Westerlo etc… tot deze bijgestaan
met een voogd uit de wet aan haar verleent, dewelke comparante geeft volle macht en procuratie
aan haar voorschreven man, om de hove in den w… over (in) Temst, waarop pachter is
Sijmon Tersagen te scheiden en te delen of te verkopen, te goeden, vesten en te erven, de
kooppenningen daarvan te ontvangen en kwitantie te geven en alles te doen … met alsnog een
rente van 80 guldens jaarlijks bezet op de Heerlijkheid van Leuven tot last van den Heere Hertogh
van Aarschot welke rente zij comparante verklaarde de helft te hebben bekomen uit hoofde van
haar ouders, waarin de … helft is competerende de kinderen en erfgenamen van haar zuster
Juffrouw Catharina De Vergenis getrouwd geweest hebbende met den heer Ignatius van
Diepenbeeck in zijn leven advocaat binnen de stad Antwerpen, welke voorschreven hove en rente
bij scheiding en deling in het gemeen is gebleven tussen de voorschreven comparante en de
voorschreven Juffrouwe Catharina De Vergenis haar gewezen zuster ter oorzaak dat den Heere
Seger Ballien van Temst de touchte was gemaakt gedurende zijn leven lang in de enige goederen
gekomen van wegens zijn eerste vrouw Juffrouw Maria Anna De Vergenis de oudste zuster van
de comparante, waarvoor een akkoord werd gemaakt met de dood van den Heere Segers Ballien
tot Tempst etc… verklarende wij comparante tot het effect voorschreven te constitueren en
volmachtig te maken haar voorschreven man, belovende al dezelfde voorschreven verklaringen te
houden voor goed en vast … Aldus gedaan, coram de voorschreven schepenen 3 maart 1711.

Verzoek tot decreet en autorisatie tot verkoop van erfgronden. De weduwe wijlen Adriaen Van
Thielen bijgestaan met haar bejaarde zoon Jan Van Thielen, dat zij onder het gehucht van
Heultje alhier, is hebbende een heide en alsnog wat land te samen omtrent een half bunder,
hetgeen is in een slechte categorie dat er niemand voor deze meerder heeft voor willen geven …
WLO-OGA750-134

folio 68 recto

in huur als de lasten, het is nu zo dat mits het sedert de laatst gepasseerde gerstmaand of
boekweit is onverhuurd blijven ledig liggen en zij vertoners hun sterk makende voor Maria Van
Thielen enige bejaarde dochter van de voorschreven Adriaen Van Thielen, hebben
goedgevonden de voorschreven slechte erfgoederen te koop te stellen …
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet tot verkoop.
Actum in collegio van de schepenen deze 12 mei 1711. L. Van Wesel.

Op heden deze 26 augustus 1711 compareerden voor den heer drossaard en schepenen
Jan Siongers en Philip Diercx als geëede voogd der enig achtergelaten wees wijlen Adriaen
Peeters daar moeder af leeft Maria Anna Diercx ter ene, de voorschreven Anna Maria Diercx
ten deze bijgestaan met Joannes Wouters haar man en voogd ter andere zijde, welke comparant
verklaarde door tussenspreken van schepenen tot akkoord gekomen aangaande de haafelijke
meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit den hoofde van haar vader in voegen en gelijk
hier is volgende.
Te weten dat de tweede comparanten schuldig en gehouden zullen zijn de voorschreven wees met
naam Elisabeth Peeters te onderhouden van kost en drank …etc… tot ze zal gekomen zijn tot
den ouderdom van 20 jaar en haar dan te geven in geld 20 guldens en een kleed, ten ware het
voorschreven kind wel was voorzien van klederen en den één of twee maanden te voren een
nieuw kleed had gehad en ingeval de voorschreven wees kwam aflijvig te worden eer dat ze
gekomen was tot den voorschreven ouderdom zullen zij comparanten gestaan in plaats van te
geven den voorschreven uitkoop het dode lichaam te bestellen in gewijde aarde en houdende
daarvoor een tamelijke …
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WLO-OGA750-135

folio 68 verso

uitvaart, naar staat en conditie en is ook wel expresselijk geconditioneerd en ondersproken dat de
honderd guldens wisselgeld, zijnde een obligatie die de comparanten hebben tot last van Amand
Van Doninck gekomen van de wezen vader blijft ten profijt van de voorschreven wees en de
tweede comparant daarvan zal profiteren den intrest … Aldus gedaan coram de heer J. De Rest
drossaard, Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen op datum als boven.

Op heden deze 16 september 1711 voor de schepenen onder te noemen compareerden Adriaen
Vervoort en Peeter Vervoort. Item Catlijn Vervoort bijgestaan met Maerten Heidelbeghs haar
man en voogd, Elisabeth Vervoort bijgestaan met François Torfs haar man en voogd. Item Jan
Vervoort en Dielis Vervoort. Item den voorschreven Adriaen Vervoort als geassumeerde voogd
van Maria Vervoort welke zich hier is sterk makende al de kinderen van Jan Vervoort daar
moeder af was Adriaenken Verlinden ter ene. Den voorschreven Jan Vervoort alhier getrouwd
met Maria Verhelst ter andere zijde welke voorschreven comparanten verstaan door interventie
van de schepenen te zijn gekomen tot akkoord nopende de haafelijke meubelen en effecten op
hun verstorven uit hoofde van hun moeder Adriaenken Verlinden in volgende manieren zo en
gelijk hierna volgt.
Te weten dat de tweede comparant Jan Vervoort aan zijn voornoemde kinderen tot zeven in het
getal beloofde te betalen tussen deze datum en twee toekomende jaren ieder de som van vijftig
guldens eens en dat in twee betalingen elk jaar met 25 guldens en bovendien alsnog vooruit te
geven aan Jan Vervoort en Dielis Vervoort ieder een koe, of dertig guldens in geld in plaats van
dien en dat tussen den voornoemde tijd aan de voorschreven twee kinderen dezelfde koe of geld
zal nodig hebben en dat ter oorzaak der andere voorschreven kinderen ook voordeel hebben
gehad, als zij zijn gekomen tot een staat, integendeel van dien zal hij tweede comparant Jan
Vervoort van zijn voorschreven kinderen profiteren …
WLO-OGA750-136

folio 69 recto

al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden.
Hierin mede comparerende Merten Heijdelberghs getrouwd met één van zijn voorschreven
kinderen belovende altijd zijn vader Jan Vervoort schadeloos te ontlasten van alzulke vijf
vierendelen koren jaarlijks die den voorschreven Merten Heijdelberghs is geldende aan Jan
Wouters daarvoor Jan Vervoort voorschreven borg is gebleven … Aldus gedaan coram Hendrick
Bourbon en Jan Van Roije schepenen op datum als boven.

Op heden 7 augustus compareerden voor de schepenen nagenoemd de gelijke erfgenamen wijlen
Joris Vervecken en Dimphna Buijens, namelijk Jacobus Rutters getrouwd met Aldegondis
Buijens, Joannes Vande Brande getrouwd met Margo Buijens en Ursula Knees welke
comparanten ten bijwezen van Cornelis Verlinden als voogd van de wezen wijlen Laureijs Dircx
verklaarden aangegaan te hebben een scheiding en deling zo en gelijk hier is volgende:
Ten eerste beloofde de laatste comparant Urssula Knees af te dragen en tegenvallen alle
passieve schulden waarmede het sterfhuis enigszins zou belast zijn waarvoor zij zal voor haar
eigen behouden alle meubilaire effecten … en wat aangaat de erfgoederen namelijk het huis,
genaamd “ den hooghen hoff “ met de smidse, hof, stal etc… zo en gelijk hetzelfde alhier is
gestaan en gelegen is, en bewoond bij de voorschreven Urssula Knees, wordt mits de gelaten in
scheiding en deling aan de voorschreven Ursula voor en om de som van 1200 guldens courant
geld te betalen als volgt, te weten aan Jacob Ruttens en zijn huisvrouw een som van 493 guldens
zes stuivers een half, te betalen in contant aan 10 guldens, en de resterende Kerstmis naast
komende en aan Jan Vande Brande en zijn huisvrouw in contant een som van 113 guldens zes
stuivers een halve en van de resterende honderd guldens zal gehouden wezen te betalen vijf
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procent wordende aan de voorschreven Joannes Vande Brande en zijn huisvrouw over gegeven
zeker …
WLO-OGA750-137

folio 69 verso

bloksken groot omtrent een zille salvo, gelegen in de Polderstraat. Palende oost de erfgenamen
Joachim Verlinden, zuid de Herbaene naar Diest, west den heer markies van Westerlo en noord
het Molenstraatje, hetzelfde geschat op 280 guldens. Komende alzo aan iedere kavel 423 guldens
zes stuivers een halve, belovende de voorschreven comparante deze te houden voor goed en vast
en dat zij verbond haar persoon en goederen onherroepelijk … Aldus gedaan op datum als boven,
ter presentie van Philip Halloint en Hendrick Bourbon schepenen.

Verzoek tot verkoop van een huis met het verlenen van een decreet en autorisatie. De voogden
der kinderen wijlen Joachim Vervecken daar moeder af leeft Anna Helsen, hoe dat zij het
sterfhuis bevonden met vele schulden en hetgeen zij geen ander expediënt konden vinden dan te
verkopen het …? huis, schuur, hof etc… gelegen alhier tot Westerlo, tot welke verkoop de
vertoners bemerkten tot de vele reparaties die daaraan zouden nodig gedaan te worden waartoe
zij ook bevonden dat het beter was gedaan zou worden het huis te verkopen.
De schepenen van Westerlo, accorderen aan de supplianten het decreet ten deze beschreven,
mits doende van de kooppenningen over deze koop behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua.
Actum in collegio van schepenen deze 24 november 1711. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-138

folio 70 recto

Voor de heer J. De Rest drossaard en schepenen onder te noemen compareerde Wouter Stiers
en Mr. Philip Halloint schepenen uit de wet als voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Jan
Stiers daar moeder af leeft Maria Spits ter ene. De voorschreven Maria Spits bijgestaan met
Gabriel Gabriels haar tegenwoordige man ter andere zijde, welke comparanten verklaarden door
interventie van de schepenen en andere goede mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de
haafelijke meubelen op de wezen verstorven uit hoofd van hun vader in voegen en manieren
hierna volgende.
Te weten dat zij tweede comparante schuldig en gehouden zal zijnde voorschreven wezen tot drie
in getal met naam Lenart Stiers, Maria Catharina Stiers en Anna Francisca Stiers te
onderhouden van kost en drank …etc… tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan
aan ieder van de voorschreven wezen zullen moeten geven voor uitkoop 28 guldens ….
Actum coram den voornoemde heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon, Philip Halloint en
Jan Douwen schepenen van Westerlo deze 24 november 1711.

Op heden 24 november 1711 voor de heer drossaard en schepenen compareerden Hendrick
Mertens en Jan Douwen schepenen uit de wet als wettelijke voogden der wezen achtergelaten bij
wijlen Maghdaleen Wouters daar vader af leeft Geerard Mertens ter ene en den voorschreven
Geerard Mertens alsnu getrouwd zijnde met Anna Van Kerckhoven ter andere zijde, welke
comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de
voorschreven wezen verstorven uit hoofde van hun moeder op de volgende manieren:
Te weten dat hij tweede comparanten schuldig zijn gehouden te zijn de voorschreven wezen tot 7
in het getal met namen Anna Mertens, Hendrick Mertens, …
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WLO-OGA750-139

folio 70 verso

Jan Mertens, Adriaen Mertens, Maria Mertens, Peeter Mertens en Catharina Mertens te
onderhouden van kost en drank … etc. tot ze zijn gekomen tot z'n ouderdom van 20 jaar en dan
aan ieder van hen zal moeten geven een vierdeel koren en een veerdeel boekweit … Actum coram
de heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon, Philip Halloint en Jan Douwen schepenen op
datum als boven

Verzoek van Adriaen Helsen en Jan Onniarts geëede voogden der wezen wijlen Peeter Helsen
23 daar moeder af leeft Christina Biermans die het sterfhuis bevonden hadden belast met
passieve schulden en geen ander middel vonden als te verkopen een perceel land geheten “ het
laen block “ gelegen onder Oolen en dat dit niet mag geschieden zonder toelating van Ue vragen
zij aan u oppervoogden de toelating tot deze verkoop.
De schepenen des land en markiezaat Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodige
decreet en de autorisaties van het bovenstaande mits doende van de verkoop behoorlijke
rekeningen bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 9 september 1714.
WLO-OGA750-140

folio 71 recto

Verzoek van de voogden der kinderen wijlen Peeter Verhagen en Dimphna Peeters gehuwden
tijdens hun leven dat zij zijn competerende een onverdeeld huis, hof en aangelegen erven dewelke
zij geraadzaam vinden om dit te verkopen zo om dat het gemeenschappelijk in goede delen en
onenigheid voorkomt en de profijt kan genieten van haar part en deel, de kooppenningen als wel
van de schuur gekomen geconvoceerd, de lasten als reparaties en anderszins, maar dat dit niet
mag geschieden of goeden zonder uw decreet en autorisatie van Ue als oppervoogden. Dit is het
handteken van Hendrick Peeters hem sterkmakende voor de overleden mede momboor.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie van deze verkoop.
Actum in collegio scabinorum deze 9 december 1711. L. Van Wesel.

Verzoek van Adriaen Van Gestel en Marten Verbiest als voogden van de wezen wijlen Adriaen
Peeters 24 en Liesbeth Spapen, gehuwden tijdens hun leven dat zij ten overstaan van de meijer
en schepenen te Oolen hebben geraadzaam gevonden ten wezen profijt tot verkoop van een
perceel heide of kwebbe geheten “ de bleecke “ aldaar, palende oost Adriaen Wouters, zuid en
west den heer van Thielen en noord Adriaen Bulckens, volgens de meegaande conditie doch voor
zoveel zij vertoners tot effect van deze goedenis uw decreet nodig hebben, reden waarom zij zich
keren tot Ue.
WLO-OGA750-141

folio 71 verso

Onderstond dit is het handmerk van Adriaen Van Gestel hem sterkmakende voor zijn mede
voogden. De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en
autorisatie. Actum in collegio deze 26 januari 1712. L. Van Wesel.

Verzoek van decreet en autorisatie nodig voor verkoop van een huis. Willem Verboven en Jan
Bellens voogden der kinderen wijlen Merten Cluijts 25 en Elisabeth Stercx gehuwden tijdens hun
leven, verklaarden dat aan de kinderen voorschreven tot drie in het getal met de gelijke kinderen
en erfgenamen wijlen Jan Stercx en Elisabeth Verboven hun grootvader en grootmoeder te
samen onverdeeld is competerende een huis met omtrent vijf zillen land daaraan gelegen alsnog
23

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Helsen x Christina Biermans, nr. 1058, pag. 1058.
Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Peeters x Elisabeth Spapen, nr. 1798, pag. 356.
25
Olense gezinnen voor 1801: Martinus Cluyts x Elisabeth Sterckx, nr. 486, pag. 99.
24
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een dries of weide van anderhalve zille salvo mitsgaders een part of deel met de kinderen wijlen
Laureijs Cluijts, Maria Cluijts en Merck Cluijts welke aangaande zij vertoners geen ander
expediënt weten te vinden tot het meeste profijt der voorzegde minderjarige kinderen als het
gemelde huis en goeden publiekelijk te koop te stellen.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie van deze
verkoop. Actum in collegio van schepenen deze 22 februari 1712. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-142

folio 72 recto

Verzoek tot het verlenen van een decreet en autorisatie tot de verkoop van een weide gelegen te
Olen. Merten Cluijts en Jan Bellens als voogden der kinderen wijlen Laureijs Cluijts 26 en
Dimphna Cluijts gehuwden tijdens hun leven, mitsgaders Cornelis Cluijts (Bellens)
geassumeerde voogd der kinderen Maria Cluijts. Item Matheus Verboven en Adriaen Cluijts
voogden der kinderen Matteus Cluijts en Elisabeth Verboven insgelijks gehuwden tijdens hun
leven, dat aan al de voorschreven kinderen te samen onverdeeld is competerende een weide
gelegen in “ de breulen “ bij Gerheijden onder Oolen, dewelke zij gelijkelijk hebben besloten
publiekelijk te verkopen omdat ze het niet kunnen verdelen in zovele parten als daar kinderen zijn
en daar de kinderen van wijlen Merten Cluijts en Elisabeth Stercx ook een part daarin hebben zo
is het dat de kooppenningen daarvan te bekomen beter verdeel baar zouden zijn als de grond.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet ten einde om te
procederen tot goedenis van deze verkoop. Actum in collegio deze 23 februari 1712. L. Van
Wesel.
WLO-OGA750-143

folio 72 verso

Verzoek tot decreet en autorisatie tot verkoop van haafelijke goederen. Jan Verboven en
Nicolaes Verswijfelt als voogden der achtergelaten wezen wijlen Jenneken Verboven daar
vader af is Jan Verswijfelt, verklaarden hoe dat zij het sterfhuis van wijlen hun grootvader
Hendrick Verboven 27 en Joanna Verheijden belast vonden met vele passieve schulden en geen
ander expediënt konden vinden als tot koeling der zelfde schulden benevens den voorschreven
Jan Verboven en Peeter Heijlen … te verkopen alle haafelijke goederen en effecten …
De schepenen van Westerlo accordeerden tot deze verkoop. Actum in collegio van schepenen
deze eerste maart 1712.

Op heden deze 7 maart 1712 voor de heer drossaard en schepenen compareerden François
Hermans en Dimphna Leuckens gehuwden die beloofden te geven voor uitkoop aan respectieve
kinderen, te weten eerst aan de kinderen die den voorschreven François Hermans heeft verwekt
met Geertruidt Peeters tot vier in het getal met naam François Hermans, Catharien Hermans
getrouwd met … (leeg) en Anna Hermans ieder de som van twintig guldens eens en aan Maria
Hermans twee en twintig guldens, gelijk ook van gelijken de voorschreven comparanten geloven
te betalen voor uitkoop de haafelijke meubelen aan de kinderen die Henrick Van Dingenen heeft
verwekt aan de voorschreven Dimphna Leuckens …
WLO-OGA750-144

folio 73 recto

haar eerste gewezen man insgelijks tot vier in het getal met naam Sebastiaen Van Dingenen,
Maria Van Dingenen en Catharina Van Dingenen getrouwd met Henderick Van Oirschot ieder
ook twintig guldens en aan Jan Baptist Van Dingenen twee en twintig guldens als de respectieve
kinderen zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 22 24 jaren of tot een geapprobeerden staat.

26
27

Olense gezinnen voor 1801: Laurentius Cluyts x Dymphna Cluyts, nr. 475, pag. 97.
Olense gezinnen voor 1801: Henricus Verboven x Maria Verheyden, nr. 3079, pag. 611.
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Zo is wel expresselijk besproken dat dezelfde François Hermans zal genieten touchtgewijs het
jaar huishuur ingaande na datum van half maart ten einde dat hij hetzelfde huis zal moeten ruimen
en al het welk voorschreven staat hebben de mede comparanten te weten François Hermans den
jongen als voogd van zijn minderjarige zuster hem sterkmakende voor Catharina Hermans ook
voor zijn getrouwde zuster en Peeter Van Steenbroeck als man en voogd der kinderen Hendrick
Van Dingenen gelandeert bij deze hetgene voorschreven staat te houden voor goed, vast en van
waarde.
Aldus gedaan coram de heer J. De Rest drossaard Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen
op datum als boven.
Oolen, alzo ruzie en geschil was ontstaan tussen Peeter Wuijts en Hendrick Van Hoeff 28 alhier
getrouwd zijnde met Dimphna Wuijts dochter van de voorschreven Peeter Wuijts, daar moeder
af was Anna Verluijten 29 over de gronden achtergelaten bij wijlen Anna Verluijten voorschreven,
zo verklaren zij comparanten door tussenspreken van de schepenen alhier en den heer drossaard
veraccordeerd te zijn in de voegen en manieren navolgende, te weten dat hij Peeter Wuijdts
voorschreven als vader en touchtenaar van de goederen van zijn voorschreven eerste vrouwe
Anna Verluijten zal afstand doen zo van eigendom als van de touchte en dezelfde los en vrij over
leveren te half maart eerstkomende en den voorschreven Hendrick Van Hoeff en zijne
huisvrouwe Dimphna Wuijdts …
WLO-OGA750-145

folio 73 verso

op conditie en bespreek, item zich sterkmakende voor zijne voornoemde huisvrouwe dat zij zullen
afdragen en sterk maken voor een som van drie honderd dertig guldens courant geld die hij
tweeden comparant ten zijne last is aannemende en is verobligerende nomine proprio … verder is
den voorschreven Hendrick Van Hoeff zo voor hem als zijne huisvrouw zich ook sterkmakende
rekeningen aan des eerste comparant erfgoederen en haaf, die zijnen vader van zijn kant heeft of
bekomen mede in de haafelijke meubelen die hij pretentelijk is hebbende en toekomende …
Latende al dezelfde aan den eersten comparant en zijne nakinderen verwekt bij Margarit Clijnen,
met bespreek dat de verhuring van de landen die zij hierin comparant aan zijne schoonzone en
zijnde voorschreven dochter heeft verhuurd, zullen blijven in huur, zo en gelijk dezelfde zijn
verhuurd geweest bij den eersten comparant, verder dat alle vervallen pachten zullen ontvangen
worden bij den eersten comparant tot half maart eerstkomende en zal van dien tijd hij tweede
comparant met zijne huisvrouw gehouden wezen de voorschreven drie honderd guldens af te
dragen of daarvan intrest te betalen tegen vijf procent, verklaren de partijen hier in hetgeen
voorschreven is te wezen hun akkoord en beloven hetzelfde te achtervolgen onder obligatie van
zijne persoon en goederen.
Actum coram de heer drossaard, Hendrick Bourbon en Philippe François Halloint schepenen des
land en markiezaat Westerlo, deze 8 maart 1712.

Verzoek tot autorisatie tot erfgift. Joris Heijdelberghs en Peeter De Becker als voogden van de
achtergelaten wezen wijlen Adriaen Van Heijdelberghs waarvan moeder af leeft Adriaenken van
Uffel, verklaren dat zij in die kwaliteit publiekelijk en voor alle man zou mogen verkopen zeker land
en bos gelegen onder Hulshout, genaamd “ de sogge “ groot te samen omtrent drie zullen,
waarvan het voorschreven land is gelegen onder de jurisdictie of Heerlijkheid van Oisterwijk en
mits de voorstaande percelen waren belast met die honderd guldens kapitale renten en om tot
profijt der gezegde wezen door verkoop dezelfde percelen te ontlasten ten beste en ten profijt der
wezen zo en gelijk een voogd schuldig en gehouden is te doen…

28
29

Olense gezinnen voor 1801: Henricus Van Hove x Dymphna Wuijts, nr. 2682, pag. 534.
Olense gezinnen voor 1801: Petrus Wouts x Anna Verluyten, nr. 3712, pag. 727.

Westerlo Rekesten 1696 – 1743

Pagina | 64

WLO-OGA750-146

folio 74 recto

volgens coustumen en recht …
De wethouders van Westerlo autoriseren de voogden en supplianten om te procederen tot erf gift
van de goederen hiervoor beschreven. Actum in collegio van schepenen deze 12 april 1712. L.
Van Wesel.

Voor de heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon en Philip Halloint respectieve schepenen
des land en markiezaat Westerlo compareerden Laureijs Verborght en Maria Dillen gehuwden
en ingezetenen van het voorschreven markiezaat Westerlo te kennen geven dat Heer Martien
Verborght hunne geëede zoon orator van Onze Lieve Vrouwe tot Scherpenheuvel van notie is
met de gratie Gods te aanvaarden den priesterlijke staat ten welken einde denzelfde nodig is
hebbend een titel die hij alreeds heeft bekomen zijnde … het Beneficie van Sint Ger(ardus ?) … en
Sint Barbara altaar gezonden in de kerk van Godssenhove gelegen onder de jurisdictie van
Raetschoven bestaande in drie … en twaalf roeden land, zo zij comparanten verklaren dan tot
supplement van den voorschreven titel en tot assurantie van het vicanaet des aartsbisdom van
Mechelen de voorschreven comparant wilde alsnog opgedragen en tot pand te stellen, zeker hun
huis en hof met app- en dependentiën van dien gestaan en gelegen in de Plaatse van Westerlo bij
hun vertegen bij Maria Catharina Van Kerckhoven, deze 9 juli 1771 …
Palende het voorschreven huis, oost Gijsbrecht Van Kerkhoven, zuid de Plaetse, west Philippe
Halloint en noord de voorschreven Plaatse van Westerlo. Voor los en vrij en de helft van drie
stuivers aan den …
WLO-OGA750-147

folio 74 verso

H. Geest alhier daarop uitgaande bij de meergemelde comparanten zo zij verklaarden gekocht
voor de som van acht honderd zeventien guldens en tien stuivers zonder de pont penningen.
Item hebben de meergemelde comparanten tot supplement van den voorschreven titel alsnog
opgedragen en te pand gesteld zeker een perceel van erve gelegen alhier op “ het bacx velt “
groot twee en een half bunder, bij hun vergeten van de erfgenamen Pauwels Corten op 2 maart
1694, uitwijzende de goedenis alhier geregistreerd. Palende oost de straat, zuid den Heere
Blerincx, west zijne Excellentie den Heere markies en noord de erfgenamen Hendrick Verbiest …
welk perceel de drossaard en schepen verklaarden waardig te zijn 350 guldens.
Dit te samen met de voorschreven som van acht honderd zeventien guldens en tien stuivers zijnde
het import van hun voorschreven huis één duizend honderd zes en zeventig guldens en tien
stuivers. D’ oorkonde hebben wij drossaard en schepenen voornoemd deze met onze gezworen
secretaris laten depecheren en ondertekenen binnen Westerlo deze 10 mei 1712.

Alzo voor de wethouders alhier was proces opstaan in materie van bezit tussen de kerkmeesters
dezer parochie alhier en Merten Wendricx nomine uxoris (gedaagde) ter oorzaak van een halster
koren jaarlijks aan de kerk op den gedaagde goeden uitstaande waarvan hij sustineerde den
rechter pand niet te bezitten, om dat hem zo hij zegde maar een halster ten behoef van de H.
Geest van Tongerlo was ten laste gelegd en uitgetrokken op “ den poelman “ welke uit trekking
onverzienlijk was geschied den jaren 1675, gezien het register daar van tot Tongerlo genoegzaam
uitwijst, om welk voorschreven proces te besparen met verdere kosten, zo is gecompareerd den
voorschreven Merten Wendricx, dewelke herkennende de voorschreven uitsteking, beloofde bij
en mits deze jaarlijks voortaan precies te voldoen aan de kerkmeesters alhier de halster koren
uitgaande op zijn land genaamd “ de hofstede “ of “ poelman “. Palende oost een veldstraatje
volgend de oude cijnsboeken genaamd d’ Asschestraet, zuid de erfgenamen Soeten, west ….

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 65

WLO-OGA750-148

folio 75 recto

Nicolaes Wouters en noord der Heerenstraet van “ het swerts heijcken “ naar Gelindel, genoemd
de corte Ridderstraat, waarmede dit pand als van ouds zal blijven geaffecteerd, bekennende dat
op alsnog ten behoeve van de voorschreven kerk een kapitale somme van 50 guldens die Merten
Helsen van Gelindel aan den Heere pastoor alhier hadden doen afleggen door François Nelis
den 20 augustus 1708, en den 4 september daarna op gelicht waren door den notaris en
procureur Thijs, overzulks tot ontlasting van den zelfde Thijs en zijn voldoening zijner kosten en
verschoten penningen in de voorschreven zaak voor de kerkmeesters ten laste van Hendrick
Wenricx gedaan, belovende bovendien hij comparant alsnog te betalen de volle kosten en den
jaarlijkse intresten van deze ten zijne last genomen vijftig guldens te betalen den komende
vervaldag 4 september en zo verder van jaar tot jaar tot de aflossing toe en verklaarde dezelfde
comparant deze ter geven cessie van actie aan de kerkmeesters alhier ten laste van Jan Helsen,
voor zoveel hij tot Tongerlo enige jaren in dezelfde plaats de halster koren der H. Geest aldaar
heeft betaald, en de gemelde Jan Helsen deflecterende de panden noordwaarts voor de halster
koren aan den H. Geest van Tongerlo verbonden op de ene nog de andere plaats heeft voldaan …
Actum in collegio coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint, Jan Dauwen en meer schepenen deze
31 mei 1712.
In de marge:

Dit kapitaal van 50 guldens is gekweten op 14 mei 1748.

Verzoek tot decreet, autorisatie en approbatie, door Jan Vande Cruijse, Margarita Van Elsen en
Hendrick Belmans. Hendrick Bellemans en Jan Vande Cruijse als geëede voogden van de
achtergelaten kinderen wijlen Jan Bellemans, daar moeder af leeft Margarita Van Elsen ten deze
mede ondertekent hebbende dat in het jaar 1700 op den 23 februari bij den Heere Blerincx is ter
rente gelicht geweest zes honderd guldens kapitaal waar voor den zelfden immers voor de
verschenen intresten dito Bleirincx int voor jaarlijks de panden geeviteerd heeft met dreiging van
deze te zullen komen tot verkoop en in geval van uitstel de vertoners alsnog te verpanden met
personele acties, om geliquideerd te zijn, zo is het dat zij hebben goed bevonden de voorschreven
panden te verkopen aan Jan Daems, publiekelijk ten hoogsten en ten schoonsten op den last van
de gezegde rente, hun cijns en de kosten.
WLO-OGA750-149

folio 75 verso

De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het hoognodige decreet en
autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 31 mei 1712. L. Van Wesel.

Verzoek voor het bekomen van decreet aan de oppervoogden. Ondertekent Adriaen Vanden
Bossch, Jan Bressiers. De voogden van de kinderen wijlen Maria Helsen, daar vader af leeft
Jan Bresiers dat bij de dood van Peeter Van Olmen, die een halfbroer was van de voorschreven
vertoners wezen, op hem is gesuccedeerd enige zo leen als andere goederen, dewelke zij
genoodzaakt vonden voor een deel te belasten of te verkopen tot koeling van de schulden zo van
verhef der lenen als andere.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie ten deze hiervoor
vermeld. Actum in collegio deze 31 augustus 1712. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-150

folio 76 recto

Op heden 13 september 1712 voor de Heer J. De Rest drossaard en schepenen onder te noemen
compareerden Jan Maes en Jan Douwen schepenen uit de wet als voogden der wezen
achtergelaten bij wijlen Maria Verbiest daar vader af leeft Adriaen Maes ter ene en de
voorschreven Adriaen Maes alsnu getrouwd met Agnes Leucx ten andere zijde, welke
voorschreven comparanten verklaarden door tussenspreken van de schepenen tot akkoord
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gekomen te zijn uit den hoofde van de haafelijke meubelen op de wezen verstorven van hun
moeder, volgens voegen en manieren hier volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig is gehouden de wees tot één in het getal met naam
Dimphna Maes te onderhouden van kost en drank …etc... tot ze gekomen is tot een ouderdom
van 20 jaar en dan aan heer te geven 12 guldens in geld en een veerteel koren, indien het kind
voor deze leeftijd kwam te overlijden zal hij het ter aarde moeten laten bestellen in plaats van te
geven de voorzegde uitkoop. De haafelijke goederen blijven aan de tweede comparant mits
betalende al de passieve schulden van het voorzegde sterfhuis.
Actum coram den voorschreven Heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon en Philip Halloint
schepenen op datum als boven.

Verzoek tot het autoriseren met het nodige decreet voor de verkoop van een perceel land. Peeter
Van Castel voogd der minderjarige kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Van Olmen
mitsgaders Peeter Enskens als vader van de kinderen wijlen Catharina Van Olmen, dat hun
gelijkelijk is competerende omtrent 50 roeden land gelegen in de Renderstraete onder Zoerle
Westerlo, en dat ze het hun geraadzaam vonden dit publiekelijk te verkopen om daarmee te
betalen de schulden zo van uitvaart als anderszins, alsmede ook de moeilijkheid veroorzaakt ten
regarde van zo een klein perceeltje in gemeenschap te behouden.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodige decreet. Actum in
collegio van schepenen deze 13 september 1712. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-151

folio 76 verso

Verzoek, Jan Marinus Smets en Hendrick Bourbon voogden der kinderen achtergelaten bij
wijlen Barbara Smets, daar vader af was Peeter Van Inthoudt, dat dezelfde der kinderen vader
nadat hij zich begeven had tot een tweede huwelijk met Elisabeth Vermeeren tegens de
remonstranten heeft aangegaan een contract van afscheid of afsnede waarmee de voorschreven
Elisabeth Vermeeren als tweede huisvrouw hier mede compareerde en vervolgens verobligeert
staat tot voldoening en achtervolging te meer omdat zij met het sterfhuis is gebleven hebbende de
haafelijke goederen en bij middel haar simpellijk heeft gedragen erfgename van den dode, tot dat
zij kortelings onmiddellijk voor den laatst gepasseerde oogst uit dit markiezaat is vertrokken en
mede genomen heeft de principaeltste meubelen … latende de voorschreven kinderen wel ten
laste van de vertoners, dewelke niet en zien bekomen enige de minste voldoening nopende hun
beloofde uitkoop ten ware bij verkoop van het huis en het schuurken dat daaraan kleeft, gekomen
van de voorouders … en welke nu met de huiselijke ruiming daarvan gedaan door de gemelde
weduwe altijd heeft ledig gestaan en grote reparaties nodig heeft, waarom alsnog nieuwelijk
geconsidereerd, dat zij vertoners eisen ander verbaal en hebben, nog te wezen zo Ue …
WLO-OGA750-152

folio 77 recto

kennelijk andermaal de boven gemelde weduwe alle haar erfelijkheid heeft uit de hand gespeeld
voor ogen ziende de ziekte en de dood van de voorschreven kinderen vader in zulke voege dat zij
remonstranten niet anders te doen stonde als te komen tot de pretentie hunner wezen beloofd en
toegelicht van het voorgemelde contract, hoognodig hebbende Ue decreet en autorisatie om te
mogen verkopen het huis met de appendenties en dependentiën gestaan binnen dit markiezaat.
Ootmoedelijk biddende de geliefte van te approberen de scabinale conditie van deze verkoop
alreeds opgesteld door Ue secretaris met de gestelde hoogen of verdieren ende kaarsbranding
daarop volgende, en verder aan de supplianten te verlenen het nodige decreet en de autorisatie
om de koper(s) daarin te goeden, vestigen en erven.
De schepenen van Westerlo approberen de verkoop ten zelfde gediend met de goedenis daarop te
volgen, vermits de schulden van het eerste huwelijk één der voogden werden weder overgekocht
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en daarvan zullen blijken aan de wethouders alhier, ook dat de scheiding en deling tussen de
kinderen en erfgenamen wijlen Anna Peeters aangegaan zal worden behoorlijk geregistreerd.
Actum in collegio van schepenen deze 11 oktober 1712. L. Van Wesel.

Op heden deze 22 november 1712 voor de schepenen in collegio compareerden Jan Vande
Brande en Jan Van Eijnde als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Anna Van
Eijnde, daar vader af leeft Peeter Vande Brande ter ene, den voorschreven Peeter Vande
Brande ter andere zijde die verklaarden door tussenspreken van de schepenen en andere goede
mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de heerlijke meubelen op de voorschreven wezen
verstorven uit hoofde van hun afgestorven moeder volgens de voegen en manieren hier volgende.
Te weten dat hij tweede comparant de voorschreven wezen tot drie in het getal met naam
Adriaenken Vande Brande, Dimphna Vande Brande en Jan Vande Brande schuldig gehouden
de kinderen te onderhouden van kost en drank … etc. …
WLO-OGA750-153

folio 77 verso

tot ze tot den ouderdom gekomen zijn van 20 jaar en dan aan ieder van hen zal moeten geven en
betalen 25 guldens in geld eens met alsnog twee mudden koren en bovendien een tamelijk kleed
In tegendeel van dien zal hij tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen
ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden van het voorschreven sterfhuis …
Actum coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint, Jan Douwen en Jan Diels schepenen.

Verzoek om aan deze supplianten te accorderen het consent en permissie tot de ontvangsten van
de gemelde intrest, zolang zij dezelfde kinderen zullen onderhouden achtervolgens de contracten
van uitkoop. Anna Helsen als getrouwd geweest zijnde met wijlen Jan Stevens, mitsgaders Anna
Bruijnseels als getrouwd geweest met wijlen Merten Stevens, verklaarden dat zij volgens de
gevoegde contracten van afscheid of uitkoop tegen de eerste vertoonster gemaakt voor Ue tegens
de voogden van haar kinderen den 23 juni 1706 en van den tweede den 21 februari 1707 voor de
wethouders van Morkhoven respectievelijk als oppervoogden vermogen te hebben de touchte van
de goeden en renten die de voorschreven kinderen hebben of verkrijgen het geheel ook is conform
het 49ste artikel der coustumen van Lier en zijn bijvangen onder den 8ste titel alhier lokaal immers
zo lang zij de voorschreven kinderen onderhouden, het is nu zo dat er sedert door zekere
Elisabeth Pauwels gewoond hebbende te Antwerpen bij testament eerst is gelaten en gemaakt
aan de erfgenamen Christiaen Steurs, waar ieder …
WLO-OGA750-154

folio 78 recto

der remonstranten kinderen ieder voor een derde part representerende hun vader competent vijftig
guldens, die uitstaan ter intrest bij Hendrick Verswijfelt uw onderzaat die aan de vertoners geen
intresten wilt aftellen zonder consent van Ue eerwaarde als oppervoogden te meer omdat Adriaen
Stevens als voogd hetzelfde ook is vereisende, oorzaak van hun recours tot Ue.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het consent en permissie ten deze
hiervoor vermeld achtervolgen de condities van uitkoop. Actum in collegio van schepenen deze 20
december 1712. L. Van Wesel.

Op heden deze 25 februari 1713 voor de heer J. De rest drossaard en schepenen onder te
noemen compareerden Adriaen Siongers en Michiel Van Rompa als geëede voogd der wees
achtergelaten bij wijlen Jan Helsen, daar moeder af is Catharina Van Rompa ter ene, de
voorschreven Catharina Van Rompa bijgestaan met Adriaen Helsen haar tegenwoordige man ter
andere zijde, welke voorschreven comparanten tot akkoord gekomen zijn over de haafelijke
meubelen op de voorschreven wees verstorven uit den hoofde van hun vader in voegen en
manieren na volgende.
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Te weten dat de voorschreven tweede comparante schuldig en gehouden is de voorschreven
wees te één in het getal met naam Adriaen Helsen te onderhouden van kost en drank ...etc… tot
deze gekomen is tot een ouderdom van 24 jaar en het dan te geven in geld een som van 70
guldens eens en drie mudden koren met twee mudden boekweit en bovendien nog een koe of
zeventig guldens in geld in plaats van dien.
WLO-OGA750-155

folio 78 verso

In tegendeel zullen de tweede comparanten genieten en profiteer al de haafelijke meubelen in het
sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden van het voorschreven sterfhuis en
nopende de erfgoederen moeten deze gaan volgens landrecht zoals het akkoord van afscheid aan
de eerste en tweede comparanten en deze te houden voor goed, vast, en van waarde onder
verbintenis van recht. Aldus gedaan coram de heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon,
Philip Halloint, Jan Diels, en Jan Douwen schepenen.

Scheiding en deling tussen de erfgenamen Dimphna Bultiens daar (haar) man af leeft Adriaen
Helsen, hebbende gerenuntiert aan de touchte van de goederen over deze voorschreven
scheiding en deling signanter Jan Douwen schepenen uit de wet en Michiel Van Rompa als
voogden der wezen wijlen Jan Helsen en Adriaen Siongers als man en voogd van Catharina
Helsen zo en gelijk hierna is volgende.
In den eerste voor de eerste kavel werd gesteld zeker huis, hof en binnenblock zo en gelijk
hetzelfde gelegen en gestaan tot Strateneinde onder Westerlo, groot omtrent een half bunder
salvo. Oost Peeter Sa…, zuid de straat, west de erfgenamen Jan Verbiest en noord de Pleijne van
Strateneinde geschat op 900 guldens. Item werd nog gesteld voor de eerste kavel “ de voorste
diep reij “ en “ de achterste “ tot aan den overkant, gelegen tot Strateneinde, groot zeker een half
bunder …
WLO-OGA750-156

folio 79 recto

… onder Tongerlo alsnog een heide “ het haverblock “ onder Westerlo, alsnog een perceel
hooiwas onder Tongerlo genaamd “ de streepe “ te samen geschat op 150 guldens. Dan alzo
deze kavel moet van haar geven 350 guldens aan de tweede volgende kavel dus blijft er 675
guldens. Deze voorschreven eerste kavel is bevallen aan Adriaen Siongers als man en voogd
van Catharina Helsen.
Tweede kavel. Item is gesteld voor de tweede kavel zeker stuk land “ het h..?..block “ genaamd
groot omtrent een half bunder met alsnog een heide daar achter aan gelegen tot Strateneinde,
geschat op 150 guldens. Item zeker perceel land gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo met
alsnog een weide “ de achterste diep reije “ gelegen tot Strateneinde onder Westerlo, geschat op
150 guldens. Item moet deze kavel trekken van de eerste kavel 375 guldens dus te samen 675
guldens. En is deze kavel bevallen aan Jan Douwen schepene uit de wet gekozen voogd met
Michiel Van Rompa voor en in de naam van Adriaen Helsen.
Volgen verder condities voor deze scheiding en deling. Aldus gedaan coram de Heer J. De Rest,
Philip Halloint en Jan Diels schepenen deze 25 februari 1713.
WLO-OGA750-157

folio 79 verso

Verzoek tot decreet voor verkoop van erfgoederen. Adriaen Veeckemans en Jan Verleuffele
rechtelijke voogden der kinderen wijlen Jan Veeckemans daar moeder af leeft Adriaenken
Verleuffele. Item de voogden van de kinderen wijlen Dimphna Veeckemans daar vader af leeft
Jan Dois 30 mitsgaders van degene Elisabeth Veeckemans alsnog in leven daar vader af was
30

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Doos x Dymphna Vekemans, nr. 831, pag. 169.
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Jan Peeters 31 dat hun te samen onverdeeld is competerende erfgoed in verscheidene percelen,
dewelke niet egaal onder alle gedeeld konden worden, en daarom goed gevonden hebben
dezelfde voor alleman publiekelijk te verkopen tot securiteit zo van de ene als de andere
noodzakelijk is Ue decreet.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie ten deze hiervoor
vermeld, mitsgaders de permissie om te procederen tot goedenis, mits doende van de
kooppenningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua te maken. Actum in collegio scabinus deze
7 maart 1713. L. Van Wesel.

Verzoek vanwege de suppliant te procederen tot verkoop van meubelkens tot verhaal zijne
pretenties en kosten, ten minste uit kracht van de gedane vernieuwingen hier aan. Sr. Guilliam
Van Immerseel koopman van wijn en bier in de stad Antwerpen dat hij voor Ue eerwaarden
bekomen …
WLO-OGA750-158

folio 80 recto

hebbende den … vonnis tot last van wijlen Peeter Van Inthoudt over een som van 21 guldens
geschoten van Laconische wijn geleverd aan wijlen den zelfdes schoonmoeder, waartoe
voorgaande commande … tot executie tot afpandingen, welke ook zijn gedaan blijkens de notie
van wijlen de stadhouder Vervecken staande achter het voorschreven vonnis, zodat van alsdan
alles des gecondemneerde haafelijke meubelen, moet geacht worden geweest te zijn in handen
van de justitie om alzo verkocht te worden ten effecten, en om daaraan te verhalen de emport van
den remonstrants geadindiceerde pretensen, hetgeen alsnu immer behoord te geschiede,
nadermaal de ... uit deze markiezaat stillekens te uitganck… van de gepasseerde somme is
vertrokken, verlatende hier eenige meubelkens, den welke niet langer kunnen bewaard als met
schade en bederf …, oorzaak van dat de vertoners nemen recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende ten einde Ue gelieve gediend te wezen van wege de supplianten te
procederen tot verkoop van de gezegde meubelkens tot verhaal zijner pretense ende kosten, ten
minsten uit kracht van de gedane vernieuwing hier annex …
En ingeval van …, mits het aan de suppliant ongelegen, … kostelijk zoude zijn alsnog naardere of
nieuwe devoiren van executie te meer doen aan de voorschreven weduwe die aan den
ondergeschrevene op den 29 januari laatstleden binnen Bouwel gevaceerd wezen, dat het niet
meer en zal vinden in enige exploten aan haar te komen doen, zo verhoopt dat aan de suppliant
zal worden gepermitteerd de voorschreven verkoop, uiterlijk onder borg den ondergeschrevene
zich daarvoor is stellende, was ondertekent Theod. Lambert Thijs 1713 met zeker handteken.
De schepenen des land en markiezaat Westerlo accordeerden aan de suppliant de verkoopsite
pro indiviso van de meubeltjes wijlen Peeter Van Inthoudt tot verhaal van zijne pretentie en
kosten mits registrerende den overschot van de penningen, ook onder borg van den procureur
Thijs, die hij bij deze is stellende. Actum in collegio van schepenen deze 1 maart 1713. L. Van
Wesel.
WLO-OGA750-159

folio 80 verso

Verzoek om de supplianten te accorderen om een eussel te mogen belasten. Jan Janssens 32
woonachtig tot Meeren onder Oolen, dat hij door grote onkosten gedaan aan zijne dochter verwekt
bij wijlen Dimphna Belmans ter oorzaak van een langdurige ziekte en quasi is gekomen tot
decadentie en grote armoede, zo verre dat hij geenszins meer en kan substineren, of voor Ue als
oppervoogden consenterende in enige belastingen of verkoop van enige erfgoederen der zelfde
dochter en andere mede erfgenamen competerende uit hoofde van de voornoemde Dimphna
31
32

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Peeters x Elisabeth Vekemans, nr. 1840, pag. 372.
Olense gezinnen voor 1801: Joannes Janssen x Dimpna Belmans, nr. 1306, pag. 265.
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Belmans moeder en grootmoeder, ten welk einde hem is voegende Adriaen Janssens als voogd
der wezen voorschreven competerende in het verzoek bij den remonstranten dezer gedaan mits
redenen etc..
De schepenen des land en markiezaat van Westerlo accordeerden aan de suppliant de permissie
verzocht om redenen hierin vervat. Actum in collegio van schepenen deze 21 maart 1713. L. Van
Wesel.

Verzoek om een perceel leengoed te mogen verkopen. De voogden van de wezen wijlen Jan
Wuijts en Barbara … (leeg) … gestorven onder Hulshout dat de voorschreven wees uit hoofde
van wijlen Joanna Wuijts voor omtrent een vierde part is gevestigd tot een perceel leengoed
gelegen tot Hulshout, groot een half bunder salvo, dewelke mits Peeter Meurs daaraan noch
touchte …
WLO-OGA750-160

folio 81 recto

heeft niet deelbaar is en het daarom geraadzaam vonden benevens de andere deelhebbers de
propriëteit te verkopen.
De schepenen van Westerlo autoriseren de voogden tot het doen lande goedenis ten deze
geroerd. Actum in collegio coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint schepenen deze 13 april 1713.

Verzoek tot permissie of decreet en autorisatie. De voogden van de kinderen wijlen Catlijn De
Meijer daar vader af leeft Hendrick Van Tongel bijgestaan met zijn broer Peeter Van Tongel, dat
aan hem competerende een weide onverdeeld waarop staan enige opgaande bomen die zij graag
zouden verkopen tot koeling van de schulden waarmede hun sterfhuis belast was. En dan gemerkt
dat den eigendom voor zoveel aangaat den voorschreven Hendrick gedevolveerd is op dezelfden
kinderen.
De schepenen van Westerlo accordeerden de permissie voor deze verkoop. Actum coram
Hendrick Bourbon, Philippe Halloint schepenen deze 13 april 1713.
WLO-OGA750-161

folio 81 verso

Verzoek tot decreet en autorisatie. De voogden der kinderen wijlen Marten Hermans daar moeder
af leeft Chatlijn Van IJsschot, verklaren dat zij in nood is het sterfhuis bezwaard vindende met
passieve schulden en geen ander expediënt konden vinden als te verkopen of te belasten enige
gronden van erven waarvan de gezegde moeder is touchteresse de voorschreven kinderen
alleenelijk de naakte koop van te zullen komen tot zodanige goeden, ingeval zij dezelfde hunne
moeder eigenares, die men noemt erftouchteresse komen te overleven, zodat staande de gezegde
koop zij zouden mogen verkopen of belasten de vermelde gronden.
De schepenen van Westerloo accordeerden aan de supplianten het nodige decreet en autorisatie.
Actum in collegio van schepenen, 25 april 1713. L. Van Wesel.

Op 15 mei 1713 compareerde Juffrouw Elisabeth Vermeeren weduwe van wijlen Peeter Van
Inthoudt bijgestaan met Sr. Norbertus Egidij hiertoe samen gekozen voogd ter ene. Jan Marien
smid en Hendrick Bourbon als voogden der voorkinderen die de voornoemde Peeter Van
Inthoudt verwekt heeft met zijne eerste huisvrouwe Barbara Smets ter andere zijde, dewelke met
aggregatie van de wethouders alhier als oppervoogden coïnciderende de grote schulden,
waarmee het sterfhuis van de voorschreven Peeter Van Inthoudt belast is, verklarende te wezen
akkoord dat mits trekkende de voorschreven voogden boven en behouden de 165 guldens
wisselgeld vermeld in het contract gepasseerd alhier en geregistreerd op 15 april 1704 alsnog ...
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WLO-OGA750-162

folio 82 recto

75 guldens op deze evaluatie in plaats van de beloofde alimentatie en uitkoop de voorschreven
eerste comparante daarvan zal zijn en blijven onbelast, assigerende hij tweede comparant daarom
bij en mits deze aan de tweede comparanten de voorgemelde 75 guldens boven en behoudens de
gezegde 165 guldens ontvangen van Franciscus Bourbon koper des huis en klein hofken, en
beloofde hij eerste comparant de tweede comparanten in hunne kwaliteit vrij en ontlast te houden
rakende de schulden met lenen van de voorschreven Barbara Smets met haar man zijnde
gecontracteerd, mits ook profiterende of behoudende de pretenties, die actueel het sterfhuis
concernerende, en concernerende zij eerste comparanten seffens dat den heer pastoor en
regeerders der Tafel van den H. Geest ook uit de voorschreven kooppenningen zullen mogen
lichten den import van de obligatie, die haar moeder wijlen Juffrouw Van Geldorp ter behoefte van
de voorschreven H. Geest verleden en bekent, gehouden de meer gemelde comparanten hetgeen
voorschreven staat te houden voor goed, vast en van waarde onder verband als aan recht. Aldus
gedaan coram Philippe Halloint en Jan Diels schepenen ten relaas op datum als boven.

Verzoek tot het verlenen van een permissie tot verkoop van erfgoed gelegen onder Olen. Catlijn
Helsen weduwe wijlen Adriaen Verbiest en de voogden van haar kinderen, verklaarden dat zij ter
oorzaak van passieve schulden als het hun noodzakelijk onderhoud publiekelijk te samen hebben
verkocht omtrent een half zille erfgoed onder Olen, wezende van den eerste remonstrant
patrimoniale goederen en misschien daar waartoe (zij) nog meerder zullen moeten te koop stellen.
De wethouders accordeerden aan de supplianten met de voorstaande verkopingen. Actum in
collegio van de schepenen deze 23 mei 1713. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-163

folio 82 verso

Verzoek toe het verlenen van een decreet en autorisatie tot verkoop van een huis en land. Jan
Siongers en Philiph Diercx als voogden van het weeskind daar moeder af leeft Marie Anna
Dircx, verklaarden dat de voorschreven gehuwden (destijds) gekocht hadden van Hendrick
Vleugels zijn part en deel van het huis alhier bij de kerke ? met de schuur en aangelegen erven
waarvan de kinderen wijlen Maria Vleugels kortelings Ue hebben te koop gesteld, hun kamer en
mose met wat hof etc…, dewelke zij om te voorkomen de moeilijkheid en geschillen die met deze
gemeenschap onderworpen was (dat het) geraadzamer bevonden werd nu te verkopen als tot
merkelijk profijt en oorbaar van het voorschreven weeskind, gelijk aan ieder met te verdelen, mits
de consolidatie van het huis maar ter wijlen de vertoners geen ander middel konden vinden tot
voldoening van de koop prijs, als ten hoogsten en ten schoonsten te verkopen de schuur en
andere grond met nog een perceel land gelegen tot Morkhoven en dat zij daartoe nodig hebben Ue
decreet en autorisatie, zo keren zij hun tot Ue als oppervoogden.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodige decreet en autorisatie.
Actum in collegio van de schepenen deze 20 juni 1713. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-164

folio 83 recto

Jan Euskens en Peeter Verrijdt als voogden van de minderjarige dochter achtergelaten bij wijlen
Sebastiaen Huskens en Maria Verrijdt tijdens hun leven, verklaarden dat dezelfden onverdeeld
met haar twee broeders en zuster onder hun vieren competeren een huis schuur binnenblock,
weide en hooiwassen ten dele leenroerig en chijnsroerig alhier en de het voorschreven hooiwas
onder Zoerle Parwijs gelegen, allen dewelke zij vertoners mits niet deelbaar geraadzaam vonden
te verkopen ten hoogsten en ten schoonsten waarvan de voorschreven minderjarige hoognodig
hebben Ue decreet als oppervoogden.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en de autorisatie van
hetgeen hierboven vermeld, mits replicerende het part der wees kooppenningen … Actum in
collegio van schepenen deze 20 juni 1713. L. Van Wesel.
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Op heden 21 juni 1713 voor de schepenen onder te noemen compareerde Peeter Heijlen
Mertenssone ingezetene van Olen, die verklaarde te redden en te transporteren ten profijt van Jan
Van Roije zijne oogst en bezaaidheden tegenwoordig ten velde staande van dit jaar 1713
signatuur zekere plek land “ het hoogh licht “ tegenwoordig bezaaid met koren, “ de Buele
straet “ met alsnog …
WLO-OGA750-165

folio 83 verso

een plek koren “ het lanck block ” waaronder is enige evie. Item nog een plek evi geheten “ het
bloicxken “ waaronder is enige speurie en nog een perceel boekweit gelegen in “ de hoeff “ met
nog een plekske gerst en haver staande in “ het binnenblock “ en nog een pleksken haver
staande op “ het vierde gedeelte “ allen hetwelk den voorschreven Jan Van Roije bij deze is
accepterende, op dat daar aan zou komen verhalen 115 guldens, tien stuivers gesproten over de
quaedtschure … die Jan Daems had aan de voorschreven Jan Van Roije waarvan hij Peeter
Heijlen voorschreven oorzaak was geweest, enigszins bij akkoord voor den meer gemelde
quadtschure (kwetsuur) de voorschreven som heeft moeten betalen.
Item van dat van deze voorschreven Jan Van Roije den voorschreven Peeter Heijlen hadden
gekocht enige bievaten monterende vijftien guldens en dat hij Peeter Heijlen aan den
voorschreven Jan Van Roije nog schuldig is 24 guldens over af gekocht land, gelegen hier en nog
van sch.. ??… op conditie nochtans dar Jan Van Roije moet betalen de pacht aan de
voorschreven getransporteerde de oogst aan Peeter Aerts en bovendien de openstaande lasten
van dit jaar 1713 … onder verbintenis een obligatie en renunciatie als naar recht. Aldus gedaan
coram Hendrick Bourbon en Jan Vermeerberghen schepenen, dag, maand en jaar als boven.

Peeter Van De Ven en Peeter Heijlen als geëede voogden der wezen wijlen Guiliam Vande Ven
daar moeder af leeft Elisabeth Heijlen alsnu getrouwd met Peeter Aerts, verklaarden dat zij het
sterfhuis belast vonden met passieve schulden zo van renten als anderen en geen ander
expediënt konden vinden als enige erfgoederen te belasten of verkopen.
De schepenen van Westerlo autoriseren aan de supplianten te mogen belasten of verkopen enige
erfgoederen. Actum in collegio deze 4 juli 1713. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-166

folio 84 recto

Wij Hendrick Bourbon en Philipp Franciscus Halloint schepenen doen kond en kennelijk al degene
die dit zullen zien of horen lezen dat op heden datum voor ons compareerde Juffrouw Margarita
Thielemans Henricksdochter bijgestaan met recht, een voogd bij deze aan haar gegeven en heeft
geconstitueerd en machtig gemaakt Guilielmus Henricx haar wettige man, om van haar en
t’ wege al hetgeen haar uit hoofde van haar cosijn Godefridus Lanen was bekomen dit jaar 1713
binnen de stad Antwerpen, aangaande en enigszins competerende acties en kredieten te innen,
de penningen te ontvangen waar in zij voor haar part is gedeeld … met de crediteuren te rekenen
en alles te effenen het voorzegde sterfhuis is rakende, mitsgaders de koper of koper de verkochte
en de te verkopen huizen, erven en renten daarin te gichten, goeden en vesten.
In geval er enige geschillen of proces ter oorzaak van successie in het huis of anderszins zouden
komende resulteren zo constitueerde zij comparante haar voorschreven man en voor haar en
t’ wege in haar naam te doen en te ageren … Westerlo 12 juli 1713.
WLO-OGA750-167

folio 84 verso

Compareerde de notaris en procureur Thijs dewelke uit kracht van onherroepelijke constitutie
geïnsereerd in zekere cessie en transport bij vorm van scheiding en deling gepasseerd op 16
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januari 1713 voor de notaris Hendricx en getuigen, verzoekende voor zoveel het de wezen
aangaat Ue oppervoogden en verklaarde den inhoud der voorschreven cessie en transport bij
vorm van scheiding en deling uit kracht als boven alhier te verklaren en luidende als volgt:
Op heden deze 16 januari 1713 voor mij Guilielmus Hendricx als openbaar notaris van de
Souvereine Raad Van Brabant geadmitteerd binnen het markiezaat van Westerlo residerende en
in de presentie van de getuigen, compareerde Sebastiaen Pauwels burger der stad Vuijttrecht
(Utrecht) dewelke mits deze mits de dood van zijn moeder Elisabeth De Greve verklaart te
cederen en te transporteren bij vorm van scheiding en deling aan dezelfden zijn zuster Maria
Pauwels al de erfgoederen en hetgeen daar verder wordt gepresenteerd achtergelaten bij haar
moeder voorschreven en Cornelius Pauwels haar vader, geen gereserveerd met vol recht op den
last de renten daarop staande dewelke de voorschreven Maria Pauwels alhier mede
comparerende te assistentie van haar man en voogd Jacob Bosscharts en Willem Leeus
(Leens) als voogden der achtergelaten wezen wijlen zijne zoon Geerard daar moeder af is de
voorschreven Maria Pauwels, daarop verklaarden te accepteren met belofte van haar broeders te
betalen in contante penningen een som van 200 guldens courant geld met bekentenis van alsnog
een rente van 200 en 50 guldens valuta als voor, die zullen beiden geselecteerd op het huis en hof
haar bij de dood van haar ouders verstorven, met belofte van daarvan intrest te betalen tegen de
penning 20 en alzo twaalf guldens en tien stuivers jaarlijks, welke intrest zal koers en ingang
nemen van dit jaar te half maarten zo verder tot de aflossing toedien mag geschieden met een
gelijke som van …
WLO-OGA750-168

folio 85 recto

250 guldens met bespreek dat ingeval haar broer Jan Baptist Pauwels die nu in vele jaren is
geweest uit dit land, wederom kwam, dat in dat geval den voornoemde eerste comparant komt
zijne voorschreven zijne zuster Maria Pauwels of haar erfgenamen zal helpen dragen het part en
deel hetgeen haar uitlandigen broer zou competeren hetgeen den eerste comparant verklaarde
altijd te zullen doen benevens zijne zuster voorschreven, welke de comparanten respecteren en
beloofden dit te achtervolgen en voor goed te houden …
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Hendrick Aerts en Jan Baptist Hoffstadt getuigen
binnen Westerlo en ondertekent G. Hendricx not. publicus 1713. Mits welke het voorschreven
missie bij de wethouders alhier geapprobeerd en vernieuwt actum coram Hendrick Bourbon en
Philip Halloint schepenen deze 31 juli 1713.

Verzoek om te verlenen de nodige autorisatie en permissie voor een verkoop van één of twee
percelen. Willem Leeus (Leens) als voogd der wezen alhier achtergelaten bij wijlen zoon Geerard
Leeus (Leens) dat hij tot ontlasting der wezen goeden en belastingen der schulden voor het part
der wezen graag zou verkopen één of twee percelen van erven benevens de moeder dezelfde
Maria Pauwels met overstaan van haar tegenwoordige man en voogd Jacob Bosschaert, om
met de penningen daarvan boven de renten op de twee percelen bestaande in een weide van
omtrent een half bunder bij “ de Quaebeeck “ resort onder den Laatbank van Gestel ? met nog
een oud bunder land gelegen bij “ de sogge “ …
WLO-OGA750-169

folio 85 verso

onder hetzelfde Laathove te betalen en af te leggen zekere schuld van 200 guldens courant geld
die de vertoners benevens de voorschreven Maria Pauwels en haar voorschreven man Jacob
Bosscherts bij akkoord in forme van scheiding en deling beloofde te betalen aan Sebastiaen
Pauwels de broer van de voorschreven Maria Pauwels.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de permissie en autorisatie hiervoor
beschreven. Actum coram deze 31 juli 1713. L. Van Wesel.
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Alzo de handboog Gilde binnen dit markiezaat hier lange jaren in possessie is van te heffen
honderd guldens kapitaal op wijlen Cornelis Pauwels en Elisabeth De Greef gehuwden door
wijlen Jan Schelenborghs gelaten en geleden over de 52 jaren op de last van een jaargetijde te
doen den 21 januari met alsnog een rente ten kapitaal van 100 pattacons waarvan de
voorschreven Gilde ook vele jaren in possessie is te hebben ten laste van de voorschreven
gehuwden bij executie insgelijks op den last van een jaargetijde volgens legaat en donatie van
Pauwels pacht, en dit aan de erfgenamen ondergenoemd de erfgoederen te verkopen zonder
uitsteking der voorgemelde wezen, zo wordt bij de heren ….
WLO-OGA750-170

folio 86 recto

van wethouders alhier rechtelijk arrest gedaan op het huis en hof bij de voorschreven rente gelders
achtergelaten gelegen binnen dit markiezaat, oost de erfgenamen Peeter Vincx zuid de straat,
west den procureur Thijs en noord de leugen en alle andere erfgoederen, die men alhier zal
kunnen achterhalen de erven nu competerende met verbod aan de voorschreven wethouder van in
president der gemelde Gulde niet (toe) te staan over enige goedenissen, belastingen, transport of
enige der hand alhier … immers tot den tijd toe dat wij vereffenen de zelfde Gilde hunne rechte
panden zullen hebben bewezen en zo veel doen dat de Gilde daarop voorstaan hare betalingen
zonder callangie heffen mocht. Actum coram d’ officie Hendrick Bourbon en Philip Halloint
schepenen deze 26 augustus 1713.

Vertonende reverentelijk Jan Peeters en Jan Van Houdt geëede voogd over de achtergelaten
weeskinderen van wijlen Adriaen Peeters oudsten zoon van Michiel Peeters daar moeder af leeft
Maria Van Houdt, hoe dat zij remonstranten als erfgenamen van zekere Adriaen Daems wijlen,
nu onlangs overleden onder den bijvang van Herentals naar dezelfde aflijvigheid hebben verkocht
alzulke partijen van goeden als aan de zelve wezen met consorten bij den voorschreven Adriaen
Daems hetzij bij testament of anderszins zijn rechte gelaten dezelfde goeden gelegen zo onder
den bijvang van Herentals als in het graafschap van Olen, uitwijzende de conditie daarvan
gepasseerd voor de notaris E. Stijnen en zekere getuigen op den 22 juli van dit jaar 1713 en waar
zij supplianten die voorschreven verkochte goeden niet behoorlijk en komen of een te goeden
zonder Ue nodige consent en autorisatie. Biddende ootmoedelijk aan Ue de geliefte aan de
voorschreven supplianten de verlenen de autorisatie om de …
WLO-OGA750-171

folio 86 verso

kopers der voorschreven goederen te goeden voor Heer ende Hof competent in behoorlijke vorm.
Ondertekent met een kruisje = van Jan Peeters.
De Wethouders van Westerlo accordeerden aan de supplianten om redenen hiervoor beschreven
de autorisatie, mits doende van de kooppenningen rekeningen, bewijs en reliqua. Actum in collegio
van de schepenen deze 29 augustus 1713. L. Van Wesel.

Op den 10 oktober 1713 compareerden Ferdinandus van Den Bruel en Sebastianus Wuijts de
welke hebben gedaan den eed als geëede voogden der kinderen wijlen Meester Jan Franciscus
Van De Bruel daar moeder af leeft Catharina Wuijts.
Ten voorschreven dag zijn de voorschreven voogden geaccordeerd bij vorm van afscheid met
aggregatie van de wethouders alhier als oppervoogden tegens de voorschreven moeder der
gemelde kinderen werd comparerende bijgestaan met een geassumeerde voogd in zulke voegen
is dat voorschreven Catharina Wuijts zal schuldig en gehouden zijn haar kinderen behoorlijk te
alimenteren en te onderhouden ziek en gezond, naar staat tot zij zullen gekomen zijn tot den
ouderdom van 20 jaar. Bovendien beloofde de voorschreven moeder af te dragen alle passieve
schulden waarin de gemelde hare kinderen tot twee in het getal uit hoofde van haar vader
enigszins mochten gehouden zijn, mits dat zij zijn en blijven van het huis, hof etc… alreeds
gedeeld met alsnog een perceel land ongemeten, om allen het zelfde te verkopen, verzetten of
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belasten naar geliefte, belovende verder zij Catharina Wuijts ter contemplatie als boven en omdat
zij is blijvende vrij meesteresse van alle haafelijke winkel en hetgeen voor have wordt geacht een
jaar aan de gemelde twee kinderen tegens voor uitkoop ieder driehonderd guldens wisselgeld de
schelling gerekend à zes stuivers en de hoogen specie naar advenant, zo haast als de ene of
andere zal gekomen zijn tot een geapprobeerden staat en ingeval een derzelfde kinderen kwamen
re sterven of beiden alvorens tot een staat gekomen te zijn, zo werd besproken dat de
voorschreven uitkoop zal suïcideren en verstorven volgens de costumen of landsrecht in den
voorstaande zaken maar als één der voorschreven kinderen voor den ouderdom van twintig jaren
kwam aflijvig te worden dat in dat geval de voorschreven moeder als het overblijvende enige kind
…
WLO-OGA750-172

folio 87 recto

alsdan zal moeten betalen voor uitkoop vijf en dertig guldens wisselgeld en zal de moeder ook
moeten bekostigen de uitvaart en begrafenis van haar afstervende kind. Verklarende de
voorschreven comparanten dit te wezen hun contract van afscheid gelovende wederzijds hetzelfde
alzo te onderhouden en te voldoen onder obligatie en renuntatie als in de gemeijne form. Aldus
gedaan ten dage voorschreven coram de stadhouder Piha, Hendrick Bourbon en Hendrick
Bourbon en Philip François Halloint schepenen.

Op heden 22 november 1713 compareerden Peeter Douwen en Jan Vermeerberghen dewelke
hebben gedaan de eed als wettige voogden der kinderen wijlen Jan Douwen, daar moeder af leeft
Dimphna Vermeerberghen.
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven voogden gecedeerd bij form van afscheid met
interventie van de wethouders als oppervoogden tegen de voorschreven moeder der gemelde
kinderen mede comparerende bijgestaan met Jan Verbiest haar geassumeerde voogd in welke
voogden dat de voorschreven Dimphna Vermeerberghen zal schuldig gehouden zijn haar
kinderen behoorlijk te alimenteren en onderhouden ziek en gezond … etc tot ze gekomen zijn tot
den ouderdom van 22 jaar en hun dan te zullen hen te laten leren, leren en schrijven ten
goedmansprijse, bovendien beloofde de voorschreven moeder af te dragen alle passieve schulden
waarin de gemelde hunne kinderen tot vijf in het getal met namen Peeter Douwen, Catharina
Douwen, Adriaen Douwen, Antoen Douwen en Dimphna Douwen uit den hoofde van hun
vader enigszins nog gehouden zijn, belovende de voorschreven Dimphna Vermeerberghen haar
gemelde vijf kinderen te geven voor uitkoop ieder de som van twee en twintig guldens en tien
stuivers een koe te weten een van de beste of vijf en twintig guldens geld in plaats van dien en
bovendien nog ieder drie veertelen koren en een mudde boekweit en nog een redelijk kleed, als de
ene of ander zal gekomen zijn tot een geapprobeerden staat of ouderdom van 22 jaren als
voorschreven is en ten gevalle een of meer der gemelde kinderen kwamen aflijvig te worden eer zij
waren gekomen tot een staat of ouderdom van 22 jaar als voorschreven is, zal de gemelde
moeder gestaan in plaatse van de geven der voorschreven uitkoop, moeten het dode lichaam te
bestellen in gewijde aarde …
WLO-OGA750-173

folio 87 verso

en houdende daarvoor een tamelijke uitvaart naar staat en conditie, integendeel van dien zal de
voorschreven Dimpna Vermeerbergen genieten en profiteren alle haafelijke meubelen uit den
hoofde huns vader verstorven en de erfgoederen zullen gaan volgens landsrecht. Aldus gedaan
coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint en Peeter Siongers schepenen op datum als boven.

Ten voorschreven dag en voor dezelfde compareerden Philip Halloint en Jan Van Eutsel als
geëede voogden der wezen wijlen Coenraedt Halloint en Adriaenken Van Eutsel ter ene, Peeter
Van Meerbeeck als zijnde getrouwd geweest met de wezen weduwe Adriaenken Van Eutsel
voorschreven ter andere zijde, van welke voorschreven comparanten door tussen spreken van
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goede mannen verklaarden te wezen tot akkoord nopende de haafelijke meubelen op de wezen
verstorven uit hoofde hun vader en moeder in de voegen en manieren gelijk hierna is volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten de voorschreven wezen tot drie in het getal met naam
Catharina Halloint, Martien Halloint en Jan Halloint is schuldig te onderhouden van kost en
drank, ziek en gezond … tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar waarna aan iedere
wees moet gegeven worden 25 guldens en in ingeval één der voorschreven kinderen kwam aflijvig
te worden voor den voorschreven ouderdom zal dit deel toekomen aan de overblijvende kinderen
en dat zij de onkosten van de begrafenis betalen zonder dat hij Peeter Van Meerbeeck daar mee
gehouden is iets te contribueren tot dezelfde onkosten …
Zo zal hij tweede comparant genieten de haafelijke meubelen uit den hoofde van der wezen vader
en moeder op hun verstorven, mits dat de tweede comparant moet betalen al de passieve
schulden van het voorschreven sterfhuis. Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint,
Jan Diels en Peeter Siongers schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-174

folio 88 recto

Verzoek tot andermaal te verlenen een decreet en autorisatie. De voogden der kinderen wijlen
François Vander Hoffstad daar moeder af leeft Catharina Verlinden verklaren dat mits den
grootvader hunner voorschreven wezen bij zijn testament gepasseerd voor de notaris J. Rosa en
de getuigen op datum 24 februari 1686 gelegateerd hadden aan de voorschreven hun vader zijn
huis met den halven hof, mits het onderhouden zijn halven broeder Jan Baptist Vander Hoffstad
van kost en drank, klederen en wullen tot den ouderdom van 20 jaar, mitsgaders dezelfde te leren
het kuipers ambacht, relaas tot het voorschreven testament en om waar van ontlast te zijn, zo is
het de voorschreven moeder met Joanna Van Den Berghe als moeder van de voornoemde halve
broeder tot akkoord is gekomen en hebbende daartoe decreet en autorisatie van Ue voorzaten als
oppervoogden moeten ter rente lichten 50 guldens bij Philip Wuijts, die tot noch toe niet zijn
gerealiseerd om te sparen de onkosten omdat (het onder) tussen gebeurd is dat de voorschreven
autorisatie verloren gegaan is, zijnde overleden zuster niet gekomen geweest daarvan dobbel of
register te houden, oorzaak hunner recours tot Ue.
De wethouders van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de autorisatie ten deze hierboven
staande verklaringen. Actum in collegio van de schepenen deze 20 november 1713. L. Van Wesel.

Alzo kwestie en geschil was ontstaan tussen Andries Van Kerckhoven en Peeter
Vermeerberghen voogden der kinderen wijlen Catlijn Diercx daar vader van leeft Jan
Vermeerberghen tot Heultje zo veroorzaakt van opgetrokken 100 guldens, die de voorschreven
kinderen moederlijken oom …
WLO-OGA750-175

folio 88 verso

Jan Diercx na de dood der gemelde kinderen moeder gestorven ongedeeld waren voor erfgoed,
als mede omdat de voorschreven kinderen vader pretendeerde de touchte in de erfgoederen niet
te hoofde alvorens na de dood hunner moeder jure represententionis op hun verstorven over allen
hetwelk de gezegde voogden alhier hadden rekwest gepresenteerd en doen informeren over den
bovengenoemde vader Jan Vermeerbergen die daartegen obijcieerde dat al … benevens zijne
tegenwoordige huisvrouwe Catharina Buijcx verobligeert had de alimentatie aan de voorgemelde
kinderen te presteren hetzelfde te verstaan zouden zijn … ende niet zo wanneer de staat van de
ouders en van de kinderen komt te veranderen en gelijk ook zo wanneer de kinderen naderhand
bij successie of anderszins enige goederen komen te ontvangen die zouden kunnen dienen tot
geen portiale alimentatie. Gemerkt de kinderen goederen verkrijgende het revenue daarvan zou
moeten geëmploieert worden tot hun alimentatie en dergelijke andere zo mondelinge als
schriftelijke redenen ter contrarie om alle verschillen te associëren, zo is het dat de voornoemde
voogden met aggregatie van de wethouders alhier als oppervoogden met de voorschreven vader

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 77

Jan Vermeerberghen hier present overeen gekomen zijn in de voegen en manieren hierna
volgende.
Te weten dat dito vader zal blijven behouden de touchte of bloedinge van de kinderen goederen
volgens landsrecht en volgens het contract van afsnede of uitkoop hiervoor geregistreerd op 23
maart 1703 waarvan hij Vermeerbergen als vader zich zal moeten regelen en bovendien
assigneert hij mits deze honderd guldens courant geld tot profijt van zijn voorkinderen op alzulke
twee halve gedeelten als na de dood hunner moeder volgend postume op hem verstorven en
beloofde te stellen en doen timmeren nog een gebinte aan het huis tussen dit en een jaar mits
daartoe van het kinderen goed mogende genieten twee bomen bekwaam tot stijlen, alles op zijn
kost en last, zijn er verder besproken dat de meergemelde vader in “ den blekbos “ op de
kinderen verstorven niet zal mogen bossen nog te verkopen minder dan elf duimen dik te
schalmen in presentie van de voorschreven voogden en dat in geval hij zoude in fout blijven
binnen het jaar te stellen het voorschreven gebint dienende de voorschreven schuur aan het huis,
hij zal vervallen van de voor deze touchte of bloedingen der goederen op de kinderen verstorven,
komende bij middel van dit akkoord of transactie te cesseren, dood en teniet te wezen alle
kwesties en geschillen, present en contre present mits de hoofde boven verhaalt.
Aldus gedaan in collegio van de schepenen, Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Bourbon, Philip
Halloint en Jan Diels schepenen deze 9 januari 1714.
WLO-OGA750-176

folio 89 recto

Verzoek tot decreet en autorisatie tot verkoop van land en andere erfgoederen. Den Heer doctor
Lepage verklaarde dat hij onmiddellijk voor de dood van zijn huisvrouw volgens conditie
gepasseerd voor de notaris Hendricx alsnog gekocht hadden een perceel land van de
erfgenamen L. Robrechts en alsnu gepresseerd wordende tot betaling der koopsom en andere
schulden hij uit kracht van de meegaande huwelijkse koopwaar gepasseerd binnen Mechelen voor
den notaris Thijaerts ? en de getuigen op 14 mei 1689, heeft te koop gesteld enige meubilaire
goederen ter somme van vier honderd guldens en alhoewel den remonstrant als langstlevende bij
den gemelde contract onherroepelijk gepermitteerd is uit dezelfde goederen te verkopen ter
somme van 500 guldens, zo is het nochtans dat deze koop difficulteit op Ue decreet en autorisatie
… dat de vertoner zich is kerende tot Ue als oppervoogden van zijn kinderen.
Op heden deze 16 februari 1714 voor d’ officie en schepenen onder te noemen, compareerde den
Eerwaarde Heer Niclaus De Bie rentmeester van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo
… etc. vertonende alhier zekere akte van cassatie ven een rente ten kapitaal van 4000 guldens
sterk wisselgeld, die zijne voorschreven Excellentie heeft genoten en afgelegd aan het klooster
Van Berlaumont binnen de stad Brussel met den intrest van dien, gepasseerd de voorschreven …
WLO-OGA750-177

folio 89 verso

akte voor de notaris Ferdinand P. Thijs en zekere getuigen binnen Brussel op den 14 februari
1714 die is luidende van woord tot woord als volgt en voor Ferdinand Philippe de Merode ter ene
zijde en Maximilien de Merode baron van Petersem ter andere zijde:
Le quatorzieme du mois de fevrier mil sept cent quatorse comparurent pardevont moi Ferdinand
Phillippe Thijs notaire resident en la ville de Bruxelles … dame Josine D’arbergh Prevoste du
cloistre de Berlaimont en cette ville et dames Marie Merode de Trelon Pricure, Isabelle de
hornes, consultaire et Catharine Vander Borght aussy consultrice representantes ensembles la
convennante du cloistre susdit les quelles parmy le remboursement d’un capital de 4000 florins
argent fort et la somme de 830 florins argent courant … le sieur Thiry de Celles chamoine de la
cathedrale de Liège leur avoit cedé et transporté pour doté de demoiselle Marie Francoise de
Celles par certain instrument passé pardevant le notaire Jacques de Lanquesaing le 3 octobre
1640 dans cette ville de Bruxelles … entre les ancestres du present seigneur marquis de Westerlo
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d’une part et les seigneurs Richard de la Riviere et Henry de la Riviere de l’autre la quelle rente de
500 florins par an …
WLO-OGA750-179

folio 90 verso

… En den eerwaarde Heer De Bie rentmeester heeft uit kracht der voorschreven procuratie
geïnsereerd in de bovenstaande akte van cassatie den voorschreven inhoud alhier vernieuwd,
consenterende …
WLO-OGA750-182

folio 91 recto

… voor zoveel nodig dat de voorschreven rente alhier zal worden gecasseerd en gedood .
Coram Hendrick Bourbon en Philippe Halloint schepenen op datum als boven.
Volgt Frans geschreven tekst over de Merode. Nous Marie Madeleine Dehornes, marquise De
Cena Grimaldij autihorisée du seigneur De Cena Grimaldij son epouse, et demoiselle Dehornes …
Akte is niet verder bewerkt.
WLO-OGA750-180
Adriaen Van Kerckhoven als gelaste tot het waarnemen der intresten vanwege de gemeente
rakende den verlaten boedel van Jan Vermeerbergen met hem gevoegd den heer drossaard
alhier nomine officie zeggen hoe dat zekere Niclaes Van Kerckhoven op den 4 maart laatstleden
heeft presentelijk protest komen interpoleren ter rolle alhier, zonder hetzelfde in het geheel of ten
dele te hebben gefundeerd, waardoor hij trachtte te belet ten niet alleen de gerechtigheid van deze
gemeente en alle crediteuren tot dezelfde gerechtigheid zijnde, maar ook zoveel schade komt
mede te veroorzaken voor dezelfden dat de landerijen tot den zelfde boedel bezittende daarmede
zullen ongecultiveerd blijvende, welke zo verzocht en sustineerde hij voorschreven gelaste en den
voorschreven heer drossaard van niet tegenstaan het pretens … protest en nulliter verzocht wordt
van met de begonste verkoping en de daarop volgende goeden is voorts te mogen procederen
Vande Ue appointmenten van de …
WLO-OGA750-181
… schepen des land en markiezaat Westerlo om aan de borgmeesters van Westerlo voorschreven
van aan te betalen en te voldoen hun achterheid der sloten van rekeningen in hun voornoemde
kwaliteit gedaan binnen den tijd van 12 dagen naar d’insinuatie en sommatie op pene van executie
cum expansies, … actum in plene collegio 20 oktober 1759 .
WLO-OGA750-185

folio 92 verso

Op heden deze 6 maart 1714 voor de schepenen nagenoemd in collegio compareerden Adriaen
Vande Brande en Jan Verhagen als geëede voogden der wees achtergelaten bij wijlen Anna
Verhagen daar vader af is Peeter Vande Brande ter ene zijde en de voorstaande Peeter Vande
Brande ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden dor interventie van de
schepenen en andere goede mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke
meubelen op de voorschreven wees verstorven uit hoofde van hun moeder in voegen en manieren
hierna volgende.
Te weten dat hij Peeter Vande Brande schuldig en gehouden is de voorschreven wees tot één in
het getal met naam Jan Vande Brande te onderhouden van kost en drank … tot hij gekomen is tot
een ouderdom van 20 jaar en hem dan voor uitkoop zal betalen een som van 25 guldens in geld
eens, drie veertelen koren en een tamelijk kleed … De vader zal genieten en profiteren al de
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden. Aldus
gedaan coram H. Bourbon, Philip Halloint, Jan Diels, Peeter Siongers en Michiels Willems
schepenen in collegio op datum als boven.
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Verzoek tot het bekomen van een decreet en nodige autorisatie. Marten Van Olmen en Adriaen
Sprengers als geëede voogden voor de weeskinderen achtergelaten bij wijlen Jan Van Olmen en
Anna Sprengers, verklaarden hoe dat den voorschreven Jan Van Olmen in zijn leven heeft
verkocht een heide, gelegen in “ den heunick “ onder Olen, groot omtrent ander halve zille aan
Adriaen Laureijs voor de som van tien guldens en tien stuivers courant geld, waarvan geen
conditie is te vinden, nog tot hier toe over de voorschreven verkoop is geschied de behoorlijke
goedenis, zo zouden de voorschreven voogden ten verzoek van de gezegde koper het perceel
kunnen gichten en erven met toekenning van Ue decreet en autorisatie .
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de gedane verkoping met de goede
nis daar op te volgen. Actum in collegio van de schepenen deze 6 maart 1714. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-186

folio 93 recto

Verzoek tot autorisatie tot verkoop van een perceel erve. Hendrick Bourbon voogd uit de wet
benevens Sebastiaen Van Kerckhoven geëede voogd voor de wezen achtergelaten bij wijlen
Adriaen Helsen, daar moeder af leeft Maria Vanden Bulck, verklaarden dat er een plek erve
bestaande zowel in weide als opgebroken heide is verkocht toebehorende aan de voorschreven
wezen tot betaling van de schulden, waar mede ze werden overvallen, welke verkoop niet
publiekelijk kan geschieden zonder alvorens Ue autorisatie.
Koper was mogelijk Adriaen Douwen Janssone? De schepenen van Westerlo accordeerden aan
de supplianten het decreet en de autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 24 april 1714.

Voor het officie en schepenen onder genoemd compareerden Anna Mesens weduwe wijlen Jan
Baptist Verlinden ingezetene alhier, bijgestaan met de …
WLO-OGA750-187

folio 93 verso

gekozen voogden, dewelke verklaarde dat haar zoon Georgius Verlinden tot Luik voor datum
zijner professie graag bij testament zou disponeren van zijn erfgoederen, die de comparante is
betouchtende, verklaart bij en mits deze ten dien effect af te gaan en te redimneren hare
voorschreven touchte, mitsgaders alle ander recht hetgeen haar enigszins aan de voorschreven
erfgoederen zou mogen competeren, doende alhier daar van geëede opdracht tot behoef van haar
voornoemde zoon, Georgius Verlinden met consent dat hij hetzij bij testament of anderszins
disponerende naar geliefte, gelovende daar tegen nooit te zullen doen nog te laten geschieden in
recht nog daarbuiten, alles nochtans met condities dat haar voorschreven comparantes zoon
zijnde universele erfgenaam zal moeten te laste leggen de penningen die hij comparante voor hem
en zijn overleden broer heeft moeten ter rente lichten. Actum coram Hendrick Bourbon en Philip
Halloint schepenen, deze 30 mei 1714.

Verzoek tot het verlenen van een decreet tot verkoop van erfgoederen. Peeter Thijs en Peeter
Eijckens als rechterlijke voogden van de kinderen wijlen Michiel Thijs en Margareth Eijckens
gehuwden tijdens hun leven, item de voornoemde Peeter Thijs met Martinus Cluijts te samen als
voogden der kinderen wijlen Hendrick Thijs daar moeder af leeft Catlijn Bulckens, dat mits de
aflijvigheid van Cathelijne Woulters des voorschreven kinderen grootmoeder op dezelfde met vol
recht is verstorven en gesuccedeerd enige erfdom in gronden van erven, gelegen alhier onder
Olen, ook enige onder Lichtaart al dewelke de voorschreven erfgoederen nog zijn onverdeeld en
waarmede de remonstranten wezen struiksgewijs waren komende voor een zevende (4 de ?) part,
vervolgens vinden zij vertoners het profijtelijker voor hunne respectieve wezen de gezegde
erfenissen met de condividenten gelijkelijk deze ten grootsten en schoonsten te verkopen.
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WLO-OGA750-188

folio 94 recto

De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodig decreet tot verkoop.
Actum in collegio van schepenen, deze 5 juni 1714.

Verzoek tot decreet en autorisatie voor een verkoop van een perceel heide. De weduwe met de
voogden der kinderen wijlen Cornelis Van Bijlen, verklaarden dat mits de voorschreven wezen
competeerde een ongeleije heide op de voorschreven kinderen gedevolveert, waarmede zij
jaarlijks geen profijt konden doen, geconsidereerd de lasten (kosten) zij vertoners te samen
hadden goed gevonden dezelfde heide ten hoogsten en schoonsten met kaarsbranding te
verkopen, om de penningen daarvan voort komende te remplaceren, en te laten houden
dezenzelfde natuur … mitsgaders tot de goedenis.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en de autorisatie,
mitsgaders van de kooppenningen te maken behoorlijke rekening. Actum in collegio van
schepenen deze 17 juli 1714. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-189

folio 94 verso

Verzoek tot decreet en autorisatie tot verkoop van een huis te Herentals. Franciscus Barre en
Jan Roovers geëede voogden der kinderen wijlen Matthijs Barre daar moeder af leeft Catlijn
Horemans, verklaarden dat zij het sterfhuis bevonden met diverse passieve schulden en geen
ander middel tot aflossing en betalingen der zelfde konden achterhalen als tot verkoop van het
huis en hof gestaan en gelegen in “ de Boeverijen “ tot Herentals, palende zuid en west de
kinderen Peeter Bosch, oost de straat en noord Geerard Kenens ?, doch terwijl zij remonstranten
in hun kwaliteit tot dusdanig verkoop hoognodig hebbende Ue decreet zo keerden zij zich tot Ue.
De wethouders van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie. Actum
in collegio van schepenen deze 11 september 1714. L. Van Wesel.

Verzoek tot het bekomen van een decreet en autorisatie voor de verkoop van gronden. De
voogden der kinderen en erfgenamen wijlen Anna Van De Goor daar vader af leeft Jan Peeters
dat zij bij akkoord aangegaan met Wilm Van De Goor goed vindende te verkopen enige gronden
van erven onverdeeld de penningen daarvan voortkomende enige der getrouwden te voorzien van
bestialen en andere noodzakelijkheden, waartegen de minderjarige onder mombordije staande
zullen worden geëgaliseerd, dan terwijl zij vertoners voor zoveel nodig hebben Ue decreet zij zich
keren tot Ue.
WLO-OGA750-190

folio 95 recto

De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie.
Actum in collegio scabinorum deze 6 november 1714. L. Van Wesel.

Verzoek tot decreet en autorisatie tot goeden is. Ondertekent Peeter Van Dom, Michiel Willems.
De weduwe wijlen Jan Van den Dom ? nl. Woutruijt Coomans daar dezelfde wijlen haar man in
zijn leven heeft verkocht aan Jacobus Van Houtten, een perceel beemd ten deze uit gebaggerd,
gelegen in “ het Oolens broeck “. Oost Cornelis Laenen, zuid Paulus Oijen, west Jan Otten
noord de Nethe, en dat om en mits daarvoor te betalen de waarde van drie ducatons of één
pistole, en mits zij verkoopster de koopprijs in het leven van haar man ook is voldaan en
gepresseerd word tot de goeden is zo voor Ue kennelijk, dat zij dit eventueel niet zou mogen doen
zonder Ue permissie.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de permissie om te procederen tot
de goedenis. Actum in collegio van schepenen deze 20 november 1714. L. Van Wesel.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 81

WLO-OGA750-191

folio 95 verso

Op heden den 9 januari 1715 voor het officie en schepenen onder genoemd compareerden Heer
Petrus Guilielmus Lepage theologant etc… en Sebastiaen van Kerckhoven uit de wet
geassumeerde voogden der achtergelaten kinderen wijlen Juffrouw Dimphna Lenaerts daar vader
af leeft de heer doctor Hieronimus Lepage ter ene, den voorschreven Hieronimus Lepage ter
ander zijde verklarende door interventie van schepenen te zijn het akkoord nopende de haafelijke
meubelen uit hoofde van hun moeder op hun verstorven in voegen en manieren hier volgende.
Te weten dat hij tweede comparant zijn voorschreven kinderen tot acht in het getal zal
onderhouden en opbrengen tot den ouderdom van 18 jaar, laten leren lezen, schrijven, cijferen en
de jongens laten studeren tot Filosofie, chirurgijn pharmacie praktijk … ook aan ieder kind te geven
een redelijk kleed naar hun staat, twaalf hemden en zes ducatons in geld op bekwame tijd als zij
dat nodig zullen hebben … om hun verder te laten studie doen of de dochters enige comensschap
te doen, zo zal hun uit de patrimoniale of matrimoniale goeden laten verkopen of profiteren naar
hun goed dunken …
In tegendeel vandien zal hij tweede comparant behouden al de meubelen en in het geheel tot zijn
…
WLO-OGA750-192

folio 96 recto

dispositie zijn huis mogen gebruiken, de bomen staande op de kinderen erven tot Eijnthout of
Eijnthout Ham, en mits vele bomen aan den kant van een weide dik staan, en de erve merkelijk
bederven, zo zal hij daarvan mogen verkopen zoveel alsdat nodig zijn om af te leggen een kapitale
rente van vijftig guldens wisselgeld aan de kerk van Eiindthoudt geeffecteert op de kinderen
goederen, en wat belangt de onkosten van het proces wegens Sr. Truijens cum suis zullen
moeten betaald worden en gevonden op het erfgoed … mits daarvan ook in genieten de touchte
en alzo zijn oudsten zoon François Lepage studerende tot Loven in de medicijnen …
Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest, Michiel Willems, Jan Van Roije en Adriaen Snijers
schepenen in collegio op datum actum boven.

Verzoek tot het verlenen van een decreet voor de verkoop van een huisje, mits latende den intrest
der koopsom aan den uitlandigen en minderjarige broers Sijmons. Anthoon Sijmons hem sterk
makende voor Hendrick Sijmons zijn uitlandigen broeder, dewelke niet weet of deze levend of
dood is, en hij vertoner ook in kwaliteit als voogd over zijn halfbroer Peeter Sijmons alsnog
minderjarige bij zijn vader achtergelaten uit den schoot van Elisabeth Peltiens dat zij samen
hebben een vervallen huisje of schobbeken met wat erve daaraan gelegen tot ... Heultje alhier,
hetwelk niet deelbaar is, en daarenboven grote reparatie nodig heeft, en daarom goed gevonden
hetzelfde publiekelijk te verkopen en na kerkgeboden en tot geen hoge prijs en heeft opgebracht,
zo Ue kennelijk is want de vertoner zo ten opzichte van …
WLO-OGA750-193

folio 96 verso

zijn minderjarigheid als absente uitlandigen voorschreven broeder hoognodig heeft Ue decreet, zo
keerde hij zich tot U als oppervoogden.
De schepenen van Westerlo accordeerden het decreet en autorisatie ten deze hiervoor vermeld.
Actum in collegio van schepenen deze 22 juni 1715. L. Van Wesel.

Verzoek ten einde een aggregatie voor een verkoop van een huis. Jan Coomans en Hendrick
Bourbon voogden der kinderen wijlen Barbara Smits daar vader af was Peeter Van Inthoudt,
dat zij voor een vijfde part gerechtigd zijnde in zeker huis en hof gestaan en gelegen alhier in de
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Polderstraat gekomen van wijlen de kinderen grootvader en grootmoeder wijlen Jan Marinus
Smits en Catlijn Buecken gehuwden tijdens hun leven, zo ter oorzaak de bezwaringen van
schulden als ook om de niet deelbaarheid volgens hun plicht te resolteren tot verkoop.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten te verlenen het nodig decreet en
autorisatie. Actum in collegio deze 5 februari 1715. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-194

folio 97 recto

Verzoek tot het verlenen van een decreet en autorisatie tot verkoop van land. Ondertekent Peeter
Heijlen. Peeter Vande Ven en Peeter Heijlen als voogden van de achtergelaten kinderen wijlen
Guilliam Vande Ven en Elisabeth Heijlen, verklaarden hoe dat zij het sterfhuis belast vonden met
vele passieve schulden zo gegoede renten als andere en om uit deze lasten te komen, verzoeken
zij Ue om hiervoor enkele percelen te mogen verkopen die aan hun zijn aangekomen van
Hendrick Stercx en Dimphna Spijkers, mits zij alsnu al verkocht hebben een huisje met land en
weide daaraan gelegen op “ het vooreijnde “ tot Tongerlo om daarvan te betalen de wezen
schulden.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de permissie en autorisatie, mits
doende daarvan behoorlijke rekeningen en bewijs. Actum in collegio van schepenen deze 19
februari 1715.

Op heden 5 maart 1715 voor de stadhouder en schepenen in collegio compareerden Peeter
Helsen en Cornelis Laenen als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Christina
Helsen daar vader af leeft Adriaen Verboven ter ene en de voorschreven Adriaen Verboven ter
andere zijde welke verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn
aangaande de haafelijke meubelen op de wezen uit hoofde van hun moeder verstorven in voegen
en manieren hier volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig is hun voorschreven wezen en kinderen tot vier in het
getal met naam Dimphna Verboven, Jan Verboven, Peeter Verboven …
WLO-OGA750-195

folio 97 verso

en Elisabeth Verboven te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn tot een
ouderdom van 20 jaar en hen dan voor uitkoop te geven 75 guldens eens en vier veertelen koren
met een veerteel boekweit bovendien blijft hier tot profijt van de wezen 200 guldens obligerende
die is geldende Henricus Helsen en Peeter Helsen Geertssonen en dat hij daarvoor tweede
comparant zijn leven lang daarvan moet profiteren den intrest en ook te betalen den intrest van
670 guldens blijvende tot last van de wezen …
Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Verbiest, Sebastiaen Van Kerckhoven,
Michiel Willems en Jan Van Roije schepenen, op datum als boven.

Verzoek van decreet en autorisatie voor de verkoop van een huis. Melchior De Wolff en Jan
Bulckens geëede voogden …
WLO-OGA750-196

folio 98 recto

van de absente dochter wijlen Christiaen De Wolff en Maria Bulckens gehuwden tijdens hun
leven, verklaarden dat zij niet weten of dezelfde leeft of dood is, hebben goed gevonden haar part
en deel in het huis, hof en binnengeleg te verkopen, mits de wederhelft ook was verkocht, en dat
tot meer profijt der voorschreven absente.
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De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de permissie tot de gemelde
verkoop. Actum in collegio deze 20 maart 1715. L. Van Wesel.

Verzoek tot decreet en autorisatie tot verkoop van grond te Olen. Elisabeth Bertels achtergelaten
weduwe wijlen Peeter Vermeulen verklaarde hoe dat dezelfde Peeter Vermeulen met assistentie
van de remonstranten in zijn leven benevens Jan Bertels heeft verkocht zeker perceel erve
genaamd “ den pellekens dries “ alsnog twee andere percelen gelegen onder Olen.
WLO-OGA750-197

folio 98 verso

De schepenen van Westerlo approberen de verkoop gedaan bij wijlen Peeter Vermeulen en
autoriseren Jan Bertels als voogd tot het doen van de goedenis. Actum in collegio van schepenen
deze 30 april 1715. L. Van Wesel.

Verzoek tot decreet en autorisatie tot verkoop van eigendom. De voogden der kinderen wijlen Jan
Tops en Catlijn Van Kiel gehuwden tijdens hun leven, verklaarden dat zeker hunne wezen
onverdeeld competeerden een kamer, hof en een stuk land genaamd “ crijns veldeken “, dat de
remonstranten niet van kunnen pretenderen voldoening van de respectieve koopsom volgens
conditie van publieke verkoop zonder voorgaande opdracht en vertijdenis, zo nemen zij hun
recours tot Ue als oppervoogden van hun voorschreven wezen.
De schepenen accordeerde aan de supplianten het nodige decreet, mits doende van behoorlijke
rekening en bewijs. Actum in collegio van schepenen deze 14 mei 1715. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-198

folio 99 recto

Scheiding en deling aangaan tussen de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jan Diercx
Michielssone en Joanna Van Dijck gehuwden tijdens hun leven en dat in zeven kavels, bevallen
als volgt.
De eerste kavel, het huis aan “ de vaart “. Item den hof en huisveld met het veldje benevens den
dries langs door, af te meten tot 200 roeden te samen geschat op 1025 guldens. Item den halven
“ heijbergh “ geschat op 200 guldens. Nota dat “ de heijbergh “ mag wegen door den kerrenweg
van de gelijke dividenden rijbaar moet zijn jaar in jaar uit. memorie. Den halven dries naast de
baan geschat op 200 guldens. Deze kavel moet dragen in de passieve schulden en obligaties 241
en is gevallen aan Adriaen Diercx als oudste zoon.
De tweede kavel bestaat als volgt, het resterende land in “ het huijsvelt “, geschat op 450
guldens. Item “ het verhaegen veldeke “ geschat op 160 guldens. Item in “ het herijken “ 350
guldens geschat. De helft van de weide bij “ de heijbergh “ geschat op 200 guldens. Het derde
part van “ de groote pleck “ hooiwas in “ het geertsbosch “, geschat 83 guldens zes stuivers één
blank. Item het vierde part van den hooiwas onder Heultje geschat op 87 guldens 10 stuivers. En is
deze kavel bij loting gevallen aan Jan Van Rooij als getrouwd met Elisabeth Diercx, op last van
te moeten dragen in de passieve schulden en obligaties 147 guldens 5 stuivers één blank.
De derde kavel bestaat als volgt: “ het heuvelken van tongelmans “ geschat op 400 guldens.
Item “ den halven heijbergh “ 200 guldens geschat. Item de helft van het bosland geschat 175
guldens. De weide van Michiel Van Tongel, geschat 300 guldens. Den hooiwas met Jan Seggers
geschat op 80 guldens. De schuur aan het voorzegde huis de welke moet van de grond gedaan
worden als de huur expireert, geschat op 100 guldens. Deze kavel is bevallen aan Petronella
Diercx, dewelke in de passieve schulden moet dragen 71 guldens negen stuivers.
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WLO-OGA750-199

folio 99 verso

De vierde bestaat als volgt: Het achterste huis, hof en huisveld tot aan de put of kerreweg, geschat
975 guldens. Nota de voorschreven weg blijft aan de gelijke condividenten om daardoor te wegen,
memorie. Het hei eussel geschat op 400 guldens mag wegen over alle de achtergelegen erven der
condividenten. Item het derde part in den hooi was in “ het geertsbroeck “ tot de voorschreven
vierde kavel, geschat 83 guldens zes stuivers één blank. En is deze kavel bevallen aan Peeter
Diercx op de last van 274 guldens 15 stuivers één blank te dragen in de passieve schulden of
obligaties, memorie.
De vijfde kavel bestaan als volgt: De schuur aan het achterste huis met de erven daar achter aan
gelegen tot aan de put, geschat op 400 guldens. Item “ het quaedt veldt “ genaamd, geschat op
400 guldens. Item de helft van “ het boschlandt “ geschat op 175 guldens. Item de helft van den
dries aan het voorste huis naast den noorden, geschat op 200 guldens. Het vierde part van den
hooiwas onder Heultje, geschat op 87 guldens 10 stuivers. En is deze kavel bevallen aan Andries
Robrechts als getrouwd met Anna Diercx, moetende dragen 78 guldens in de passieve schulden
of obligaties, memorie.
De zesde kavel bestaan als volgt: Eerst “ het costermans veldt “ geschat op 650 guldens.
Moetende dit veld dragen de weg van de achtergelegen erven der condividenten zonder enige
beesten daar door te leiden, ten ware in den herfst tijd na de speurrie, en zo verder op “ het
bosland “ en van daar op “ den haeck “. Item van “ den haeck “ op “ het quadtveldt “ en ten leste
op “ het wouwerblock “. memorie. Item tot dezelfde kavel wordt al nog geroerd “ het wouwer
block “ geschat op 250 guldens. item de helft van den dries bij “ den heijbergh “ geschat op 200
guldens. Item “ de crappelinghe “ geschat op 100 guldens. Zijnde deze kavel bevallen aan Maria
Diercx op de last van in de passieve schulden of obligaties te dragen 66 guldens, memorie.
WLO-OGA750-200

folio 100 recto

De zevende kavel bestaat als volgt: Eerst de weide genaamd “ de vennen “ geschat op 400
guldens. Deze weide moet dragen de wegen tot de gronden van erven der condividenten,
memorie. Item tot deze kavel wordt gevoegd de erve genaamd “ de haeck “ geschat 550 guldens.
Item de helft van den hooiwas tot Heultje, geschat op 175 guldens. Item het derde part van den
hooiwas in “ het geertsbroeck “ geschat 83 guldens 6 stuivers één blank. En is deze kavel
bevallen aan Catharina Diercx op den last van 24 guldens 15 stuivers één blank te dragen in de
passieve schulden of obligaties, memorie.
Verklaarden de voornoemde condividenten dit te wezen hunne scheiding en deling. Volgen de
verdere condities van deze scheiding en deling. Actum deze 9 juli 1715 in collegio van schepenen,
coram Niclaes Piha stadhouder, Sebastiaen Van Kerckhoven, Jan Van Rooij, Henrick Verbiest en
Adriaen Snijers schepenen. Overgebracht ten register 24 juli 1715.
WLO-OGA750-201

folio 100 verso

In den naem ons heeren amen. Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond
en kennelijk aan één iegelijk, dat op heden zeven … in julio zestienhonderd en vijf en vijftig voor
mij Paulus Verborght openbaar notaris te Westerlo residerende en in de presente van de
getuigen nagenoemd, compareren Adriaen Rouvoet, ziek en te bedde liggende en Juffrouw
Maria Oijen zijn huisvrouw gaande en staande, beiden hun verstand, memorie in alles wel
machtig, welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben dit hun testament en
uiterste wille.
Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart.
Dispositie van hun haafelijke ...
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WLO-OGA750-202

folio 101 recto

goederen, acties, schulden en kredieten, zullen deze volgen en gaan naar de langstlevende en dat
mits den uitkoop bij de comparanten gedaan tegen Franciscus Roberechts hun voorzoon en
zijne voogd … bij Mr. Jan Asbroekx, daar Roberechts de originele van heeft. Item zo institueren
zij comparanten in deze hunne erfgenamen hun beider kinderen Franschien Rouvoet, Anna
Christina Rouvoet, Maria Rouvoet, Margariet Rouvoet en Elisabeth Rouvoet, om na hun
comparanten te mogen delen en parten zo gewijs gelijk en zonder voordeel haar erfgoederen …
etc. Actum coram Jan Danckaerts en Peeter Van Tendelo getuigen.
WLO-OGA750-203

folio 101 verso

Op 3 september compareerde Juffrouw De Verginis weduwe wijlen den drossaard Jacques De
Rest bijgestaan met den procureur Thijs, met relaas op zegel van datum 29 augustus 1715
ondertekent M. Gilis alhier gedaagd te zijn den procureur De Neff als dienende de erfgenamen
Vinckenbourgh tegen haar comparante, om alsnu voor de wethouders alhier gekomen zijn,
doende verzoek expiratie, dienvolgens haar comparant voorgelezen zijnde den derden, vierden en
achtsten artikels exceptioneel gediend 26 juni 1715.
WLO-OGA750-204

folio 102 recto

Scheiding en deling tussen de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jaques Van Kerckhoven en
het weeskind wijlen Peeter Coremans daar moeder af is en leeft Barbara Diercx en dat met
dezelfden advies over de goederen bij hun achtergelaten, te delen in vier egale kavels die zijn als
volgt.
Eerste kavel. Eerst werd gesteld voor de eerste kavel zeker huis met het binnengeleg daaraan
gelegen, gestaan aan de Pleine tot Heultje, groot omtrent 550 roeden. Oost Diel Haenegreefs, zuid
de Pleijne, west de Heijstraete en noord Adriaen Vervoort. Item de schobben op de Pleijne. Item
een plek land genaamd “ de locht “ groot 290 roeden salvo met de helft van den hoijenwas tot
Hulshout, groot omtrent in het geheel een half bunder met een hooiweide in “ het s’ heeren
broeck “ en moet deze kavel afdragen de lasten en cijnzen daarop uitgaande en bovendien moet
de moeder hebben de kamer van het voorzegde huis voor haar gebruik haar leven lang met een
hoek in het huis om haar te warmen. En is deze eerste kavel gekozen bij Andries Van
Kerckhoven.
Tweede kavel, werd gesteld voor de tweede kavel het nieuw huis met de helft van het binnenveld
van Jan Vermeerbergen gestaan en gelegen tot Heultje, groot 160 roeden salvo. Oost Peeter
Vervouen, zuid de Pleijn, west Jan Vermeerberghen en noord de straat. item een plek genoemd
“ den … ” ook tot Heultje gelegen, groot 100 roeden. Item een plek land gelegen achter Jan
Vervoort hof, groot 90 roeden. Item de andere helft van den hooiwas tot Hulshout met de helft van
een blekbos genaamd “ het vierde part bosch “ onder Heultje, moet deze kavel afdragen de
lasten en cijnzen daarop uitgaande. En is deze voorschreven tweede kavel bevallen aan Andries
Tubbecx voor en in de naam van Peeter Coremans, waarvan hij voogd is.
WLO-OGA750-205

folio 102 verso

Derde kavel. Voor de derde kavel werd gesteld het huis aan het kapelleke tot Heultje met het
geheel binnenveld, groot een bunder salvo. Oost de straat, zuid de kinderen Jan Bruers, west
Sebastiaen Van Passele erfgenamen en noord de voorschreven straat. Item een plek land “ de
neerho… “ genaamd, groot omtrent de drie zullen onder Heultje, met de helft van “ den tempel
bosch “ met een zille hooiwas in “ het leuw broek “ met alsnog een hooi weide in “ het … bro… “
alles ook onder Heultje gelegen en moet deze kavel afdragen de lasten en chijnsen daar op
uitgaande hetzij aan de kerk, H. Geest of anderszins en is deze derde kavel bevallen aan Jan Van
Kerckhoven.
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Vierde kavel. Aan de vierde kavel werd gesteld de schuur met de plek land daar opgestaan
genaamd “ …landt “ gelegen aan de Pleijn tot Heultje, groot omtrent 265 roeden salvo. Oost de
voorschreven Pleijn, zuid Jan Sijmons, west S’ Heerenstraet en noord Andries Van Kerckhoven.
Item een plek genaamd “ den berghel “ ? groot 206 roeden onder Heultje, waarop uitgaat 50
guldens aan den heer Dispensier tot Tongerlo, die deze kavel te samen is nemende. Item een
perceel erve gelegen aan “ den bergh “ tot Zoerle voor de helft groot omtrent een bunder waarvan
de andere helft competeerde aan Jan Vermeerbergen, met alsnog de helft van “ den saert
bempt “ waarvan de wederhelft competeerde ook aan de voorschreven Jan Vermeerbergen.
alsnog een zille hooiwas genaamd “ den tempel sille “ met de andere helft van “ den tempel
bergh “. Item alsnog twee honderd guldens kapitaal die Jan Vermeerbergen geldende is moet
deze kavel afdragen de lasten en de schulden daarop uitgaande hetzij aan de arm kerk, H. Geest
als anderszins hoedanig die wezen moeten. En is deze voorschreven vierde kavel bevallen aan
Hendrick Diercx als man en voogd van Catharina Van Kerckhoven.
WLO-OGA750-206

folio 103 recto

Volgen verdere condities voor deze scheiding en deling. Aldus gedaan coram de Heer F.
Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven, Adriaen Snijers, Hendrick Verbiest en
Michiel Willems schepenen deze 8 oktober 1715.

Verzoek tot autorisatie nodig voor de verkoop van een perceel land. Christiaen Laureijs en
Adriaen Verstraten als voogden van Maria Laureijs, verklaarden hoe dat zij remonstranten
volgens scheiding en deling schuldig zijn aan den Heere Blerincx honderd guldens en aan de kerk
van Tongerlo 40 guldens voor welke 140 guldens wisselgeld de panden van Adriaen Verbiest,
Nicolaes Govaerts en Jan Govaerts verobligeert en effectelijk belast staan en mits de
voorschreven Jan Verbiest, Nicolaus Govaerts en Jan Govaerts daar gelijk de vertoners tot
ontlasting hun panden willen recupereren, hetwelk zou leiden tot groot achterdeel der
voorschreven wezen.
De schepenen van Westerlo accordeerden de goedenisse en den koop voor datum van de
voorschreven goedenisse gedaan, mits de voogden zullen doen rekeningen, nochtans dat de
verkopers voor twee delen en Jan Helsen voor een derde part moeten ontlasten Adriaen
Verbiest Janssone, Nicolaus Govaerts en Jan Govaerts van zekere rente die den Heere
Blerincx en de kerk van Tongerlo zijn heffende tot 150 guldens, moetende bovendien Jan Helsen
goed doen aan de wees Maria Laureijs 50 guldens van de 150 guldens gelichte penningen van
Jan Huijpens ? … de remonstranten geen ander middel weten deze te verhoeden, de aanstaande
kosten om te betalen der 150 guldens met den intrest van dien, zij voor de wezen Maria Laureijs
met Jan Laureijs haar broer en Jan Helsen nu getrouwd met Catharina Laureijs zijn geldende
dan om te verkopen zeker perceel land genaamd “ het laer hoff “ gelegen tot Strateneijnde onder
Westerlo, groot in het geheel een oud bunder hier met hun dries toekomende, redenen waarom de
remonstranten zich hier keren tot Ue. Actum in collegio van schepenen deze 5 november 1715. L.
Van Wesel.
WLO-OGA750-208

folio 104 recto

Verzoek tot decreet voor het maken en geven van goedenis. Jan Vande Veecken en Michiel
Janssens ...als voogden der kinderen wijlen Dielis Vande Veecken en Anna Janssens
gehuwden tijdens hun leven, verklaarden dat de voorschreven wezen ouders in hun leven zijn
voldaan over de koopprijs van een eussel gecontesteerd tegen Adriaen Verrijcken gelegen tot
Hulshout, en want deze koper hun remonstranten is presenterende tot de wettige goedenis van het
voorschreven verkocht eussel, hetgeen zij niet konden of mochten doen zonder Ue decreet en
autorisatie zo nemen zij remonstranten hun recours tot Ue als oppervoogden.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodige decreet. Actum in
collegio van schepenen deze 19 november 1715. L. Van Wesel.
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Verzoek voor een decreet en autorisatie tot verkoop van twee percelen land. Adriaen Janssens
en Hendrick Belmans als voogden der wezen Jan Janssens en Dimphna Belmans gehuwden
tijdens hun leven, verklaarden dat de voorschreven ouders aan hun kinderen hebben
achtergelaten verscheidene passieve schulden zoveel dat dezelfde niet konden worden voldaan
zonder daartoe te verkopen enig erfgoed, namelijk twee plekskens land gelegen tot Meerbeeck,
waarvan het ene geheten “ den mierheuvel “ ? groot drie zullen salvo en het andere geheten “ het
silleken “ waarvan de ene helft competeerde aan den eerste remonstrant en de andere aan de
wezen voorschreven, onverdeeld.
WLO-OGA750-209

folio 104 verso

De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie. Actum in
collegio van schepenen deze 17 december 1715. L. Van Wesel.

Op 17 december 1715 voor de heer drossaard en schepenen in collegio compareerden Maria
Verhaert weduwe wijlen Olivier Tiborts bijgestaan met een gekozen voogd ter ene en Jan
Tiborts voogd met de schepenen Sebastiaen Van Kerckhoven uit de wet als voogden van haar
kinderen verwekt bij den voorschreven Olivier Tiborts ter ander, dewelke bekenden tot akkoord
gekomen te zijn nopende haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, te weten dat al dezelfde
zullen blijven aan de voorschreven weduwe om daar mede te doen haar vrije wille, mits haar
kinderen tot vier in het getal te alimenteren en te onderhouden naar staat … tot ze zullen komen
tot een staat en aan ieder van hen te geven een som van 50 guldens en bovendien nog te betalen
alle personele schulden, mitsgaders jaarlijks te betalen de intresten van de vele renten, zolang zij
het huis en den hof bewoonde en gebruikt, mits daaraan ook doende de noodzakelijke reparaties
…
WLO-OGA750-210

folio 105 recto

Actum coram den Heer Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven, Hendrick Heijns,
Adriaen Snijers en Hendrick Verbist schepenen.

Wij drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo doen kond en kennelijk al
degenen die deze letteren zullen zien of horen lezen dat op heden deze datum voor ons
compareerden Juffrouw Cornelia De Vergenis weduwe wijlen den Heer Jacques De Rest onze
gewezen drossaard met een vreemde voogd haar gegeven met recht, dewelke bij deze bekende
volmachtig gemaakt te hebben Sr. Ambrosius Egidij tegenwoordig wonende binnen de stad
Antwerpen, om te verkopen een huisje met de gronden, gestaan binnen de voorschreven stad
Antwerpen bij “ de Croonen borgpoort “ op den last van twee guldens jaarlijks erfelijk daar
eeuwelijk cijns te betalen aan het Godshuis van Jacomo De Verginis en den armen van
Antwerpen, te weten de arme vrouwens en bovendien de voorschreven cijns of last aan de
voorschreven comparante te betalen een som van 350 guldens wisselgeld, gevende zij
comparante verder onherroepelijke procuratie aan den gemelde Sr. Ambrosius Egidij om de
koper voor de verkochte huis en gronden gestaan en gelegen als boven behoorlijk te goeden,
vestigen en erven met alle solemniteiten voor Heer en Hof competent … Gedaan in collegio 14
januari 1716.

Wij drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo doen kond en kennelijk al degene
die deze letteren zullen zien of horen lezen dat op heden datum deze comparante Juffrouwe
Cornelia De Verginis weduwe van de Heer Jacobus De Rest in zijn leven drossaard van
Westerlo, dewelke verklaarde hoe dat de Heer Ambrosius Egidij als gemachtigde van haar
comparante onlangs heeft verkocht aan Philip Bignij en zijn huisvrouw een huis genaamd
“ het roodt schauwken “ …

Westerlo Rekesten 1696 – 1743

Pagina | 88

WLO-OGA750-211

folio 105 verso

gestaan in de Roo…borgstraete binnen Antwerpen, en alzo de koper maar en is uitgestoken twee
guldens jaarlijks aan het Godshuis van wijlen den Heer Jacques De Verginis en dat het
voorschreven huis bij haar comparante is verbonden voor zes guldens en twaalf stuivers erfelijk
aan het voorschreven Godshuis, zo is het dat zij comparante andermaal is constituerende den
voorschreven Heer Ambrosius Egidij om tot aliënatie van de voorschreven kopers voor de vier
guldens en twaalf stuivers rest van de gemelde zes guldens twaalf stuivers te verbinden haar
comparantes huis genaamd “ den perenboom “ gestaan in de Lepelstraat tot Antwerpen, en
daarover te passen de nodige akte in forma en verder daar in te doen hetgeen zij comparante
aldaar present en voor ogen wetende zoude kunnen of mogen doen. Gedaan in collegio van
schepenen, op 11 februari 1716.

Verzoek tot decreet en autorisatie voor de verkoop van twee percelen land. De voogden van de
minderjarige wezen van wijlen Pauwels Kempenaers en Anna Heijlen, verklaarden dat zij in die
kwaliteit hebben doen stellen tot publieke verkoop twee percelen erven gelegen tot Gelindel, zo
omdat de helft hun daarvan maar is toebehorende en dat Maria Kempenaers die de andere helft
competeerde insgelijks is verkopende alsook omdat deze verkoping zal strekken tot beter profijt
der zelfde wezen, en dan de vertoners opmerkten tot het doen van wettige verzekering van de
koper hoognodig hebben Ue decreet en autorisatie keren zij zich tot Ue.
De voogden van de minderjarige wezen van wijlen Pauwels Kempenaers en Anna Heijlen,
verklaarden dat zij in die kwaliteit hebben doen stellen tot publieke verkoop. De schepenen van
Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet, mits doende van de kooppenningen
rekeningen en bewijs. Actum in collegio deze 11 februari 1716. L. Van Wesel.

Verzoek tot permissie voor de verkoop van erfgoederen, mits verantwoording van het wezen part.
De voogden der kinderen wijlen Hendrick Van Herck daar moeder af leeft Theresia Maes, dat zij
…
WLO-OGA750-212

folio 106 recto

pro parte zijn gerechtigd in de erfgoederen achtergelaten bij wijlen hun grootvader en
grootmoeder, dewelke mits niet deelbaar ende de gelijke erfgenamen gedevolveerd en goed
gevonden is dezelfde te stellen tot publieke verkoop. De schepenen des land en markiezaat
Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie voor de voorschreven
verkoop. Actum in collegio deze 21 april 1716. L. Van Wesel.

Op heden 5 mei 1716 voor de heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerde
Laureijs Bordoncx benevens Jan Van Roije schepenen uit de wet voor de wezen achtergelaten
bij wijlen Lucia Van Dijck daar vader af leeft Jan Bordoncx ter ene en de voorschreven Jan
Bordoncx alsnu getrouwd met Maria Verelst ter andere zijde welke comparanten verklaarden
door interventie van de schepenen en andere goede mannen tot akkoord gekomen zijn nopende
de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit hoofde van hun moeder in
voegen en manieren hier volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig gehouden zal zijn de voorschreven wezen tot twee in
het getal met naam Peeter Bordoncx en Adriaen Bordoncx te onderhouden van kost en drank
… tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en aan ieder van hen dan te geven 12
guldens in geld eens …
WLO-OGA750-213

folio 106 verso
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En zullen de tweede comparanten genieten en profiteren al de haafelijke meubelen ten sterfhuis
bevonden. Actum coram de Heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven,
Hendrick Verbiest, Hendrick Heijns en meer schepenen op datum als boven.

Op voorschreven dag voor dezelfden compareerden Adriaen Vervoort en Jan Van Roije
schepenen uit de wet geassumeerd als voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Jan Vervoort
daar moeder af leeft Maria Verelst ter ene en de voorschreven Maria Verelst bijgestaan met Jan
Bordoncx haar tegenwoordige man ter andere zijde, welke comparanten verklaarden tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorzegde wezen verstorven uit hoofde
van haar vader ten voegen en manieren hierna volgende.
Te weten dat de tweede comparanten schuldig en gehouden zijn de voorschreven wezen tot één
in het getal met naam Maria Vervoort te onderhouden van kost en drank, hemden en wullen … tot
het zal gekomen zijn tot den ouderdom van 18 jaar en haar dan te geven zekere rente ten kapitaal
van 100 guldens die Dielis Vervoort en Peeter Vervoort zijn geldende, gekomen van Marten
Heijdelberghen mits behoudende de tweede comparanten de touchte tot de voorschreven tijd en
bovendien nog 12 die hij tweede comparanten moeten betalen, als wanneer de wees zal gekomen
zij tot een competente ouderdom als voorschreven ...
In tegendeel van dien zullen de tweede comparanten profiteren al de haafelijke meubelen ten
sterfhuis bevonden, mits betalende alle de passieve schulden van hetzelfde sterfhuis. Actum in
collegio coram op datum als boven.
WLO-OGA750-214

folio 107 recto

Op heden 13 januari 1716 voor de stadhouder en schepenen onder te noemen compareerde
Joachim Milants en Sebastiaen Wuijts schepenen uit de wet als voogden der achtergelaten
wezen wijlen Catharina Vos, daar vader af leeft Jan Jacobs ter ene en de voorschreven Jan
Jacobs ter andere zijde verklaarden door tussenspreken door schepenen en andere goede
mannen tot akkoord gekomen zijn nopende de haafelijke meubelen op de wezen verstorven uit
hoofde van hun moeder in voegen en manieren hiernavolgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden is zijn wees tot één in het getal met
naam Martinus Jacobs, te onderhouden van kost en drank … tot deze zal gekomen zijn tot een
ouderdom van 22 jaar en hem dan te geven voor zijn uitkoop de som van 30 guldens eens, met
een eerlijk kleed of in plaats van hetzelfde kleed 25 guldens … en de tweede comparant zal dan
voor hem profiteren al de haafelijke meubelen, mits te betalen al de passieve schulden van
hetzelfde sterfhuis. Aldus gedaan coram den stadhouder Nicolaes Piha, Sebastiaen Wuijts en
Gerard Vande Veecken schepenen, op datum als boven.

Op heden 16 januari 1716 voor de heer drossaard en schepenen compareerde Jan Peeters en
Adriaen Verlinden als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Maria Verlinden, daar
vader af leeft Peeter Peeters ter ene en de voorschreven Peeter Peeters ter andere zijde ...
WLO-OGA750-215

folio 107 verso

dewelke verklaarden door tussenspreken van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn nopende
de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit hoofde van hun moeder in
voegen en manieren hierna volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn de voorschreven wezen tot drie
in het getal met naam Anna Peeters, Jan Peeters en Adriaen Peeters te onderhouden van kost
en drank … tot het jongst kind den ouderdom bekomen heeft van 20 jaar en dan aan ieder van hen
te moeten geven 20 guldens eens en bovendien een veerteel koren … Volgen condities één of
meerdere wezen zouden komen te overlijden.
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In tegendeel zal de tweede comparant toekomen en profiteren al de haafelijke meubelen ten
voorschreven sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden van hetzelfde sterfhuis.
Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van kerkhoven, Sebastian
Wuijts, Hendrick Heijns en Vander Veecken schepenen in collegio op datum als boven.

Verzoek tot het verlenen van een decreet en autorisatie. Maria Smolders weduwe wijlen Michiel
Renders en Jacobus Renders haar zoon met Jan Smolders respectieve geëede voogd en
toeziener der minderjarige kinderen van wijlen den voorschreven daar zij voor de notaris Stijnen
binnen Herentals op 18 juli laatstleden hebben overgegeven en getransporteerd aan en ten
behoeve van Willem Janssen Boogaerts en Anna Anthonis zij huisvrouw zeker huis met den
binnenblock en land daar in met zijn aanpalende gespecificeerd en dat voor en executie van de
rente van 400 guldens kapitaal wisselgeld, die de voorschreven Willem Janssen Boogaerts en
zijn huisvrouw zijn heffende op de voorschreven goeden volgens den erfbrief daarvan zijnde van
datum 14 februari 1714 en alhoewel zij remonstranten de voorschreven ...
WLO-OGA750-216

folio 108 recto

cessie en transport oordelen beter zijnde gedaan dan gelaten. De schepenen van Westerlo
accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie. Actum in collegio van schepenen
deze 15 september 1716. L. Van Wesel.

Verzoek tot decreet en autorisatie toe verkoop van erfgoederen. De voogden van de kinderen
wijlen Jan Janssens daar moeder af leeft Maria Van Eijnde, verklaarden dat zij het sterfhuis
bevonden hadden passieve schulden en geen ander expediënt konden vinden als te pretenderen
tot verkoop van erfgoederen. De schepenen van Westerlo verlenen aan de supplianten het decreet
en de autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 3 september 1716. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-217

folio 108 verso

Verzoek voor de nodig autorisatie en decreet. Ondertekent Christiaen Kenis, Sebastiaen Van
Kerckhoven. Christiaen Kenis als voogd benevens Sebastiaen Van Kerckhoven
geassumeerde voogd uit de wet van de wezen achtergelaten bij wijlen Sebastian kenis daar
moeder af leeft Maria Verlinden dat zij benevens de andere mede erfgenamen van Adriaen
Kenis en Maria Peeters tot Heultje, verklaarden hoe en ter zake dat zij hun goeden achtergelaten
niet behoorlijk konden delen, genoodzaakt zijn deze te verkopen, zeker huis met de stalling,
schuur en hof daaraan gelegen alhier in de Plaats van Westerlo als mede conditie daar van zijnde
...
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie. Actum in collegio
van schepenen dezen … november 1716. L. Van Wesel.

Aan mijne Heer den Schout der Heerlijkheid en Vrijheid Mol ... etc. Andreas Luijten als principale
voogd en Jan Van Limbergen mede voogd van de wezen wijlen den advocaat Luijten daar
moeder af leeft Catharina Meeldens ? verklaarden dat de voorschreven weduwe met aggregatie
van de remonstranten heeft verkocht zeker perceel erven gelegen tot Westerlo waarvan de koop
was 306 guldens met de hoogen, tot betaling van de gemeenschappelijk schulden zo van
openstaande dorpslasten, cijnzen, achtergelaten binnen Westerlo die bijna allen zijn betaald uit de
voorschreven koopsom en ook omdat deze niet voldoende waren om te kunnen voldoen de
resterende passieve schulden van hun vaders kant voorschreven overleden verkocht van de
andere zijde … tot Mol enigszins behoorden verkocht te worden dewelke zo belast zijn met een
enige renten zouden worden verkocht of belast, welke …
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WLO-OGA750-218

folio 109 recto

mede zou strekken tot profijt en voordeel der voorschreven wezen ...
De schepenen accordeerden tot het verzoek ten deze gedaan, mits de penningen gesteld worden
in handen van Jan Van Limberghen als gedeputeerde tweede voogd. Actum deze 5 december
1716.

Voor drossaard en schepenen in collegio compareerden Adriaen Verrijcken voor Jan Gijsels als
voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen De Neeff daar moeder afleeft Anna Gijsels,
welke comparant verklaarde met interventie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn
nopende zekere kwestie van touchte die is pretenderende Peeter Van Roije als zijnde getrouwd
met geweest met Anna De Neeff gesproten van zekere scheiding en deling over de haafelijke
goederen achtergelaten bij wijlen Anna De Neeff in voegen en manieren hier volgende.
Te weten dat de wezen wijlen den voorschreven Adriaen De Neeff moeten jaarlijks betalen aan
den voorschreven Adriaen Verrijcken voor de voorschreven vier guldens vijf stuivers zo lang als
Peeter Van Roije de voorschreven touchte zal komen te pretenderen, waarvan …
WLO-OGA750-219

folio 109 verso

de jaarlijkse betalingen zijn ingegaan den eerste dag oktober 1714 en alzo zal worden
gecontinueerd tot separatie als voorschreven is … Actum in collegio coram Sebastiaen Wuijts,
Hendrick Heijns, Sebastiaen Van Kerckhoven en Hendrick Verbiest schepenen alhier deze 9
december 1716.

Verzoek tot het verlenen van de nodige autorisatie tot verkoop van een perceel land. Jacobus
Verrijcken en Andreas Helsen Andriessone, hun sterk makende voor de minderjarige kinderen
wijlen Andries Helsen en Maria Van De Bulcke der remonstranten respectief broers en zusters,
verklaarden dezelfde vertoners ten deze bijgestaan met Adriaen Snijers als gekozen voogd uit de
wet alhier, hoe dat den voorschreven wijlen Andries Helsen benevens zijn weduwe Maria Vande
Bulcke zijn hebbende verscheidene passieve schulden, namelijk ene van omtrent zeventig
guldens … openstaande de heer Vande Bergh tot …?
Item omtrent de zestig guldens aan den Heer proviseur van Tongerlo gelijk ook aan de rapporte …
alhier etc… en meer anderen, waarover de voorschreven Maria Van Den Bulcke staat executie te
lijden, om dewelke en meer andere onkosten te vermijden, accorderen en hebben de
remonstranten geraadzame hebben gevonden te verkopen zeker perceel land geheten “ den
hoeck “ gelegen onder Zoerle groot omtrent 225 roeden om met de kooppenningen daarvan voort
te komen te betalen de voorzegde en andere schulden.
WLO-OGA750-220

folio 110 recto

De schepenen accordeerden aan de supplianten de autorisatie voor deze verkoop. Actum in
collegio van schepenen deze 12 januari 1717. L. Van Wesel.

Verzoek tot autorisatie tot een verkoop aan Jacobus Wuijts. Jan Daems en Jan Verwimp als
geëede voogden voor het weeskind achtergelaten bij wijlen Catharina Daems daar vader af leeft
Franciscus Dassen, verklarende hoe dat den voorschreven Franciscus Dassen met zijn
voornoemde huisvrouw heden gekocht zeker huisje gelegen aan de markt alhier gecompeteerd
hebbende Peeter ’t Sijen, dewelke over de koop nog niet te zijn voldaan, dan is daarover nog
goede vindende de som van honderd en vijf en tachtig guldens salvo gelijk ook aan Sebastiaen
Wuijts vijf en veertig guldens salvo en meer andere schulden in het leven van de voorschreven
Catharina Daems gemaakt, uit welke oorzaken om verder onkosten te voorkomen zij
remonstranten het geraadzaam vonden te verkopen ten hoogsten en ten schoonsten aan Jacobus
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Wuijts alhier, om met de koop penningen daarvan te procederen en te betalen de gezegde
schulden en het voorschreven weeskind alzo de schade te behoeden.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie van deze
verkoop, mits doende van de koop penningen te maken rekeningen en bewijs etc… en uitzettende
boven de schulden den boni van de wees ter rente op goede en sussistante panden. Actum in
collegio van schepenen der 9 februari 1717. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-221

folio 110 verso

Vertonende reverentelijk met eerbied Guilliam Stiers geëede voogd en Sebastiaen Wuijts als
gekozen voogd uit de wet, voor de wezen achtergelaten bij wijlen Joannes Stiers daar moeder af
leeft Maria Spits … hier voor de wezen het vierde part in zeker huis en hof daaraan gelegen bij de
kerk … hetgene niet deelbaar was, zo heden de remonstranten benevens de andere erfgenamen
besloten dat het beter was deze eigendom te verkopen.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie tot verkoop mits van
de koop penningen te maken behoorlijke rekening en bewijs. Actum in collegio van schepenen
deze 89 februari 1717. L. Van Wesel.

Op heden den 8ste dag van december 1716 alzo hebben de achtergelaten kinderen van Jan Van
Hout en Maria Lemmens zaliger gescheiden en gedeeld haar erfgoed te weten Adriaen Van
Houdt en Jan Van Houdt en Maria Van Houdt, maar Jan Van Houdt heeft Maria Van Houdt
haar erfdeel gelegen op “ het scobbroeck “ onder Westerlo afgekocht voor de som van 112
guldens.
Item is bevallen aan Adriaen Van Houdt de kamer met de helft van de schouw, en het gedekt
dammende schouwe staat met den hof naast de straat gelijk het betekent is met het deel …
WLO-OGA750-222

folio 111 recto

van het binnenblock naast Jan Schoubroeck binnenblock en “ het schuereussel “ en het derde
part van het hofken naast Jan Verbiest eussel.
Item zijn de twee andere plekken bevallen aan Jan Van Houdt te weten het huis met de stal en
den dorsvloer met den hof tegen het huis gelijk dat getekend is met de twee delen van het
binnenblok naast Jan Van Dijck binnenblock met nog een perceel erve geheten “ den ovendries “
met het deel van het hoeken naast Jan Douwen. Item … het huisje met zijn part van het
binnenblock …
Ter presentie van de getuigen hier onder genoemd, Adriaen Van Houdt en Jan Diels waar
benevens stond dit is het handtekenen van Adriaen Van Houdt, dit is het handteken van Jan Van
Houdt. Mede comparerende de condividenten Jan Van Houdt en Adriaen Van Houdt
verklarende alle hetgeen voorschreven te landeren. Actum coram Gerard Vander Veecken,
Sebastiaen Wuijts schepenen ten relaas op 10 februari 1717. Jan Van Houdt is gegoed in het part
en deel van Maria Van Hout den 29 oktober 1714.

Geregistreerd den 4 maart 1717 ten overstaan van den Heer markies. Op heden den 22 januari
1717 voor en ten overstaan van Mr. Heer Libert François Christijn Burggraaf van Brieuen en
Duisburg Raad ordinairs van zijne majesteits Souvereine Raad van Brabant als vice stadhouder
van den Souvereine Leenhove van Brabant, en in de presentie van de Leenmannen onder
genoemd met namen Norbertus De Backer, Andreas Felicx, Joannes Franciscus Jourdain,
Albertus Josephus Gambier en andere comparerende Egidius La Crosse als procureur te zake
nageschreven …
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WLO-OGA750-223

folio 111 verso

behoorlijk geconstitueerd bij Sr. Joannes Huijs koopman en bankier binnen deze stad Brussel
ingevolge van de procuratie daar van zijnde … ter griffie voor twee Leenmannen van deze Hove
op heden datum dezer heeft in die kwaliteit der voorschreven Heer vice stadhouder en de mannen
van Leen vertoond en te kennen geven, hoe dat zij voorschreven constituanten ontvangen van den
Heere Joannes Philippus Eugene van Merode markies van Westerlo, graaf van Olen ridder van
het order van het gulden Vlies etc… de som van 20 duizend guldens wisselgeld met al de
achterstallen die in extensie en redemptie ener rente van gelijke somme van 20000 guldens
kapitaal wisselgeld bezet op het markiezaat van Westerlo en graafschap van Olen met al de
goederen appendenties en dependenties van dien alles na breeder uitwijzende van de constitutie
brieven daar van zijnde gepasseerd in den voorschreven Leenhove op 29 mei 1702, mits welke
getuige verklaart den voorschreven comparant in zij voorschreven kwaliteit en in de naam zijns
voorschreven constituanten te casseren en te annuleren de voorschreven rente van 20 duizend
guldens kapitaal wisselgeld en de voorschreven panden en debiteurs in de tracering en besturing
der zelfde rente ten Leen registers, accordeerden daarvan akte, alle de welke bij mijn
voorschreven Heer den vice stadhouder en mannen van Leen toegestaan zijnde, is deze bij mij
ondergeschoven Raad van zijne majesteit Griffie en …van deze Hove gedepecheert geworden ten
dag, maand, jaar ten overstaan en presentie als boven, was ondertekent F. Vanden Boom,
nederwaarts stond … Qoud attesteer, P. Bande (Lande?) not.Publ.

Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Lenart Stiers en
Catharina Matthe gehuwden tijdens hun leven, namelijk tussen Wouter Stiers, Anna Françoise
Stiers bijgestaan met Laureijs Lambulot haar man en …
WLO-OGA750-224

folio 112 recto

voogd, Catharina Stiers bijgestaan met Peeter Wijnants haar man en voogd, den voorschreven
Wouter Stiers en Lenart Stiers als voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Stiers daar
moeder af leeft Maria Spits en dat om de kooppenningen van de verkochte huizen en haafelijke
meubelen bij hun voorschreven ouders achtergelaten.
Eerst de koop van het groot huis met hoogen hetgeen Wouter Stiers heeft ingekocht bedragende
1601 guldens en de koop penningen van het klein huis belopende 400 guldens waarvan de koper
is Laureijs Lambulot. Item de conditie van de verkochte haafelijke meubelen beloopt 310 guldens
dus te samen 2311 guldens vijf stuivers, waaraan 300 guldens kapitaal den schelling à 6 stuivers
een halve, makende 3..? aan de erfgenamen Philippe Vanden Berghe als actie hebbende van de
Sr. Egidij op het voorschreven groot huis daarop uitgaande.
Item alsnog een obligatie ten kapitaal van 100 pattacons aan de Gilde St. Sebastiaen alhier, welke
renten en obligaties den voorschreven Wouter Stiers ten zijne last is nemende, en bovendien nog
gekort 72 voor het uitvaart van wijlen Lenart Stiers der condividenten vader, die den zelfde
Wouter Stiers moet betalen … Lopende te samen 684 guldens vier stuivers een halve, de ander
schulden moet den voorschreven Wouter Stiers betalen zonder die te korten aan de mede
erfgenamen en bovendien ook voldoen te achterhield de sloten 33 van de gemeenschappelijk
rekeningen mits ook tekende alle hetgeen te … staat en aan de borgemeestersboek … ter
pretenties tussen malkander ….
WLO-OGA750-225

folio 112 verso

genoemd, komen te cesseren dood en teniet te zijn welke voorschreven 684 guldens vier stuivers
een halve aan de voorschreven 2311 guldens vijf stuivers blij alhier te delen of te reparteren voor
de gelijke erfgenamen 1625 guldens die Wouter Stiers moet voldoen.

33

Sloten: eindafrekening.
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Welke voorschreven gesteld in vier egale porties komt aan de voorschreven Wouter Stiers 406 –
5. Anna Françoise Stiers bijgestaan met L. Lambulot haar man 406 – 5. Catharina Stiers
bijgestaan met Peeter Wijnants haar man 406 – 5. den voorschreven Wouter Stiers benevens
Lenart Stiers als voogd der achtergelaten wezen wijlen Jan Stiers daar moeder af leeft Maria
Spits 406 – 5.
Verklaarden de comparanten dit te wezen hun scheiding en deling … Aldus gedaan en gesloten
coram de heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven en Gerard Vande
Veecken, schepenen deze 18 maart 1717.

Verzoek. Woulterus Stiers vertoonde zekere missive ondertekent Lenardus Stiers Philosoof tot
Loven ?.. waarbij hij van Ue als oppervoogden verzoek dat Ue zonder afsterven zijner …
WLO-OGA750-227

folio 113 recto

voornoemde oom remonstranten ten deze over het verschot bij hem gedaan zo voor mondkosten
al daar behorende van klederen, lijnwaad etc… bij hem zijn genoten en de gene gedurende zijn
studies in de filosofie en verder alsnog te doen, over alles welk verschot de vertoner … daarna zou
kunnen over onduidelijk worden in het vragen van restitutie van de verschoten …
Kopie van de missive. Mijn heer den drossaard en schepenen van Westerlo als oppervoogden der
wezen aldaar.
Alzo het sedert mijne studie in de filosofie tot Loven door particuliere zorgen en genegenheid van
mij oom Woulterus Stiers altijd kan behoorlijk in de studie geweest van alles voorzien hetgeen
een dergelijke student toe komt, dat dezelfde oom daartoe verobligeert is, dan eventueel op hoop
dat ik die zelfde onkosten, die mijn oom voor mij komt te avanceren 34, weder te krijgen, zo
verzoekende op den zelfden oom te assureren, over al hetgeen hij alreeds voor mij heeft gedaan
en nog zal komen te doen ten regards van mijn mondkosten etc… dat Ue alle mijne oppervoogden
en te weten mijn oom voorschreven benevens mij belieft te assureren, dat dezelfde uit mijne
patrimonie, die ik pretendeer uit hoofde van mijn grootvader Lenart Stiers en grootmoeder
Catharina Matthe zelf mag verzoeken en weder geven, blijvende ik hetgeen nog resteert, altijd
verplicht en belovende te zelfde ingeval de fortuin mij dient of anderszins, …
WLO-OGA750-228

folio 113 verso

bekwaam ben te recompenseren aan mijn oom Wouter Stiers, altijd goed te doen, of ten minste
op zijne dependentie, op mijn verzoek Uel aggregatie en advies ... Was ondertekent Leonardus
Stiers.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, aggregeren
het verschot alreeds bij Woulterus Stiers aan zijne neve student tot Loven gedaan consenterende
verder dat de voorschreven Woulterus Stiers de penningen daartoe nodig zal mogen avanceren
en die te mogen aan kavelen op zijn kinds gedeelte of op de penningen hem aangekomen van
wijlen hun grootvader Lenart Stiers. Actum in collegio van schepenen deze 7 april 1717. L. Van
Wesel.

Verzoek tot autorisatie voor de verkoop van erfgoederen. Guilliam Peeters en Peeter Vlaijemans
als geëede voogden voor de wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Boicx en Elisabeth
Vlaijemans gehuwden tijdens hun leven, verklaarden dat dezelfde hebben achtergelaten vijf
minderjarige kinderen, en weinig goederen tot onderhoud en sustinantie 35 der zelfde, dat zij
remonstranten genoodzaakt waren geweest de voorschreven wezen voor alleman en ten
34
35

Anvancere; voordeel bekomen.
Sustineren: Helpen, ondersteunen, ook argumenteren.
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schoonsten prijs te besteden bij goede lieden degene de remonstranten alsnu konden overvallen
over de mondkosten, gelijk ook vele andere crediteuren, die niet konden betaald nog voldaan
worden, mits geen meubilaire effecten, zonder daartoe te verkopen of te belasten de erfgoederen
hetgeen niet verg zonder uw autorisatie.
WLO-OGA750-229

folio 114 recto

De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie tot deze verkoop.
Actum in collegio van schepenen deze 5 mei 1717. L. Van Wesel.

Op 5 mei 1717 compareerden voor den drossaard en schepenen Jan Verhagen en Jespar
Broicx als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Anna Van Wounsel daar vader af
leeft Peeter Verhagen ter ene. De voorschreven Peeter Verhagen alsnu getrouwd zijnde met
Adriana Boicx, welke voorschreven comparanten verklaarden door tussenkomst van schepenen
en andere goede mannen tot een akkoord gekomen zijn nopende de haafelijke meubelen op de
voorschreven wezen verstorven uit hoofde van hun moeder in voegen en manieren gelijk hierna
zijn volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en behoudelijk is zijn kinderen tot vier in het getal met
naam, Anna Maria Verhagen, Elisabeth Verhagen, Sebastiaen Verhagen en Maria Anna
Verhagen te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zullen zijn tot een staat of
ouderdom van 20 jaar en dan aan ieder van hen te geven 40 guldens en bovendien een veerteel
koren …
En zal den tweeden comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen ten voorschreven
sterfhuis bevonden. Aldus gedaan coram de Heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts,
Geerard Vander Veecken, Sebastiaen Van Kerckhoven en Jan Van Roije schepenen in collegio op
datum als boven.
WLO-OGA750-230

folio 114 verso

Op heden 12 oktober 1717 voor de heer drossaard en schepenen compareerden Adriaen Maes
als voogd van de nakinderen van Anna Helsen en Jan Maes. Item Adriaen Stevens als voogd
der voorkinderen daar vader af was Jan Stevens ter andere zijde, welke eerste comparanten
verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de pretenties die de voorkinderen hebben in de
haafelijke meubelen van de nakinderen van Anna Helsen daar vader af leeft Jan Maes, in voegen
en manieren zo en gelijk hierna is volgende.
Te weten dat den voorschreven Jan Maes aan dezelfde voorkinderen tot drie in het getal met
naam Jan Stevens, Adriaen Stevens en Elisabeth Stevens, ieder boven al de schulden is
nemende ten zijn last te betalen en moeten genieten de som van 10 guldens acht stuivers en
beloofde dezelfde te voldoen tussen deze datum en Kerstmis eerst komende van dit tegenwoordig
jaar 1717.
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven, Geerard
Vander Veecken, Adriaen Snijers, Hendrick Verbiest en Michiel Willems schepenen in collegio op
datum als boven.
WLO-OGA750-231

folio 115 recto

Dezelfde dag compareerden Adriaen Maes en Sebastiaen Van Kerckhoven als schepenen uit
de wet, voogden der achtergelaten wezen wijlen Anna Helsen daar vader af leeft Jan Maes ter
ene den voorschreven Jan Maes ter andere zijde, en verklaarden gezamenlijk tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit hoofde
van hun moeder, in voegen en manieren hierna volgende.
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Te weten dat den tweede comparant zijn voorschreven wezen tot drie in het getal met naam
Peeter Maes, Martinus Maes en Maria Maes schuldig en gehouden is te onderhouden van kost
en drank, tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar en dan aan ieder van hen te moeten
geven 20 guldens en een veerteel koren eens. De tweede comparant zal genieten en profiteren al
de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden van
hetzelfde sterfhuis. Actum in collegio op datum als boven.

Verzoek tot decreet en autorisatie voor een verkoop van gronden. Hendrick Bourbon, weduwnaar
wijlen Juffrouw Dimphna Elisabeth Ramparts en testamentaire voogd van de kinderen door hem
van dezelfde verwekt, dat dezelfde kinderen onverdeeld met de nichten en neven etc.
competeerden enige gronden van erven gelegen in het Hageland onder Bekkevoort, dewelke te
samen der hand gerevolveerd zijn de verkopen,
De schepen des land en markiezaat Westerlo, accordeerden aan de supplianten het decreet en de
autorisatie dezer breder vervat met de ontvangst der kooppenningen en daarvan kwitantie te
maken en dit tot profijt van zijn kinderen. Actum in collegio van schepenen deze 23 november
1717. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-232

folio 115 verso

Op heden den 29 december 1717 voor de Heer drossaard en schepenen compareerden Peeter
Vande Brande en Sebastiaen Wuijts al geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen
Guilliam Lemmens daar moeder af leeft Catharina Vande Brande bijgestaan met Adriaen
Douwen haar toekomende bruidegom ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met
interventie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de
voorschreven wezen verstorven uit den hoofde van hun vader in voegen en manieren zo en gelijk
hierna is volgende.
Te weten dat de tweede comparant dezelfde wezen tot zes in het getal met naam Anna
Lemmens, Catharina Lemmens, Jan Baptista Lemmens, François Lemmens, Peeter
Lemmens en Elisabeth Lemmens zal onderhouden van kost en drank, tot ze gekomen zullen zijn
tot een staat of ouderdom van 24 jaar en hen dan te moeten geven de som van 20 guldens met
alsnog een koe eens, achtervolgende het mutueel testament bij de voorschreven Catharina
Vande Brande en wijlen haar man Guilliam Lemmens gemaakt en gepasseerd voor de notaris
Verborghstadt en zekere getuigen op datum 2 februari 1714. Volgen de condities wanneer er
iemand van de kinderen kwamen te overlijden.
WLO-OGA750-233

folio 116 recto

De tweede comparant zal genieten en profiteren de haafelijke meubelen van het sterfhuis mits
betalende alle de passieve schulden van hetzelfde sterfhuis, in dien verstande nochtans dat de
voorschreven kinderen moeten betalen de som van 300 guldens courant geld waarvoor de tweede
comparant moet afstand doen ten behoeve van de voorschreven kinderen van zeker perceel land
genaamd “ de tongen ? “ al hetgeen voorschreven staan verklarende de eerst en de tweede
comparanten te houden voor goed en vast en van waarde.
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Van Kerckhoven en
Hendrick Verbiest schepenen, op datum als boven.

Op 10 januari 1718 compareerde Joannes Baens ingezetene der stad Antwerpen dewelke uit
kracht van vonnis door hem alhier geobtineert op 26 juni 1715 tot last van Jacobus Van Houten
sommatie en presentatie in exercitie heeft gedaan arrest op al de erfelijke goederen aan de
voorschreven Jacobus Van Houten en zijn huisvrouw onder deze jurisdictie competerende, om
daar aan te kunnen verhalen den inhoud van het voorschreven vonnis met verbod aan de
wethouders alhier van in prejudicie van dit arrest niet te staan over enige verkoping, goedenis,

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 97

aliënatie of belasting op pene als naar recht. Coram d’ officie, Sebastiaen Wuijts en Gerard Vander
Veecken schepenen.

Op 11 januari 1718 compareerde Peeter Wuijts woonachtig in deze jurisdictie tot Zoerle Westerlo
in “ de heijblommen “ dewelke uit kracht van voluntaire condemnatie alhier geslagen ter rolle van
de schepenen den negende maart laatstleden, met gevolgde presenties in executie tot last van
Jacobus Van Hout en zijn huisvrouw tot Olen heeft doen interponneren 36 op al de erfgoederen
aan de voorschreven geëxecuteerde … deze jurisdictie competerende om daar aan te verhalen
den inhoud ban de voorgemelde voluntaire condemnatie en kosten met verbod aan, de
wethouders alhier van in persecutie van dit arrest niet te staan over enige belastingen, verkoping,
goedenis of aliënatie op pene als naar recht. Actum ten dage voorschreven in collegio van de heer
drossaard en schepenen.

Peeter Leijs geëede voogd en Geerard Vander Veecken gekozen voogd uit de wet alhier voor de
wezen achtergelaten bij wijlen Govart Leijs daar moeder af leeft Anna Caers, verklaarden dat de
voorschreven Govart Leijs in zijn leven verkocht heeft zeker huisje met den hof …
WLO-OGA750-234

folio 116 verso

gestaan en gelegen aan “ de goorheijde “. Palende oost en zuid “ de goorheijde “ west de
erfgenamen Adriaen Van Castel en noord Sebastiaen Van Kerckhoven, koper der voorschreven
panden, welke verkoop re remonstranten van hun kant zijn aggregeerden.
De schepenen van Westerlo aggregeren den koop bij wijlen Govart Leijs gedaan, accorderende
om te procederen tot de goedenis. Actum in collegio van schepenen deze 25 januari 1718.

Verzoek om aan de supplianten te verlenen het nodige decreet en autorisatie tot verkoop van een
perceel land. Ondertekent Jan Dois. Vertonende met behoorlijk eerbied Maria Bellens weduwe
van wijlen Peeter Opstals, bijgestaan met de voogd van haar kinderen, verklarende dat zij het
sterfhuis vonden belast met schulden en haar geen ander expediënt os openstaande om de zelfde
te koelen als te verkopen een perceel ledige erve haar competerende onder de jurisdictie van
Oevel, waarvan zij evenwel jaarlijks niet profeteerde, ja de lasten nog moest toe dragen … waarom
zij zich is kerende tot Ue als oppervoogden.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het nodige decreet, mits doende
van de koopsom rekeningen, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 9 maart
1718. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-235

folio 117 recto

Verzoek tot het verlenen een behoorlijke autorisatie tot verkoop van een perceel land. Adriaen
Vande Brande al principale geëede voogd voor de wees wijlen Anna Verhagen daar vader van is
Peeter Vande Brande ten deze ook vertoner, dat de voorschreven wees met het afsterven van
Jan Verhagen, die in zijn leven moederlijke oom en mede voogd was van dezelfde wees voor de
helft is aangestorven zeker perceel omtrent een half bunder, welke perceel mits niet deelbaar, en
dat hetzelfde os belast met een schuld van 162 guldens waarvan de intresten ook enige jaren zijn
verachtert, zo hebben de mede deelhebbers van het voorschreven pand mits de voorschreven
schuld ten wezen profijt en met overstaan der remonstranten geraden gevonden te verkopen gelijk
zij ten hoogsten en ten schoonsten verkochten aan Jan Bosch.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet voor deze verkoop.
Actum in collegio van schepenen deze 24 mei 1718. L. Van Wesel.
36

Interponneren: inbrengen
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Op 5 juli 1718 van schepenen compareerden Jan Dois, Hendrick Verbiest schepenen uit de wet,
als rechtelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Peeter Van Opstal, daar moeder af leeft
Maria Bellens ter ene en de voorschreven Maria Bellens bijgestaan met Adriaen Geens haar
tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, die verklaarde met interventie van de schepenen
tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen
verstorven uit hoofde van hun vader in voegen en manieren hier volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn de wezen tot drie in het getal,
met naam Peeter Van Opstal, Elisabeth Van Opstal en Catharina Van Opstal te onderhouden
van kost en drank, tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan aan ieder van hen te
geven 10 guldens, 10 stuivers.
WLO-OGA750-236

folio 117 verso

Volgen de voorwaarden indien er iemand van de kinderen kwam te overlijden.
In tegendeel van dien zal de tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen,
mits betalende al de passieve schulden ten sterfhuis bevonden. Aldus gedaan coram de heer F.
Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts, Adriaen Snijers, Sebastiaen Van Kerckhoven,
Hendrick Verbiest en Michiel Willems, schepenen op datum als boven.

Verzoek om de minderjarige kinderen van Cornelia De Verginis te autoriseren om de koper van
de verkochte huizen gestaan in de Lepelstraat te Antwerpen te kunnen goeden en erven. Cornelia
De Verginis, Juffrouw, weduwe en geïnstitueerde erfgename van wijlen den Heer Jacobus De
Rest in zijn leven drossaard des voorschreven land en markiezaat Westerlo etc. mitsgaders
testamentele voogdes over haar en haar mans minderjarige kinderen blijkens de condities
testamentair alhier gevoegd en voor zo veel nodig, bijgestaan met een geassumeerde voogd,
verklaarde hoe dat aan de supplianten competeerde enige kleine huisjes gelegen binnen de stad
Antwerpen, waarvan zij weinig of niet is profeterende daarvan de huur penningen en bijna waren
geabsorbeerd door continuele reparaties, zo dat zij van mening is dezelfde te verkopen hetzij
publiekelijk of uit de hand, hebbende ook alreeds één daarvan verkocht ter som van 230 guldens.
WLO-OGA750-237

folio 118 recto

De schepenen van Westerlo autoriseerde de suppliante voor zoveel nodig de minderjarige
kinderen tot deze verkoop. Actum coram Sebastiaen Wuijts, Gerard Vander Veecken schepenen
deze 9 juli 1718. L. Van Wesel.

Alzo Juffrouw Cornelia De Verginis, weduwe wijlen de Heer J. De Rest in zijn leven drossaard,
verklaarde verkocht te hebben zeker huis of huisje gestaan in de Lepelstraat binnen de stad
Antwerpen voor de som van 230 guldens alles met autorisatie van de wethouders alhier van datum
9 juli 1718. Ondertekent L. Van Wesel secretaris nopende haar minderjarige kinderen voor zoveel
die zouden gerechtigd blijven tot hunne legitiem, zo is als hiervoor de schepenen des land en
markiezaat Westerlo onder te noemen gecompareerd de voorschreven Juffrouwe Cornelia De
Verginis benevens Juffrouw Isabella De Rest haar meerderjarige dochter bijgestaan met een
geassumeerde voogd uit de wet en hebben geconstitueerd mits deze Sr. Peeter De Rest haar
respectieve zoon en broer tegenwoordig wonende binnen de voorschreven stad Antwerpen, om in
de naam van haar constituanten te compareren voor hun wethouders aldaar, of alsnog elders daar
het van nodig mocht wezen en den koper in het gemelde huis te goeden, vestigen en erven.
Actum coram Sebastiaen Wuijts en Geerard Vander Veecken schepenen des land, deze 16 juli
1718.
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WLO-OGA750-238

folio 118 verso

Vertonende met behoorlijk eerbied, Jaspar Broecx benevens Jan Verhagen als geëede voogden
der wezen wijlen Anna Van Woensel, daar vader af leeft Peeter Verhagen woonachtig tot
Hulshout, verklaarden dat de voorschreven vader gekomen zijn tot decadentie en buiten staat om
te betalen den intrest van zeker rente va 375 guldens kapitaal, die heffende is Jan Vande Broek,
gehypothekeerd op zeker perceel land genaamd “ het hoender velt “ onder Hulshout
voorschreven. Welk pand voor den intrest der gezegde rente staat geevenieerd te worden dan op
alreeds is begonnen bezet en grote kosten op de welke te voorkomen en dat er van den overschot
van de koop penningen beter profijt kan worden gedaan als met den verkoop van het voorzegde
perceel, en verder om redenen verder verhaal, zo hebben de remonstranten het geraadzame
gevonden om de voorschreven wezen van de enigszins in staat te laten tot aliënatie en onderhoud
van zijn vier kleinkinderen van het voorschreven pand ten hoogsten en ten beste profijt te
verkopen.
De wethouders accordeerden tot verkoop ten deze gedaan, met goedenis daar op te volgen.
Actum in collegio van schepenen deze 20 september 1718. L. Van Wesel.

Ten voorschreven dag heeft den procureur Thijs als gelaste des crediteurs van den boedel
Jacob Pauwels en Jacobi Ambacht in comparus door den dienaar Verwimp volgens relaas op
zegel doen arrest en beslag interponneren op al de goeden, zo haafelijke als erfelijke pachten en
inkomen onder deze jurisdictie competerende M. Peijs weduwe wijlen Jan Van Eijnde ten effect
en om te hebben voldoening ten haar last alhier geobstineerd met verbod als in de gemene vorm.
Actum in collegio van schepenen deze 20 september 1718.
WLO-OGA750-239

folio 119 recto

De voogden van de achtergelaten wezen van wijlen Juffrouw Dimphna Lenaerts daar vader af
leeft den heer doctoor Lepage, zo dat in het jaar 1711 is begonnen zeker proces tot Geel op haar
naam benevens haar zuster Catharina Lenaerts gewezen huisvrouw van Sr. J. Vander Borght
tegen zekere Cornelis Truijens q.q. hetzelfde alreeds zo ver is geïnstitueerd geweest, dat men de
vertoners is toegewezen den provisie en alsnu wordt … in den huur … mits de partijen verzoekt
autorisatie en procuratie getoond te worden in forma … Ootmoedelijk biddende de autorisatie te
verlenen om deze zaak te vervolgen. Was ondertekent G. Lepage voogd, Sebastiaen Van
Kerckhoven voogd uit de wet.
De schepenen van Westerlo autoriseren de supplianten ter vervolg der zaak. Actum coram
Sebastiaen Wuijts en Adriaen Snijers schepenen deze 27 september 1718.

Scheiding en deling aangegaan en geformeerd tussen de gelijke kinderen en erfgenamen van
wijlen Jan Van Dijck en Jenneken Van Hoeff, gehuwden tijdens hun leven en dat in vier gelijke
partijen en kavels zo hierna is volgende.
Aan de eerste kavel werd gesteld het huisveld, groot een half bunder en een half dagmaal gelegen
tot Hulshout in de Plaatse. Oost Adriaen Boecx en west de erfgenamen van den heer
Mangelschots, met nog 14 roeden in den hof naast de woonhof aan het voorzegde huisveld
gelegen, deze moet zijn zelfde weg op de voorschreven 14 roeden naar het gezegde huisveld
(toestaan) … deze kavel is belast met drie verscheidene obligaties te weten één van …
WLO-OGA750-240

folio 119 verso

vijftig guldens op Hendrick Van Dijck tot Wiekevorst, één van vijftig guldens kapitaal ten behoeve
van den H. Geest en één ten behoeve van de kerk van Hulshout en is deze kavel bevallen aan
Peeter Van Dijck die dezelfde in dank aanvaarde benevens bij deze zijne gekozen voogd Jan
Van Roij schepenen.
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De tweede kavel bestaande in de kamer met omtrent veertien roeden in den hof hen bekenden de
helft van het veldeke te weten “ het vorste “ groot omtrent een dagmaal. Item den halven kelder
en de half schouw op den last van twee honderd guldens kapitaal wisselgeld ten behoeve van het
nonnenklooster tot Herentals en is deze kavel bevallen bij Adriaentje Van Dijck en Jan Van
Gansen gehuwden.
De derde kavel bestaande in het huis en de andere helft van den voorzegde kelder hetzelfde
gestaan in de Plaatse van Hulshout, op den last dat degene die deze kavel zal bevallen de
gezegde kelder op zijn kosten moet separeren en afmaken in het midden met een hekken.
Item een begint in de stal naast het huis, ook met een balk om op te leggen de schelfthouten, hier
voor gebruik en niet in eigendommen is aan deze kavel erfelijk twaalf roeden in den hof achter het
huis, met een dagmaal land te weten de achterste helft van het voorschreven veldje in de tweede
kavel begrepen, ook op de last van 200 guldens kapitaal wisselgeld ten behoeve van het
voorschreven nonnenklooster, en is deze kavel bevallen aan Maria Van Dijck die hetzelfde te
assistentie van Peeter Bruijnendoencx haar man en voogd ten dank accepteerden op de
voorzegde last.
De vierde kavel bestaat in de stal, twee gebinten groot met dertig roeden in de voorschreven hof,
met een plek land …
WLO-OGA750-241

folio 120 recto

genaamd “ den eick meurtel “ ? groot omtrent een derde gelegen tot Hulshout op de Spijbroeck
straet, op last van honderd guldens kapitaal wisselgeld op het voorschreven nonnenklooster tot
Herentals en intrest hun behoef en is deze kavel bevallen aan Adriaenken Van Dijck die hetzelfde
bijgestaan met Peeter Laureijs haar man in dank accepteerde.
En zijn de voorschreven condividenten werd er afgesproken dat de erven liggende en in het huis
zal wezen gemeenschappelijk tussen die van de kamer, huis, en die bevallen is het gebint in de
stal, mits gelijkelijk dezelfde te houden in behoorlijke staat en reparatie.
En ingeval verder dingen kwamen zoals enige schulden, zullen de condividenten dezelfde gelijk
moeten dragen en betalen. Aldus gedaan en gesloten, coram en ten overstaan van de heer
drossaard Mangelschots, Sebastiaen Van Kerckhoven en Hendrick Verbiest schepenen deze 18
oktober 1718.

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Wouter
Janssens en Magdalena Claijs, namelijk Jan Janssens, Lambrecht Van Laer als voogd van
Maria Janssens en Elisabeth Janssens, en dat over de erfgoederen bij de voorschreven ouders
achtergelaten, zijnde dezelfde gesteld in drie egale porties zo en gelijk hierna is volgende.
Aan de eerste kavel werd gesteld het is en hof, groot 47 roeden en een part in de heide en met
geven aan de derde kavel zes guldens wisselgeld, Palende oost Peeter ...
WLO-OGA750-242

folio 120 verso

Dircx, zuid S’ Herenstraat, west de tweede kavel en noord Jan Janssens die hetzelfde
accepteerde
Aan de tweede kavel werd gesteld een perceel erve groot 146 roeden gelegen bij de Plaats van
Hulshout. Palende oost de heer Ca…?, zuid S’ Herenstraat en noord de derde kavel, deze is
belast met drie lopen koren jaarlijks aan de H. Geest van Hulshout, is deze kavel bevallen op
Marie Janssens en bij Lambrecht Van Laer haar geëede mannen dank geaccepteerd.
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De derde kavel bestaat in een perceel erve, groot 185 roeden gelegen als boven. Palende oost
Peeter Dircx, zuid de eerste en tweede kavel, west Andreas Van Loije en noord de heide en is
deze bevallen aan Elisabeth Janssens en bij den voorschreven Lambrecht Van Laer haar voogd
en denkelijk geaccepteerd.
De cijnzen op de voorschreven panden en percelen uitgaande zullen ten alle tijden bij de gelijke
condividenten gedragen en betaald worden gelijk ook alle passieve schulden ... Aldus gedaan
coram ten overstaan van de heer Mangelschots, drossaard, Sebastiaen Wuijts enPhilip Halloint
schepenen deze 8 oktober 1718.
WLO-OGA750-243

folio 121 recto

Vertoond reverentelijk Jan Maes bijgestaan met Adriaen Maes als voogd voor zijn achtergelaten
kinderen verwekt met Anna Helsen, verklaarden hoe dat zij het sterfhuis belast vonden met vele
passieve schulden en uitkoop als anderszins, waar over de remonstranten in renten op den 6
november 1718 geactioneerd en aan gesproken hetwelk is strekkende tot achterdeel der
voorschreven wezen en dat zij geen middelen vonden om de crediteuren te kunnen betalen, dan
dat aan hem remonstranten zou gepermitteerd worden op zijne remonstranten goederen te mogen
lichte een som van honderd gulden en dat hen wordt gepermitteerd enige erfgoederen met zijn
huisvrouw verkregen te mogen verkopen, daarom keerden zij zich tot Ue.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de lichten van 100 guldens
kapitaal, zo nog staande dat hij eerst en vooral zal hebben te verobligeren zijn haafelijke
meubelen, zullende alsdan tot verzekering van de rentheffers vermogen te stellen sussistante
panden van zijn eigen patrimoniale goederen. Actum in collegio van schepenen deze 29 november
1818. L. Van Wesel.

Competeerde Peeter Vermeerbergen en Andries Van Kerckhoven al geëede voogden der
wezen achtergelaten wijlen Catharina Diricx daar vader af leeft Jan Vermeerbergen en Jan
Vermeerbergen ter andere zijde, verklaarden door tussenkomst van goede mannen tot akkoord
gekomen zijn in de erfgoederen ...
WLO-OGA750-244

folio 121 verso

gekomen van de wezen oud oom Jan Dircx Janssone ten profijt der voorzegde wezen, belovende
de voorschreven eerste comparant aan de tweede het voorzegde “ leemputtenblock “ en nog een
som van 200 guldens courant eens, met bespreek dar den voorzegde Jan Vermeerbergen zal
behouden zijn behoorlijk op te brengen van eten en drank, waarvoor hij zal profiteren de touchte in
de erfgoederen. Actum coram Philip Fr. Halloint en Adriaen Snijers schepenen deze 24 januari
1719.

Op heden 7 februari voor de heer drossaard en schepenen compareerde Andreas Blanckaerts
die verklaarden bij deze onherroepelijk liefde te geven ten behoef van den H. Geest alhier zijn land
gelegen op “ het oistervelt “ onder deze jurisdictie, groot omtrent de drie zullen. Oost Mutsaerts,
zuid de Herbaen, west de erfgenamen Hendrick Michiels en noord … (leeg) op den last alleen van
jaarlijks uit te reiken aan Catharina Stevens tien guldens en als te voren makende achttien
guldens met twee veertelen koren zo lang als dezelfde niet langer en bovendien haar nog
behulpzaam te zijn, in geval van hare nog langdurige ziekte ten ingaan en vallende te Lichtmis
laatstleden en zo verder van jaar tot jaar als voorschreven, mits dat de comparant en de gemelde
Catharina Stevens haar levensdag zal behouden de touchte van het gemelde land … al dewelke
den tegenwoordige H. Geestmeester Jan Wuijts in den naam van de H. Geest is accepterende.
Actum in collegio coram den heer F. Mangelschots drossaard, Philip Halloint, Sebastiaen Wuijts,
Hendrick Verbiest en Sebastiaen Van Kerckhoven schepenen op datum als boven. Ondertekent
Andries Blanckers.
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WLO-OGA750-245

folio 122 recto

Verzoek tot de autorisatie voor de verkoop van een perceel land te Geel. Vertoond met behoorlijk
eerbied, Jan Peijs en Merten Spapen als voogden der wezen Cornelis Van Bijlen 37 en
Dimphna Spapen benevens Marten Van Bens en Jan Menten insgelijks geëede voogden der
wezen wijlen Jan Bens 38 daar moeder af leeft Elisabeth Menten, en verklaarden de
remonstranten tot koeling der menige passieve schulden aan de voorzegde wezen bij hunne
ouders achtergelaten het geraadzamer hadden gevonden om te verkopen een zeker perceel erve,
gelegen onder de Vrijheid van Geel, groot en palende als in de conditie daarvan zijnde gepasseerd
voor de notaris Pauli, tussen de voorschreven partijen nog onverdeeld.
De wethouders van Westerlo accordeerden aan de supplianten deze verkoop, mits doende
behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen, deze 21 februari 1719.
L. Van Wesel.

Verzoek een permissie om bomen te mogen verkopen. Vertonende reverentelijk, Peeter Douwen
en Jan Vermeerberghen als voogden van de achtergelaten kinderen van wijlen Jan Douwen
Peeterssone en Dimpna Vermeerberghen, die verklaarden hoe dat ze remonstranten gelijk met
Antoni Douwen en Catlijn Geeben hadden enige opgaande eikenbomen waarvan de voorzegde
Antoni Douwen en Catlijn Geeben nu komen tot verkoping der nodige bomen en gelijk deze nu
niet deelbaar zijn en dat het zelfde strekte tot achterdeel der voorschreven wezen, zo zijn de
voorschreven remonstranten zich hierbij kerende tot Ue.
WLO-OGA750-246

folio 122 verso

De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de autorisatie, mits doende de
voogden van het wezenpart der koop penningen rekeningen, bewijs . Actum in collegio van
schepenen deze 7 maart 1719. L. Van Wesel.

Verzoek tot verkoop van enige ondeelbare panden. Peeter Belmans en Jan Meermans als
geëede voogden der wezen wijlen Hendrick Belmans 39 daar moeder af leeft Maria Verbiest,
verklaarden dat zij met andere mede erfgenamen wijlen Hendrick Belmans ten hoogsten en beste
profijt hebben verkocht zekere plek land geheten “ de goorkens “ met alsnog een perceel geheten
“ het plecxken “ gelegen tot Boickel onder Olen. Palende en groot in de conditie alzo de wezen
goeden niet validelijk konden worden verkocht, niettegenstaande hetzelfde wordt gedaan tot groot
voordeel gelijk ten deze zouden daartoe wel zijn geautoriseerd van de oppervoogden, zo keren de
remonstranten zich tot Ue.
De schepenen accordeerden aan de supplianten de autorisatie tot verkoop. Actum in collegio van
schepenen deze 7 maart 1719. L. Van Wesel.

Alzo wijlen Woulter Huijpens en Anna Wils gehuwden bij hun conjunctief testament gepasseerd
voor de notaris Thijs en zekere getuigen hebben gewild en begeerd dat na hun beider dood hun
kinderen gelijk zouden partageren en delen hun beiden erfgoederen, zo dat den oudste geen meer
voordelen mag hebben als de jongsten of zonder meerder als dochter en dat de voorschreven
Anna Wils als langstlevende bij testamentaire dispositie gepasseerd voor dezelfde notaris op den
derde dezer aan drie ongetrouwde kinderen met naam Michiel Huijpens, Dimphna Huijpens en
Andries Huijpens heeft gegund, gegeven …

37

Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Van Bijlen x Dymphna Spapen, nr. 2297, pag. 460.
Olense gezinnen voor 1801: Joannes Bens x Elisabeth Menten, nr. 196, pag. 41.
39
Olense gezinnen voor 1801: Henricus Belmans x Maria Verbiest, nr. 182, pag. 38.
38
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WLO-OGA750-247

folio 123 recto

gelaten en gemaakt al de haafelijkheid en hetgeen van dependeert, mitsgaders de gerechtigheid
waarvan zij is macht hebbende, disponeren met vijftien guldens van haar andere kinderen
getrouwd, zo zonen als dochter met de erfelijke goederen die zij heeft gewild en begeert voor
zoveel zij daarin aangaat daarbij voegende de gelooft de kinderen met naam Joannes Hijipens,
Marten Huijpens en Maria Huijpens dat zij door haar enigezins voorzien hadden geweest, zijn
ontkennende zo dat ter oorzaak die er mitsgaders om dat er voorzegde getrouwde door hun
voorschreven moeder niet zijn …
Welke is behoeden en te voorkomen en te leven in broederlijke en zusterlijke liefden zo zijn de
wethouders alhier oppervoogden der minderjarige ongetrouwde kinderen voorschreven
gecompareerd, Adriaen Huijpens en Peeter Henricx als geëede voogden der zelfde ter ene en
Joannes Huijpens, Martinus Huijpens en Maria Huijpens bijgestaan met Jacobus Wuijts haar
man en voogd ter andere zijde, de welke met aggregatie van onze wethouders als oppervoogden
verklaarden om alle kwestie en geschillen voorkomen te weder leggen, en tot akkoord gekomen
zijnde en getransigeerd in voegen en manieren navolgende.
Te weten dat … en de ongetrouwde kinderen plaats van hetgeen hun laatst als voor gegeven, en
gemaakt is zullen vooruit genieten, eerst de dochter Dimphna Huijpens boven en behalve haar
lijnwaad en klederen tot haar lijf gediend hebbende, alsnog het lijnwaad en klederen van haar
moeder met alsnog een som van 225 guldens;
Item dat het nieuwkleed kortelings gemaakt met nieuwe kousen en schoenen nog te maken den
swerkendaechsche juppen en daarbij een nieuwe hoed zullen den zekere Andries Huijpens ook
in geld ook vooruit hebben en trekken gelijk zijne zuster Dimphna Huijpens 225 guldens.
Item dat den zoon Michiel Huijpens dewelke … kortelings vier of vijf weken is thuis gekomen van
Rijsel of andere Franse steden, als zijnde een schoenmaker of andere Franse profijten enigste tijd
heeft gedaan, zal vooruit trekken alleenlijk in geld de som van 200 gulden, mits hij zo tot zijn reis
als anderszins hem kennelijk wedervindende hun akkoord en transactie gelievende hetgeen alzo
te onderhouden en achtervolgd worden waarmede de testamentaire dispositie door hun moeder
laatst gemaakt en gepasseerd als voorschreven, is den derden dezer maand zal komen, dood en
teniet te wezen, zodanig dat de vernoemde zo haafelijke als erfelijke onder hun zullen partageren
en delen in zes egale porties, gelijk ook alle actien, kredieten en gerechtigheden, zo actuele als
passieve geen uitgezonderd.
Actum in collegio van schepenen, coram den stadhouder, mits de absente van den heer
drossaard, Mr. Philip François Halloint en Hendrick Verbiest schepenen deze 10 maart 1719.
WLO-OGA750-248

folio 123 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied, Jan Hoppebrouwers en Jan Nijens als geëede voogden der
wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Doninck daar moeder af leeft Antonet Vande Sande, die
verklaarden hoe dat zij vertoners in hun voorschreven kwaliteit benevens de andere erfgenamen
van wijlen Peeter Van Bijlen hebben verkocht verscheidene percelen van erven ten 9 in het getal
alle gelegen onder Olen, behoudelijk een half derde en een half zille hooiwas onder de Vrijheid
Geel, groot de andere percelen 6 roeden, als in de conditie welke voorschreven goederen de
vertoners en andere erfgenamen genoodzaakt geweest waren te verkopen, met redenen van
menigvuldige passieve schulden bij den voorschreven Peeter Van Bijlen achtergelaten, en verder
uit redenen dat er zekere goeden, mits de menigvuldige erfgoederen niet deelbaar waren, alzo
desgelijks te verkopen door de voogden niet kan geschieden zonder decreet en autorisatie,
redenen der vertoners zich hun keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie der
hierboven vermelde verkoping. Actum in collegio van schepenen deze 21 maart 1719. L. Van
Wesel.
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Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Anna Wils daar
vader af Woulter Huijpens en dat over de erfgoederen, renten en obligaties bij hun achtergelaten,
zijnde dezelfde erfgoederen en renten uitgezet in zes egale kavels.
Aan de eerste kavel werd gesteld, het goot huis gestaan alhier op de markt aan den …
WLO-OGA750-249

folio 124 recto

penspoel met den hof daaraan gelegen, groot 40 à 50 roeden salvo. Oost Juffrouw Thijs, zuid de
cleijne Laeck en west Peeter Tils en noord de markt of den penspoel, geschat op 1200 guldens en
moet geven aan de tweede kavel drie gulden en aan de derde zeven guldens veertien stuivers,
aan de vijfde honderd negen en zestig dertien stuivers, dus blijft 1019 guldens 13 stuivers. En is
deze voorschreven eerste kavel bevallen aan Jan Huijpens.
In de marge:

de honderd guldens in deze kavel zijn bij mij ontvangen deze 12 oktober
1722 uit handen van Jan Huijpens. Jacobus Wuijts.

Aan de tweede kavel werd gesteld het clijn huijs gestaan en gelegen alhier aan de markt met de
erve daaraan gelegen, groot omtrent de drie roeden. Oost de voorzegde markt, zuid en noord
Jacobus Wuijts, west Christiaen Kenis, geschat op 700 guldens. Item een rente of obligatie van
honderd guldens wisselgeld tot last van François Van Oistaijen tot Oosterlo, makende in courant
geld den schelling à zeven stuivers, 116 guldens 13 stuivers. Item tot last van Antoen Wuijts 150
guldens courant geld welke rentgelder woont tot Varendonck, dus alhier 150 guldens. Item een
rente of obligatie tot last van Guilliam Verachtert tot Haeren onder Veerle ten kapitaal 50 guldens
courant geld. Samen ter som van 1019 guldens en 13 stuivers. En is deze voorschreven tweede
kavel ten dele bevallen aan Dimphna Huijpens en Peeter Hendricx haar respectieve voogd.
Aan de derde kavel werd gesteld de grote weide gelegen alhier aan “ de rewets dijk “. Oost de
dreef naar Diest, zuid de zesde kavel, west Joannes Baptist Verbiest en noord de erfgenamen
Joachim Matthe, geschat op 500 guldens.
WLO-OGA750-250

folio 124 verso

Item een rente of obligatie ten kapitaal van 100 guldens wisselgeld tot last van Jacobus Wuijts,
maakt 116 - 13. Item een rente ten kapitaal van 300 guldens courant geld, die Jan Van Leuffel
Janssone geldende is. Item nog een rente ten kapitaal van 50 guldens courant geld die Jan
Huijpens aan de condividenten schuldig is. Item moet deze kavel trekken aan de eerste kavel
zeven guldens 14 stuivers. Item van de vierde kavel 19 guldens 10 stuivers. En van de zesde
kavel 26 guldens één oord. Samen 1019 guldens 18 stuivers. En is deze kavel ten dele bevallen
aan Marten Huijpens.
Aan de vierde kavel werd gesteld het land gelegen alhier op “ de biest “ groot een half bunder
salvo, Oost Jan Baptist Peetermans, zuid de dreef naar Geel, west J. Wuijts erfgenamen en noord
de voorschreven Peetermans, geschat op 500 guldens. Item een half silleken hooiwas gelegen
alhier in “ het groot broeck “ rijdende tegen de abdij van Tongerlo en Jan Baptist Verboven,
geschat op 40 guldens. Item een rente of obligatie ten kapitaal van 130 guldens tot Gelindel, den
schelling tot 6 1/2 stuivers, dus 140 - 16 1/2. Item nog een rente of obligatie ten kapitaal 300
guldens tot last van Adriaen Verlinden, dus alhier 300 guldens. Item nog een obligatie ten
kapitaal van 50 guldens wisselgeld tot last van de kinderen en erfgenamen Jan Van Blaijel facit
courant geld 58 guldens zes stuivers.
WLO-OGA750-251

folio 125 recto

Deze kavel moet geven aan de derde kavel 19 guldens 10 stuivers, zo blijft 1019 - 13. En is deze
kavel ten dele bevallen aan Adriaen Huijpens en Peeter Hendricx zijn respectieve voogd.
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Aan de vijfde kavel werd gesteld, “ den grooten cruijdenwinckel “ benevens het andere perceel
daarbij gelegen beiden leenroerig onder zijne Excellentie alhier. Oost den heer dispensier van
Tongerlo en de kerk van Sammel, zuid de straat, west Philip Wuijts en “ het varebroeck “ en
noord het voorschreven “ varebroeck “, geschat op 400 guldens. Item een half bunder hooi was
gelegen alhier in “ het Zoerle broek “ bij “ het schaepwas “ rijdende tegen de kerk alhier, Olivier
Govaerts en anderen geschat op 250 guldens. Item een rente of obligatie ten kapitaal van 200
guldens tot last van de erfgenamen en weduwe Guilliam Lemmens, dus 200 guldens. Item moet
deze voorschreven vijfde kavel trekken 169 guldens 13 stuivers. Totaal 1019 - 13. En is deze
voorschreven vijfde kavel ten dele bevallen aan Maria Huijpens bijgestaan met
Jacobus Wuijts haar man en voogd.
Aan de zesde kavel werd gesteld “ het moerbemdeken “ gekomen van Cornelis Folders gelegen
achter het kasteel onder Herselt, groot omtrent een zille, geschat op 200 guldens. Item een klein
bemdeken gelegen naast “ de groote weijde “ gelegen aan de dreef naar Diest, groot 75 roeden
…
WLO-OGA750-252

folio 125 verso

geschat op 200 guldens. Item een half bunder hooi was in “ het clijn broecxken “ onder Herselt,
geschat op 150 guldens. Item een rente of obligatie ten kapitaal van 50 guldens wisselgeld die Jan
Jacobs geldende is. Item alsnog een rente van 150 guldens kapitaal tot last van de voorschreven
Jan Jacobs wisselgeld. Item alsnog een rente of obligatie ten kapitaal van 225 guldens
wisselgeld, tot last van Jenneken Vervoort onder Enthout Ham zijnde courant twee honderd twee
en zestig guldens acht stuivers. Dat alzo deze zesde kavel moet geven aan de derde kavel 26
guldens één stuiver welke alhier afgetrokken blijft, 236 guldens. Totaal samen 1019 - 13. En is
deze voorschreven zesde kavel ten dele bevallen aan Michiel Huijpens bijgestaan met
Adriaen Huijpens en Peeter Hendricx als voogden.
Volgen verder condities aangaande deze scheiding en deling. Actum coram de heer F.
Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts en Mr. Philip Halloint schepenen deze 30 maart 1719.
WLO-OGA750-253

folio 126 recto

Vertoond met behoorlijke eerbied Peeter Van Dijck getrouwd en meerderjarig zo hij verklaart,
bijgestaan met Jan Van Gansen zijn geassumeerde voogd, … dat de vertoner met consent en
volle aggregatie van den tweede hem genoodzaakt vond te verkopen zij patrimoniale goederen,
bestaande in twee plekken land, groot het eerste 230 roeden en het tweede 40 roeden salvo,
gelegen tot Hulshout. Palende als van de conditie, welk goed hij Peeter Van Dijck verplicht was te
verkopen tot betalingen der passieve schulden bij zijn vader achtergelaten, waarover hij stond te
lijden grote en nodeloze onkosten, dan vermits de koper of kopers der zelfde percelen ondertussen
zouden verzoeken de aggregatie van de oppervoogden niettegenstaande ongehouden uit redenen
voorschreven zo keerden de remonstranten om alles te preveniëren hun tot Ue.
De wethouders van Westerlo, aggrerende den koop bij Peeter Van Dijck gedaan, waarvan de
koper is Gijsbrecht Vande Broeck, autoriserende verder den suppliant om de koper te goeden,
vesten en erven. Actum in collegio van schepenen deze 18 april 1719. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk Adriaen Claes en Adriaen Geens als rechtelijke voogden van de
achtergelaten kinderen van Peeter Claes en Maria Geens, verklarende hoe dat hun vader Peeter
Claes het sterfhuis heeft gerenuntieert, als komt te blijken bij actie ...
WLO-OGA750-254

folio 126 verso

en afvraging geschied door den notaris Stoffel Peeters gedaan op 13 mei 1719, en want zij
remonstranten geen beter middel zijn vindende om die schulden ten sterfhuis bevonden te betalen,
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dan dat zij remonstranten de meubilaire effecten zouden willen verkopen, echter niet validelijk
zonder Ue permissie, zo keren zij zich tot Ue.
De schepenen van Westerlo, geven de autorisatie om te mogen procederen tot verkoop van de
effecten van Peeter Claes, mits doende van de koop penningen rekening, bewijs etc … Actum
coram Sebastiaen Wuijts en Philip Halloint schepenen deze 22 mei 1719. L. Van Wesel.

Vertonende met eerbied Jan Oniaerts en Adriaen Verheijen als geëede voogden der wezen
wijlen Peeter Helsen 40 en Christina Biermans benevens Gerard Verbiest als voogd met den
tweede vertoner van de weeskinderen achtergelaten bij wijlen Adriaen Verbiest daar moeder af
leeft Catharina Helsen, verklarende dat zij remonstranten benevens de andere gelijke
erfgenamen van wijlen Adriaen Helsen 41 en Catharina Van Hoeff zijn genoodzaakt geweest te
verkopen verscheidene percelen van erven, gelegen zo onder Olen als Geel en dat der oorzaak
van vele passieve schulden en verder uit redenen dezelfde goederen niet wel deelbaar waren, en
vermits geen goederen validelijk konden verkocht worden, niettegenstaande ten beste en profijt
der wezen gelijk ten deze gedaan, zonder decreet en autorisatie van de oppervoogden, redenen
de remonstranten hun zich keren tot Ue.
WLO-OGA750-255

folio 127 recto

De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten om redenen hiervoor vervat het
decreet en autorisatie tot verkoop. Actum in collegio van schepenen deze 13 juni 1719. L. Van
Wesel.

Vertonende reverentelijk de voogden der achtergelaten kinderen en erfgenamen wijlen den heer
doctor Hieronimus Lepage en Juffrouw Dimphna Lenaerts gehuwden tijdens hun leven,
verklarende dat zij het sterfhuis belast vonden met verscheidene schulden, vele en personele
renten, nacht en dag lopende tot zware intresten, zo dat zij vertoners volgens hun plicht niet
anders betrachten als het wezen profijt van hun voorschreven wezen, goed vonden te verkopen de
erfgoederen immers ter aflossing van de voorschreven wezen schulden, waartoe zij hoognodig
hebben decreet en autorisatie van Ue, als oppervoogden.
De schepenen van Westerlo autoriseren aan de supplianten om te mogen procederen tot verkoop
der erfgoederen. Actum in collegio van schepenen deze 27 juni 1719. L. Van Wesel.

Op 21 augustus 1719 compareerde den notaris P. Wils, protesterende de comparitoiren uit
Morkhoven, bijgestaan met den ...
WLO-OGA750-256

folio 127 verso

procureur Thijs in den naam van zuster Maria Van Broeckhoven, begijn tot Herentals en heeft
uit kracht van vonnis aldaar geobtineert den 7 juni laatstleden de sommatie etc… daar op gevolgd
rechtelijk te doen in arresterende de goederen van Martinus Michielsen tot wiens last het
voorschreven vonnis is geslagen met verbod aan de wethouders alhier van in prejudicie der
voorschreven obligatie niet te staan over enige belastingen, goedenis of aliënatie op pene als naar
recht. Actum Mr. Philip Halloint en Sebastiaen Wuijts schepenen op datum als boven.

Op 26 september 1719 voor het officie en schepenen in collegio compareerde Barbara Wouters
laatste weduwe wijlen Nicolaes Derboven bijgestaan met haar tweede man en voogd Adriaen
Nijs ter ene en Stefanus Derboven gewezen voogd van zijn voorschreven broers kinderen, daar
40
41

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Helsen x Christina Biermans, nr. 1058, pag. 215.
Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Helsen x Catharina Van Hove, nr.1010, pag. 206.
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vader af leeft de voornoemde Bernard Wouters bijgestaan met Sebastianus Wuijts schepene
geassumeerd mede voogd uit de wet der andere zijde, dewelke in plaats van afdeling der
haafelijke meubelen ten sterfhuis der voorschreven kinderen vader bevonden, en voor zoveel
dezelfde kinderen daartoe zouden mogen wezen gerechtigd en verklaren te wezen geaccordeerd
in voegen en manieren na volgende.
Te weten dat de voornoemde moeder bijgestaan als boven schuldig en gehouden zijn de kinderen
tot drie in het getal te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn tot een ouderdom
van 25 jaar en dan aan ieder te geven een som van acht guldens … Actum in collegio coram
Sebastiaen Wuijts, Hendrick Verswijvel, Hendrick Heijns en Hendrick Verbiest schepenen.
WLO-OGA750-257

folio 128 recto

Vertonende reverentelijk de voogden der kinderen wijlen Adriana Van Dijck daar vader af leeft
Jan Van Gansen, verklarende dat hij het sterfhuis belast vond met verscheidene passieve
schulden, en geen ander expediënt wisten te vinden als de erfgoederen ten dele te belasten of
verkopen tot aflossing van een rente aan het besloten hof van Herentals, maar terwijl zij verkopers
daartoe hoognodig hebben van Ue als oppervoogden behoorlijk decreet en autorisatie, zo keren zij
zich tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie van
voorgaande verklaringen. Actum in collegio van schepenen deze 7 november 1719. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-258

folio 128 verso

Vertonende met eerbied, Peeter Heijlen en Peeter Vande Venne als geëede voogden der wezen
achtergelaten bij wijlen Guilliam Vande Venne en Elisabeth Heijlen, gehuwden tijdens hun leven,
ingezetenen van Olen, welke ouders aan hun wezen hebben achtergelaten enige erfgoederen en
daar tegen vele passieve schulden, waarover de remonstranten staan in predictie overvallen te
worden tot prejudicie van grote schade der zelfde wezen hebbende de vertoners uit noodzaak ten
besten profijt geraden gevonden dezelfde erfgoederen bestaande in een huis en hof gestaan in
Olen in de Plaatse voorts nog andere te verkopen, dan alzo zulke verkoop niet validelijk kon
geschieden zonder autorisaties decreet van de oppervoogden, zo keren zij vertoners zich tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat, mits
doende van de koop penningen rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 19 december
1719.
WLO-OGA750-259

folio 129 recto

Vertonende met behoorlijk eerbied Jan Wouters kleermaker hier binnen dit markiezaat,
weduwnaar wijlen Marie Anna Dircx en de voogden van zijn twee kinderen, verklarende dat hij
zich belast vond met twee derzelfde kinderen, zonder daarvoor enige levensmiddelen nog heeft
om te verkopen, zo dat hij met dezelfde kinderen geschapen is tot …?… waren gelieft te verlenen
autorisatie om op te halen ten minste … honderd guldens, en daarvoor te hypothekeren hetgeen
op de moeder staande haar laatste huwelijk is gecompeteerd van een afgestorven voorkind,
hetwelk niet validelijk vermag te geschieden zonder decreet en autorisatie daartoe geconsidereerd,
deze miserabele tijd …
Ootmoedelijk biddende hun op de marge dezer transporteren tot de voorschreven oprichting en
hypotheek D. D. etc… Onderstond dit is het handteken van Jan Wouters en was getekend Jan
Baptist Vander Hofstadt voogd.
De schepenen van Westerlo, in redenen hierin vervat te autoriseren de supplianten benevens de
voogden van zijn kinderen om te mogen oplichten de som van 100 guldens tot onderhoud zijner
voorschreven kinderen, en dezelfde som te hypothekeren op de goederen die op de moeder staan
van een afgestorven voorkind. Actum in collegio deze 6 februari 1720. L. Van Wesel.
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Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Catlijn Diercx, daar
vader af leeft Jan Vermeerberghen en dat over de goederen bij haar achtergelaten, zijnde
dezelfde goederen gesteld in vier egale kavels en aan ieder bevallen en gelijk hierna is volgende.
Aan de eerste kavel werd gesteld ...
WLO-OGA750-260

folio 129 verso

het huis en hof met het land daaraan gelegen aan de Pleijn tot Heultje onder Westerlo, zo en gelijk
hetzelfde aan Catlijn Diercx is aangemeld met nog een zille in de weide oostwaarts af te meten
langskom, moetende uit de gelijke boedel op het voorschreven huis gedaan worden duizend
balen stro en nog vijf guldens ende het hout tot den dak blijft aan hun. En is deze voorschreven
eerste kavel aangebleven aan Adriaen Vermeerberghen bijgestaan met Hendrick Verswijvel als
voogd uit de wet.
Aan de tweede kavel werd gesteld zeker perceel land gelegen in het binnenveld van het
voorschreven huis, groot 170 roeden salvo, en is het resterende part in de voorschreven weide
westwaarts en alsnog “ den santbosch “ gelijk dezelfde ligt in zijn regenoten, “ het clijn bosch “
op den last dat dit bos moet dragen den weg van den beemd. Deze voorschreven tweede kavel is
bij loting ten dele bevallen aan Anna Vermeerberghen bijgestaan met Jan Vermeerberghen haar
vaderlijke broer.
Aan de derde kavel werd gesteld een perceel land genaamd “ den bosch “ groot 400 roeden
salvo, gelegen tot Heultje. Oost Anna Diercx, zuid Marten Van Kerckhoven, west de straat en
noord de ….straat, op last dat deze kavel zal geven aan de vierde kavel 50 guldens te betalen
naar de expiratie van de huur. En is deze kavel bij loting ten dele bevallen aan Maria
Vermeerberghen bijgestaan met Jan Stevens haar man en voogd.
Aan de vierde kavel werd gesteld “ het bovenblock “ gelegen tot Zoerle Parewijs, groot 200 ?
roeden. Item “ den sant bempt “ met den … daaraan gelegen, moetende van de derde kavel 50
guldens. En is deze vierde kavel bij loting ten dele bevallen aan Catharina Vermeerberghen,
bijgestaan met haar respectieve voogden Peeter Vermeerberghen en Andries Van Kerckhoven.
WLO-OGA750-261

folio 130 recto

Volgende condities van deze scheiding en deling. Aldus gedaan en gesloten coram F.
Mangelschots drossaard, Philip Halloint, Hendrick Verswijvel schepenen deze 6 maart 1720.

Op 12 april 1720 compareerde voor de heer drossaard en schepenen Peeter Verbiest zijnde een
voorkind wijlen Catlijn Soeten daar vader af was Adriaen Verbiest ter ene. Item Hendrick
Heijlen benevens Hendrick Verbiest schepenen uit de wet geassumeerd als voogd der
achtergelaten wezen wijlen Peeter Heijlen, mitsgaders Catharina Heijlen bijgestaan met
Hendrick Raijemaeckers haar man en voogd, Anna Heijlen bijgestaan met Adriaen Helsen haar
man en voogd, respectieve kinderen van wijlen de voorschreven Catlijn Soeten daar vader af was
Peeter Heijlen voorschreven ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden tot
akkoord gekomen zijn nopende alzulke pretentie als de voorschreven nakinderen zouden mogen
komen te hebben in de erfgoederen op hun verstorven uit den hoofde van hun moeder Catlijn
Soeten, mits hebbende Catlijn Bulckens hun grootmoeder der langer leefde den voorschreven
Adriaen Verbiest die wijlen de voorschreven Catlijn Soeten eerste man was, alles in voegen en
manieren hierna is volgende.
Te weten dat de voorschreven Peeter Verbiest belovende te betalen aan zijn halfbroers en
zusters … Hendrick Raijemaeckers en Adriaen Helsen mede voorschreven in kwaliteit ieder de
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som van 50 guldens courant geld, makende te samen 100 guldens en ook aan de wezen tot twee
in het getal ieder de som van 50 guldens, makende insgelijks 100 guldens …
WLO-OGA750-262

folio 130 verso

Verklarende den eersten en tweede comparanten deze te houden voor goed en vast. Aldus
gedaan coram F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen Wuijts, Hendrick Verswijvel, Hendrick
Verbiest en Philip Halloint schepenen op datum als boven.

Op 7 mei 1720 compareerde voor den drossaard en schepenen, Hendrick Van Steenbroeck als
voogd der kinderen wijlen Maria Van Dingenen, daar vader af leeft Peeter Van Steenbroeck
present en mede consenterende … het decreet en autorisatie verleent bij de oppervoogden en
wethouders van Herselt, alhier getoond en gebleken. Item Hendrick Van Steenbroeck met zijn
huisvrouw Catharina Van Dingenen, Joannes Baptista Van Dingenen en den procureur Thijs
als gelaste van Sebastiaen Van Dingenen, wonende te Utrecht?, dewelke als kinderen wijlen
Hendrick Van Dingenen en Dimphna Leuckens verklarende bij en mits deze te rennuntieren de
haafelijkheid en gerechtigdheid bevonden ten sterfhuis van hun moeder, Dimphna Leuckens en
dat tot behoef van Franciscus Hermans hun stiefvader, hier present en accepterende op de last
van te betalen alle personele en haafelijke schulden van het voorschreven sterfhuis en een
pattacon aan de gelijke kinderen wijlen Maria Van Dingenen, een pattacon aan Catharina Van
Dingenen getrouwd met Hendrick Van Oirschot een pattacon ten behoeve van Sebastiaen Van
Dingenen. Actum ut supra.

Op heden 28 mei 1720 voor de schepenen des land en markiezaat Westerlo compareerde
Juffrouw Margarita Thielemans Hendricxdochter, bijgestaan met een vreemde voogd haar bij
recht gegeven met volmacht, gelijk zij doende mits deze haar man Guilielmus Hendricx notaris
en procureur alhier om van haar en ’t wegen en in haar naam te gaan naar de Vrijheid van
Arendonk alwaar hen geconstitueerde te presenteren als aan de erfgenamen van wijlen Adrianus
Vennen jongman binnen de voorschreven Vrijheid …
WLO-OGA750-263

folio 131 recto

waarvan moeder was Elisabeth Thielemans, verder benevens degene die tot dezelfde successie
gerechtigd zijn te verkopen alle goederen bij de voorgemelde overleden achtergelaten hetzij
meubilair, het zij erfgoederen en ingeval niet deelbaar zijnde, met de condividenten te komen tot
scheiding en deling en heeft die voorschreven constituante aan de geconstitueerde haar man
verdere last en macht om in geval van verkoop der erfgoederen voorschreven, koper of kopers der
zelfde benevens de andere erfgenamen daarin te gichten, goeden en erven in forma ... Actum
binnen Westerlo deze 28 mei voorschreven, coram Philip François Halloint en Sebastianus Wuijts
schepenen.

Vertonende met eerbied Marten Peeters en Jan Janssens als geëede voogden der wezen wijlen
Cornelis Peeters daar moeder af leeft Joanna Bruijnseels, verklarende hoe dat de voorschreven
overledene heeft achtergelaten verscheidene passieve schulden waar voor de wezen tot grote
persecutie staan geactioneerd en overvallen te worden en verder nodig hebben behoorlijk
onderhoud en alimentatie, hetgeen de vertoners niet konden doen als met verkoop van twee
percelen van erven, waarvan ...
WLO-OGA750-264

folio 131 verso

een is een weide en is gelegen onder Olen en de andere hooiwas onder Geel in “ het malois
broeck “ en vermits de remonstranten dusdanige verkoop niet validelijk niet konden doen als met
behoorlijk decreet en autorisatie van de oppervoogden, zo keren zij zich tot Ue.
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De schepenen van Westerlo, accordeerden aan het verzoek der supplianten. Actum in collegio van
schepenen deze 4 juni 1720. L. Van Wesel.

Compareerde voor de schepenen Elisabeth Van Hout bijgestaan met Hendrick Janssens haar
tegenwoordige man en voogd, Peeter Van Leuffelt en Andries Van Houdt geëede voogden der
wezen wijlen Marten Goor daar moeder af leeft de voorschreven Elisabeth Van Houdt ter andere
zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden hun prisering der haafelijkheid zo actieve als
passieve in het voorzegde sterfhuis gevonden en achtergelaten over dezelfde gekomen te zijn tot
akkoord in voegen en manieren navolgende.
Eerst werd ondersproken dat de eerste comparanten ten last zijn aannemende zekere obligatie
van 125 guldens kapitaal staande ten behoef van Peeter Van Kerckhoven Andriessone met de
intresten daarvan en boven dien ook alle andere passieve haafelijke schulden, waar en op welke
plek deze zouden zijn gelegen, zullende integendeel profiteren alle de voorschreven hafelijkheden.
Item is het akkoord dat de eerste comparanten ook zullen gehouden zijn de voorschreven wezen
tot drie in het getal met naam Jan Goor, Maria Goor en Peeter Goor behoorlijk te onderhouden
van eten en drank … tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan aan ieder te
moeten geven twee veertelen koren en een veerteel boekweit.
WLO-OGA750-265

folio 132 recto

Item is het akkoord dat de voorschreven eerste comparanten zullen profiteren de touchte van de
kant der erfgoederen … Aldus gedaan coram en ten overstaan van Hendrick Verswijvel en Adriaen
Snijers schepenen deze 11 juni 1720.

Op 20 juni 1720 voor de heer drossaard en schepenen compareerden Jan Denckens en Peeter
Verbiest als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Helsen daar moeder af
leeft Anna Verbiest ene en de voorschreven Anna Verbiest bijgestaan met Franciscus Heijlen
haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden
met tussenspreien en interventie van de schepenen en andere goede mannen gekomen te zijn tot
akkoord nopende de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden.
De eerste comparanten zullen gehouden zijn de voorschreven wezen tot twee in het getal met
naam Anna Helsen en Marten Helsen te onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn
tot een ouderdom van 25 jaar en dan aan ieder van hen te geven en te betalen in geld 138
guldens en bovendien acht veertelen koren en drie veertelen boekweit, mitsgaders als dezelfde
wezen tot staat komen en bij hun moeder blijven wonen, ieder te maken een nieuw kleed … Etc
Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Hendrick Verswijvel en Hendrick Verbiest
schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-266

folio 132 verso

Vertonende reverentelijk Jan Maes weduwnaar wijlen Anna Helsen bijgestaan met een voogd
dezelfde achtergelaten kinderen, verklarende dat zij het sterfhuis belast vonden met vele
personele schulden en geen ander expediënt vonden als de erfgoederen publiekelijk te verkopen
en daar mede niet alles kon voldaan worden en alhoewel het erfgoed is van patrimonie des eerste
remonstrant, zo vonden de kopers zwarigheid in de constructieve devolutie, oorzaak waarom hij
met de voogden zijner kinderen zich is kerende tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten het decreet en de autorisatie.
Actum in collegio van schepenen deze 2 juli 1720. L. Van Wesel.
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WLO-OGA750-267

folio 133 recto

Alzo proces en geschil stond te rijzen tussen de erfgenamen van wijlen Elisabeth Van Rijmenant
en die van Jan Vanden Veecken zo zijn op zijn op heden deze 18 november 1720 voor mij
ondergeschreven notaris gecompareerd Sr. Amandus Janssens voor zichzelf benevens Juffrouw
Joanna Maria Janssens, begijntje tot Lier bijgestaan met Hendrick Bourbon ten deze haar
geassumeerde voogd en met Barbara Wouters bijgestaan met Adriaen Nijs haar man en voogd
als erfgenamen van wijlen de voorschreven Elisabeth Van Rijmenant ter ene en Jan Van Der
Veecken en Elisabeth Vander Veecken bijgestaan met Dielis Turelincx geassumeerde voogd.
Item Jan Vander Veecken voorschreven in kwaliteit van voogd der kinderen wijlen Dilis Vander
Veecken benevens Adriaen De Rijdt de voorschreven Adriaen De Rijdt als voogd der wezen
wijlen Dielis De Rijdt, mitsgaders Elisabeth De Rijdt bijgestaan met Franciscus Dircx
geassumeerde voogd ten deze als erfgenaam wijlen den gemelde Jan Vande Veecken alias
Veecekemans ter ander zijde, welke voorschreven comparanten door tussenspreien van goede
mannen, om te voorkomen alle geschillen en processen die uit hoofde voorschreven zouden
kunnen voorvallen, verklaarden vrij en liber tot akkoord gekomen te zijn op volgende manieren.
Juist is het akkoord dat de erfgenamen van de voorschreven Jan Vander Veecken zullen vooraf
genieten zeker twee percelen erven, gelegen alhier zijnde land en weide. Palende oost Den heer
drossaard, zuid den heer markies, west Jan Veeckemans en noord de Savelstraat.
Het andere perceel gelegen omtrent “ de biest “. Vermeld onder het register van Westerlo op 21
februari 1696, de som van 600 guldens ...
Item verklaarden de gelijke erfgenamen tot akkoord gekomen te zijn dar de generale nalatendheid
der voorschreven gehuwden, zowel de haafelijke als erfelijke bij hun te samen geconquisteert en
na gelaten, zouden worden gedeeld, te weten de ene helft tussen de eerste comparanten en de
andere helft tussen de andere comparanten volgens lands recht.
WLO-OGA750-268

folio 133 verso

Aldus gedaan en gepasseerd, present Joannes Baptist Verbiest en Livinus Roma getuigen, was
ondertekent Amandus Janssens, Joanna Maria Janssens, Hendrick Bourbon. Lager stond dit
is het handmerk van Barbara Wouters, van Adriaen Nijs, was ondertekent Jan Vande Veecken,
Dielis Tuerelincx, nog lager stond dit is het handmerk van Elisabeth De Rijdt, Adrianus Rijdt,
nog ondertekent François Dircx, nederwaarts stond Quod Attestor G. Henricx notaris publicus
1720.
De schepenen des land en markiezaat Westerlo vernieuwende het voorstaande akkoord en
verklaarden hetzelfde te lanceren en te approberen deze 19 november 1720.

Voor de heer drossaard en schepenen onder genoemd compareerden Sr. Amandus Janssens
voor zichzelf mede hem sterk makende voor zijn zuster Joanna Maria Janssens begijntje tot Lier,
Barbara Wouters bijgestaan met Adriaen Nijs als erfgenaam wijlen Elisabeth Van Rijmenant,
mitsgaders Dielis Turelincx als getrouwd met Elisabeth Vande Veecken dochter Maria Van
Eutven.
Item Adriaen De Rijdt zo voor zichzelf als hem sterk makende voor de wezen wijlen Dielis De
Rijdt en zijn zuster Elisabeth De Rijdt als erfgenamen wijlen Jan Vande Veecken, welke gelijke
comparanten voorschreven verklaarden te constitueren en te volmachtigen den notaris en
procureur G. Hendricx om uit kracht en op de voet van akkoord tussen hun aangegaan te
verkopen al de erfgoederen bij de voorschreven Jan Vande Veecken en Elisabeth Van
Rijmenant achtergelaten, gelijk ook alle de meubilaire effecten na de dood van de voorschreven
Jan Vande Veecken …
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WLO-OGA750-269

folio 134 verso

bevonden, actie en condities te noemen, gelijk ook publiekelijk te doen, tot onderling der passieve
schulden te betalen. Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Philip F. Halloint,
Sebastiaen Wuijts, Hendrick Verswijfelt en Hendrick Heijns schepenen van Westerlo deze 19
november 1720.

Scheiding en deling aangegaan tussen Barbara Wouters bijgestaan met Adriaen Nijs ter ene,
Sr. Amandus Janssens voor zichzelf en mede hem strekkende voor zijn zuster Joanna Maria
Janssens, Dilis Turelincx getrouwd met Maria Van Eutven dochter van Elisabeth Vande
Veecken, voor dewelke hij hem is sterk makende.
Item Adriaen De Rijdt voor zichzelf mede als voogd der wezen wijlen Dielis De Rijdt, hem voor
dezelfde ook sterk makende, gelijk ook voor Elisabeth De Rijdt en hem insgelijks sterk makende
voor Jan Vande Veecken en de wezen Dilis Vande Veecken ter andere zijde over zeker huis,
stal, schuur en hof cum appendenties gestaan en gelegen in de Polderstraet alhier. Palende oost
den secretaris L. Van Wesel, zuid de Herbaen, west het straatje en de erfgenamen van zijne
Excellentie etc… en dat in voegen en manieren hierna volgende.
WLO-OGA750-270

folio 134 verso

Eerst is het voorschreven huis gedeeld in twee parten, bestaande in de keuken, en stal daaraan
met een part in de schuur naast het voorschreven straatje tot aan den dorsvloer, en de helft van
den hof naast hetzelfde straatje met de helft van den zolder boven de voorzegde keuken tot tegen
de schouw, al hetwelk bestaat in de eerste kavel en zal deze de anderen moeten wegen over de
voorplaats.
De tweede kavel is de kamer met den halve zolder daarboven, de meer rest van de schuur en
dorsvloer en de achterstaan, met den halven hof naast de noorden met het spindeken ? tegens de
voorschreven kamer met de plaatse komende van de tegenwoordige achterdeur tot tegen den stijl
van de schuurdeur naast het voorzegde straatje en hoven.
En is besproken dat deze schouwe en put half en half ten gemeenschappelijke kosten moeten
worden onderhouden en gebruikt. Item zal hun half moeten worden gemeten en ieder hebben de
helft als voor, en die zal bevallen de kavel naast het straatje, zal zijne weg naar den hof moeten
vinden langs het gezegd straatje, dat ingeval dat zou worden bezet, zal mogen wegen ober de
messe naast den achterstal. En is alzo het voorschreven huis in het geheel met al hetzelfde
voorschreven staat verobligeert met een kapitale som van 260 guldens aan en ten behoef aan den
eerwaarde heer Nicolaes De Bije rentmeester etc… zo is ondersproken dat de helft der
voorschreven som met intresten te verschijnen moeten worden gedragen bij de eerste partijen
comparanten voorschreven de andere daarvan te promtelijk te ontlasten. De cijnzen en servituten
van wegen moeten gedragen worden half en half.
De eerste kavel is bevallen aan Barbara Wouters voor welke keuze zij aan de andere moet geven
vijftien schellingen of 5 - 5 stuivers. En is de tweede kavel bevallen aan de tweede partijen
condividenten en degene daartoe zijn gerechtigd. Aldus gedaan en gepasseerd in presentie en ten
overstaan van Philip François Halloint, Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verswijvel schepenen, deze
10 november 1720.
WLO-OGA750-271

folio 135 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Philip François Halloint Ue mede schepen, verklarende hoe
dat wijlen Jan De Ridder den ouden hem vertoner in zijn leven en ziek liggende te bedde,
verscheiden reizen heeft aanzocht gelijk verder klaar komt te blijken bij de attestatie gegeven bij
den eerwaarde heer Pauli pastoor alhier de dato 20 november 1720 volgens Ue kennis ten einde
den remonstrant zou verkopen zeker zijn achtergelaten huis met den hof gestaan en gelegen aan
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de markt Ue bekend, om met de kooppenningen daarvan te procederen behoorlijke en zo blijkt
ongelijk is te doen alimenteren en onderhouden de achtergelaten wezen van Jan De Ridder den
jongen uitlandigen vader, niet wetende of hij in leven of dood is, en den voorschreven Jan De
Ridder oud grootvader was, dan vermits de vertoner niettegenstaande de voorschreven
recommandanten en verzoek tot valide verkoop der gezegd huis, hof etc?? nog nodig is hebben
Ue decreet en autorisatie als oppervoogden, zo keerde hij vertoner zich tot Ue.
Biddende aan de supplianten als patroon en toeziener der voorschreven wezen te accorderen het
verzoek en de hoognodige autorisatie tot deze verkoop van het huis, mits nodig zijn subiet aan
grote reparaties.
Drossaard en schepenen van Westerlo autoriseren hun mede schepen Mr. Ph. Halloint om te
procederen tot de verkoop van het huis. Actum 19 november 1720. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-272

folio 135 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan Vande Veecken en Hendrick Verswijfelt voogden uit de
wet voor de wezen wijlen Dielis Vande Veecken, Dilis Turelincx en Matthijs Van Outven als
voogden der wezen wijlen Pauwels Van Outven daar moeder af leeft Elisabeth Vande Veecken.
Item Adriaen De Rijdt en Lembrecht Van Uffel als voogden voor de wezen wijlen Dielis De
Rijdt, verklarende hoe dat door het afsterven van Jan Vande Veecken alias Veeckemans de
voorschreven wezen en hun consorten zij aangestorven enige erfgoederen en half huis etc…
welke goederen mits niet deelbaar, en dat de gezegde Jan Vande Veecken hun ook heeft
achtergelaten verscheidene passieve schulden tot kwijting van de welke de voorschreven voogden
genoodzaakt zijn geweest met de andere mede erfgenamen te verkopen de gezegde
achtergelaten erfgoederen, dan vermits dus danige verkoop niet validelijk kon geschieden zonder
te hebben decreet en autorisatie van de oppervoogden, redenen zij zich keerden tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de hoognodige autorisatie. Actum
in collegio van schepenen deze 17 december 1720.

Op 18 december 1720 voor de heer drossaard en schepenen compareerden Jan Siongers en
Joannes Baptist Thijs als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Peeters
daar moeder af was Maria Anna Dircx ter ene, Jan Wouters bijgestaan met Joannes Baptist
Van Der Hoffstadt als voogd van de kinderen van de voorschreven Maria Anna Dircx ter andere
zijde, verklaarden te zijn tot akkoord gekomen nopende de erfelijkheid op de voorschreven moeder
gekomen …
WLO-OGA750-273

folio 136 recto

uit hoofde van een afgestorven voorkind met naam Laureijs Peeters … dat het ander voorkind zal
behouden en hebben en het inkomen profiteren de drie vierde parten van het huis, stal en hof met
het land daaraan gelegen, mitsgaders drie delen in de obligatie staande tot last van Amand Van
Doninck tot Geel ter som van 100 guldens kapitaal, moetende verder Jan Wouters betalen de
intresten op de voorschreven goeden uitgaande en de dorpslasten tot half maart eerstkomende tot
dien oorzaak betalen alle passieve schulden, zullen zijn kinderen profiteren en behouden het
resterende vierde part in het voorschreven huis en de obligaties en ook doen reparaties en
onderhoud, bovendien te betalen de uitkoop aan de wees Elisabeth Peeters ter som van 20
guldens salvo.
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Philip Halloint en Sebastiaen Wuijts
schepenen, op datum als boven.
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Op 24 januari 1721 voor de heer drossaard en schepenen compareerden Hendrick Bourbon
benevens Sebastiaen Wuijts schepenen uit de wet geassumeerd als voogden der achtergelaten
wezen voorkinderen wijlen Elisabeth Bourbon daar vader af is en leeft Sr. Simon Du Vivier als
nu ziek liggende te bedde onder zijne kerkelijke rechten toegekend den voorschreven Simon Du
Vivier ter andere zijde met zijn tegenwoordige huisvrouw Jeno Wuijts, waarbij hebbende verwekt
een nakind Dimphna Du Viviers ter andere zijde, dewelke om te voorkomen alle moeilijkheden en
geschillen die er zouden kunnen voorvallen zo tussen de voorkinderen als de nakinderen van de
goederen op hun gedevolveert of verstorven zo haafelijke als erfelijke anderszins zo het eerste of
tweede huwelijk bij hun gedaan, verklaarden gekomen te zijn tot akkoord.
Te weten dat de voorkinderen tot drie in het getal met naam Anna Elisabeth Du Vivier, Catharina
Du Vivier en Lambertus Du Vivier benevens het nakind Dimphna Du Vivier zullen delen naar de
dood van hun vader al de voorschreven goederen, zo haafelijke als erfelijke verstorven, uit wat
hoofde die zouden komen, hoofds gewijs in vier egale porties, hoofds gewijs moeten betalen alle
de renten obligaties als passieve schulden, in den verstande nochtans de moeder van haar
voorschreven voorkind zal trekken de touchte van de partij van haar voorkind zo in de haafelijke
als de erfelijke goederen haar leefdag lang, op conditie dat zij moet onderhouden haar
voorschreven kind ...
WLO-OGA750-274

folio 136 verso

tot den ouderdom van 20 jaar, alles naar staat en conditie tot het gekomen is tot een
geapprobeerden staat, waarmede alle voorgaande testamenten, codicillen en anderen tussen de
voorschreven ouders gemaakt komen te censeren, dood en teniet te zijn al hetgeen voorschreven
staat, verklaarden zij comparanten deze te houden voor goed, vast en van waarde, onder
verbintenis obligatie als naar recht. Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Mr. Philip
Halloint en Sebastiaen Wuijts als schepenen, op datum als boven.

Vertonen met behoorlijke eerbied Jan Sijen als voogd der wezen wijlen Augustinus Gijraerts
daar moeder af leeft Susanna Sijen dezelfde ook als voogd met Merten Wuijts voor de wezen
wijlen Elisabeth Sijen daar vader af leeft Jan Wuijts 42, als voorschreven Jan Sijen insgelijks als
voogd voor het weeskind van wijlen Catharina Sijen daar vader af is Jan Van Roij, verklarende
dat de voorschreven remonstranten in die voorschreven kwaliteit zijn genoodzaakt geweest
benevens de andere consoorten en erfgenamen wijlen Willem Sijen en Maria Verhaustraeten te
verkopen zeker huis met stal, schuur en hof gestaan en gelegen alhier in de Plaatse van Olen
genaamd “ de sterre “ uit redenen dat het voorschreven huis cum appendentus niet deelbaar was
en verder uit de koop penningen te betalen alle passieve schulden, waar over de voorschreven
wezen stonden te leiden, grote kosten, dan mits de verkoop niet validelijk is zonder permissie en
autorisatie van de oppervoogden, redenen waarom zij voogden zich kerende tot Ue.
Refus bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, autoriseren aan de supplianten om te
verkopen het voorschreven huis, mits doende van de koop penningen rekeningen, bewijs en
reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 11 februari 1721. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-275

folio 137 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied, Peeter Van Kerckhoven en Adriaen Peeters als voogden
van de wezen wijlen Jan Verstappen en Catharina Peeters gehuwden tijdens hun leven,
verklarende dat zij als gearresteerden in huur en graan pachten van zekere stede gelegen onder
Nijlen bijvang van Lier hun geactioneerd vindende wegens zaken van Peeter Thijs als man en
voogd van Barbara Verstappen op wacht van een pretense extract uit het testament van Juffrouw
Barbara Peeters geestelijke dochter hetgene gepasseerd zou zijn binnen Mechelen voor de
notaris Jacobus en getuigen aangegaan, zij vertoners volgens hun plicht niet ander betrachtende
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als het profijt der voorschreven wees, geautoriseerd hebben moet den advocaat Scobbaerts op
de kapitale stukken hier mede gaande die van advies is voor antwoord het ontkennen van de
obligatie in kwestie verder te concluderen als bij deszelfs eigenhandige akte hier ook mede
gaande, maar terwijl zij hier toe nodig hebben Ue autorisatie keren zij hun tot dezelfde als
oppervoogden. Ootmoedelijk biddende.
De schepenen van Westerlo geven het advies van den heer advocaat Scobbaerts, autoriseren de
voogden om daar af te zeggen tegens deze actie wegens zaken Peeter Thijs als voogd van
Barbara Verstappen tegen hun aangesteld. Actum in collegio deze 11 februari 1721. L. Van
Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Walter De Neve en Jan Gijsels als geëede voogden van de
minderjarige zoon van wijlen Adriaen De Neve en Anna Gijsels, gehuwden tijdens hun leven ...
WLO-OGA750-276

folio 137 verso

verklarende dat zij remonstranten het sterfhuis van de voorschreven gehuwden hebben bevonden
belast met verscheidene obligaties, tot koeling van de wezen zij genoodzaakt zijnde in hun
voorschreven kwaliteit mede te verkopen hun part, zijnde de gerechtigde helft der wezen, zijnde in
zeker perceel weide waarvan de andere helft ook is verkocht door den eerste remonstrant als zijn
eigen, gelegen onder Hulshout, groot omtrent vijf zullen. Palende als in de conditie daarvan zijnde
en vermits geen wezen goederen validelijk konden worden veralieneert zonder decreet, permissie
en autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen zij vertoners zich keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten het decreet en autorisatie. Actum
coram de heer F. Mangelschots drossaard, Hendrick Verswijvel en Jan Van Roije schepenen deze
18 maart 1721. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk de voogden van de voor- en nakinderen wijlen Mr. Sijmon Du Vivier,
verklarende dat zij het sterfhuis belast vonden met een rente van 1000 guldens kapitaal aan de
erfgenamen van den heer Steens tot Diest met alsnog 100 guldens kapitaal aan de kerk alhier, en
geen beter raad konden vinden als de erfgoederen en principelijk het huis binnen dit markiezaat te
verkopen als niet deelbaar, maar terwijl zij remonstranten hiertoe nodig hebben decreet en
autorisatie van Ue als oppervoogden, zo keren zij hun tot dezelfden.
WLO-OGA750-277

folio 138 recto

De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten het decreet en de autorisatie.
Actum in collegio van schepenen deze 26 mei 1721.

Vertonende met behoorlijke eerbied Marten Van Dijck en Peeter Van Tolhuijs als voogden der
wezen wijlen Hendrick Van Dijck en Adriana Van Tolhuijs, welke voorschreven gehuwden hun
wezen hebben achtergelaten met vele passieve schulden en renten, om dewelke te kwijten en
verder om dezelfde wezen behoorlijk onderhoud te geven de remonstranten genoodzaakt waren te
verkopen zeker perceel land gelegen tot Zoerle onder Westerlo genaamd “ de clijn schrieck “.
Ootmoedig biddende de geliefte van aan de supplianten in hun kwaliteit te verlenen de nodig
permissie en decreet tot verkoop van het voorzegde perceel.
De schepenen van Westerlo, verleenden aan de supplianten het decreet en autorisatie. Actum in
collegio van schepenen deze 22 april 1721. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijk eerbied Anna Vande Poel, weduwe van wijlen Willem Van Kerkhoven
en de voogden der zelfde minderjarige kinderen, verklarende dat zij ten volle van Ue haar
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geactioneerd vindende tot afdracht van twee kapitale sommen wegens Adriaen Verstraeten hun
oud oom, daartoe geen ander middel en weten te vinden als een perceel land te belasten of te
verkopen, te meer dat er nog meer schulden te betalen staan, en alhoewel de eerste …
WLO-OGA750-278

folio 138 verso

vertoonders is hebbende een testamentaire dispositie van haar overleden man der wezen vader,
zo en durven nochtans de voorschreven voogden haar in het dienen noch het ander niet
assisteren noch te consenteren zonder autorisatie van Ue als oppervoogden, kerende hun daarom
tot de zelfde.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat van Westerlo, dispositie dezer, approberen de
verkoop bij de supplianten alreeds gedaan, autoriserende dezelfden om re koper te goeden,
vesten en erven in een perceel land groot drie zullen. Actum in collegio van schepenen deze 22
april 1721. L. Van Wesel.

Op den 18 juni 1721 compareerden Adriaen Wendricx en Hendrick Gijbens als geëede voogden
der achtergelaten wezen wijlen Marten Hendricx daar moeder af leeft Elisabeth Van kerkhoven
ter en ene en de voorschreven Elisabeth Van Kerkhoven bijgestaan met Hendrick Verbiest haar
gekozen voogd ter andere zijde, die verklaarden met interventie van goede mannen en schepenen
te zijn tot akkoord gekomen te zijn nopende de uitkoop op de wezen verstorven uit hoofde van hun
vader in voegen en manieren hierna volgende.
Te weten dat de tweede comparanten de wezen moeten onderhouden van kost en drank, tot ze
zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dat ze dan aan de wezen tot vijf in het getal
met naam Joannes Baptist Wendricx, Catharina Wendricx, Hendrick Wendricx, Anna
Wendricx en Adriaen Wendricx zullen moeten geven de som van vijf guldens eens …
WLO-OGA750-279

folio 139 recto

In tegendeel van dien zal de tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen
ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden en tot hun last nemen de rente of
obligaties, eerst van 50 guldens kapitaal aan de kerk van Westerlo, 50 guldens kapitaal aan de
kinderen van wijlen Jan Spapen. Item aan de erfgenamen van Nicolaes Moons 90 guldens
kapitaal, aan Jan Goossens 100 guldens en aan Adriaen Thijs ook 100 guldens kapitaal, dan
moet de moeder Elisabeth Van kerkhoven zo lang houden haar intresten, als zij de touchte heeft
in de erfgoederen. Aldus gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verswijvel schepenen.
Door elkaar geschreven en moeilijk leesbare tekst. Vertonende reverentelijk het opvragen bij Ue
aangesteld over Peeter Van Outsel …sone, dat hij mits den slechtsten staat van dezelfde
hoognodige achterstand daarom onnodige kosten van decreet hetgeen staat te vallen ter
rekwesten van den heer Vrancx, erfgenaam wijlen Juffrouw Catharina Vrancx in haar leven
begijntje op den Hove tot Herentals, welk verkocht goed den voorschreven Peeter Van Outsel in
huis, schuur aldus geldende belast ten ware de kapitale penningen … konden gesplitst worden tot
mindere intrest …
Ootmoedelijk biddende aan Ue gelieve gediend te zijn op de marge dezer aan de supplianten te
geven de permissie en autorisatie, hetzij tot verkoop of belastingen, hetzij tot lichtingen van de
nodige penningen bij ender tot minderen van intrest en dat om verdere executie en kosten te
voorkomen. Was ondertekent Jan Baptist Van Outsel en Marten Vos.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat des land Westerlo, accordeerden aan de
supplianten om redenen hiervoor vervat de permissie, mits doende van de penningen rekeningen,
bewijs en reliqua. Actum coram F. Mangelschots drossaard, Philip Halloint, Sebastiaen Wuijts
schepenen deze 26 juni 1721. L. Van Wesel.
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WLO-OGA750-280

folio 139 verso

Vertonende reverentelijk de voogden der kinderen wijlen Augustinus Onniaerts, daar moeder af
leeft Susanna ‘t Sijen, dat dezelfden minderjarige kinderen onverdeeld, erfgenamen van hun
overleden oom en moije competerende zeker huis en hof met nog enige gronden van erven, die
met de verdeling in vele waarde zou verminderen, en daarom hun te samen gedevolveerd hebben
tot publieke verkoop, waartoe de vertoners hoognodig te hebben Ue decreet en autorisatie als
opper voogden hun zich keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de verkoop met decreet en
autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 1 juli 1721. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-281

folio 140 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Joseph Matthijs en Sebastiaen Van Kerckhoven als
voogden van de kinderen wijlen Joannes Matthijs, daar vader af leeft Adriaen Van Kerckhoven,
verklarende dat zij het sterfhuis bevonden met vele personele schulden en geen ander expediënt
wisten te vinden ter extinctie van dezelfde als te verkopen erfgoederen te concurrentie van al de
voorschreven schulden, hetwelk de vertoners volgens hun plicht oordeelden beter gedaan als
gelaten. Gemerkt dat hetzelfde niet mag geschieden zonder het decreet en autorisatie van Ue als
oppervoogden, zo keren zij hun vertoners zich tot Ue.
Gezien bij de schepen, accordeerden aan de supplianten het nodige decreet. Actum in collegio
van schepenen deze 21 oktober 1721. L. Van Wesel.

Vertonende met eerbied Peeter Vervoort voogd benevens Adriaen Van Kiel der wezen wijlen
Elisabeth Van Kerckhoven daar vader af leeft Adriaen Vervoort, verklarende dat de vertoners
tot afkwijting der schulden en renten waar mede belast zij de wezen, hebben moeten verkopen
zeker huis, stal met den hof daaraan gelegen tot Hulshout, dan vermits zulke verkoop niet validelijk
kon geschieden zonder decreet en …
WLO-OGA750-282

folio 140 verso

autorisatie van de oppervoogden, redenen de remonstranten hun zich keren tot Ue. Ondertekent
Peeter Verborght en Adriaen Van Kiel.
De schepenen van Westerlo, accordeerden met de koop met de goedenis daarop te volgen. Actum
in collegio van schepenen deze 21 oktober 1721. L. Van Wesel.

Vertonen reverentelijk Adriaen Wendricx en Hendrick Gijbens voogden van de kinderen wijlen
Merten Wendricx daar moeder af leeft Elisabeth Van Kerckhoven, verklarende dat zij het
sterfhuis hebben bevonden met passieve schulden, en reparaties aan het huis als onderhoud van
5 jonge kinderen, zij hoognodig achten op te lichten enig kapitaal tot 80 of 90 guldens en daarvoor
erfgoed te belasten, dan gemerkt hetzelfde niet vermag te geschieden zonder consent, decreet of
autoriseren van Ue als oppervoogden, zo keren zij hun tot dezelfde.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten het decreet bij provisie te lichten de
som van 75 guldens en deze te bezetten op goede panden. Actum in collegio van schepenen deze
4 november 1721. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-283

folio 141 recto

Voor Philip Halloint en Hendrick Verswijvel respectieve schepenen en leenmannen des land en
markiezaat Westerlo, compareerde de heer Erasmus Baltasar Dillen tegenwoordige rector alhier,
verklarende te kennen te geven hoe dat hij met de gratie Gods van intentie is te aanvaarden den
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priesterlijke staat, ten welke ter zijn zelve is nodig hebbende een titel, die alreeds heeft bekomen,
zijnde zeker beneficie van St. Catarine etc ?? gefundeerd in het gasthuis van Sancti Dijmpne tot
Geel, validerende jaarlijks bij het voorschreven gasthuis zo hij comparant verklaarde dan tot
supplement van dezelfde titel en tot assurantie en contentement van zijne hoogwaardigheid de
heer Vicarius van S’ Hertogenbosch, Peeter Govaerts is mede comparerende den heer F.
Mangelschots drossaard des land en markiezaat Westerlo etc… ter assurantie heeft opgedragen
en tot pand gesteld zeker zijn perceel land genaamd “ het derdel “, groot 150 roeden de maten
onbegrepen gelegen achter “ de biest “ alhier. Palende daaraan oost den veld pad van Westerlo
naar Tongerlo, zuid Sr. Ambo's Egidij, west de kinderen van wijlen Marten Peeters en noord
Juffrouw Cecilia Wellens bij schepenen geprijseerd waardig te zijn ter som van 500 guldens, zijnde
hetzelfde perceel los en vrij salvo s ‘ heren cijns en servituten van wegen.
Item is alsnog mede gecompareerd Sr. Sebastiaen Wuijts schepen alhier, dewelke tot assurantie
en contentement als voorschreven heeft opgedragen en te pand gesteld zeker zijn perceel hooi
was, gelegen alhier in “ de weije bemden “ leenroerig onder zijn Excellentie den heer markies van
Westerlo, groot drie zullen salvo. Komende daaraan oost de weduwe en erfgenamen …
WLO-OGA750-284

folio 141 verso

wijlen Sr. Matthe, zuid de lijn Laecke, west heer Nicolaes De Bije priester, en noord zijne
voorschreven Excellentie, geschat bij de schepenen en leenmannen op 350 guldens, los en vrij.
Item heeft dezelfde Sebastiaen Wuijts nog opgedragen en tot pand gesteld zeker perceel erve
groot 450 roeden salvo, gelegen omtrent “ de spickdoren “ alhier, genaamd “ het achterste
swaensblocxken “. Oost de abdij van Tongerlo, zuid de erfgenamen Marten Peeters, west het
Wolffsstraetken en noord de voorschreven erfgenamen, belast met drie veertelen koren jaarlijks
aan de voorschreven abdij van Tongerlo daarop uitgaande en bovendien nog zes lopen koren aan
de H. Geest alhier geschat boven de voorschreven last 250 guldens.
Dient alsnog in aandacht genomen te worden tot supplement als voor, dat aan de heer rector
alhier is gelaten zekere fundatie van een wekelijkse misse gemaakt bij wijlen Anna Vincx bejaarde
jonge dochter contesterende in een weide gelegen onder Herselt bij Westerlo omtrent “ de lange
brugge “ groot een bunder salvo, wel waardig 600 gulden.
Item alsnog gelaten tot profijt van dezelfde fundatie een rente of obligatie ten kapitaal van 200
guldens, van welke fundatie den heer drossaard en schepenen alhier zijn collecteurs volgens
testament van de voornoemde Anna Vincx. Ondertekent deze 11 december 1721.

Vertonende reverentelijk Peeter Helsen en Geeraert Van Houdt rechtelijke voogden van de
kinderen van wijlen Goosen Helsen, verklarende hoe dat zij remonstranten op aggregatie van de
wet hebben verkocht zeker huis en hof gelijk het gelegen is op “ het heuveltien ” en mits zo met
passieve als andere schulden belast is, zodat zij de jaarlijkse intresten van de revenuen niet wel
konden te betalen uit de verhuringen, zo dat het hun beter en geraadzamer was het goed te
erfkopen.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, den dispositieven dezer koop bij de
voogden gedaan voor redenen hiervoor vervat, om de koper hierin te kunnen goeden en erven
mits doende van de koop penningen behoorlijke reling bewijs en reliqua. Actum in collegio van
schepenen deze 16 december 1721. L. Van Wesel.

Op heden deze 22 december 1721 compareerden Peeter Vervoort en Adriaen Van Kiel,
voogden der achtergelaten wezen wijlen Elisabeth Van Kerckhoven daar vader af leeft Adriaen
Vervoort ter ene en de voorschreven Adriaen Vervoort ter andere zijde, welke comparanten
verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorschreven
kinderen verstorven uit hoofde van hun moeder in voegen en manieren hierna volgende.
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Te weten dat hij tweede comparant schuldig zal gehouden zijn de voorschreven kinderen tot drie in
het getal met naam Elisabeth Vervoort, Jan Vervoort en Peeter Vervoort te onderhouden van
kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van achttien jaar en nopende hun
vierde kind zijnde een simpel dochterken met naam Maria Vervoort, zal de voorschreven tweede
comparant gedurende zijn leefdag lang moeten onderhouden van kost en drank mits daarvan te
genieten jaarlijks inkomen van het voorschreven kind en aan hetzelfde niet te geven den volgende
uitkoop van de andere drie kinderen tot 25 guldens eens. Indien de vader kwam te overlijden voor
het voorschreven kind zal in zulk geval al hetzelfde genieten en profiterende voorzegde 25 guldens
benevens de andere drie kinderen, die zullen moeten hebben ieder de som van 25 guldens als zij
zullen gekomen zijn tot den voorschreven ouderdom…
In tegendeel vandien zal hij tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen
ten sterfhuis bevonden, mits betalende de passieve schulden …
WLO-OGA750-286

folio 142 verso

uitgenomen een kapitale rente of obligatie ter som van 400 guldens die de wezen tot hun last zijn
nemende en heffende zijn de erfgenamen Jan Tubbecx waarvan Adriaen Vervoort moet betalen
den jaarlijkse intrest zolang hij in gebruik blijft van te genieten het jaarlijks inkomens bovendien tot
last van dezelfde een 200 guldens kapitaal aan de heren van Tongerlo daarop uitgaande, waarvan
de voorschreven Adriaen Vervoort insgelijks moet betalen den jaarlijkse intrest mits trekkende het
jaarlijks inkomen en nopende het verkocht huis gekomen van Jan Vervoort de penningen daarvan
ontvangen blijven tot profijt van de meergemelde Adriaen Vervoort, mits daarvan te betalen een
rente ten kapitaal van 50 guldens aan de kerk van Hulshout en bovendien nog te betalen 50
guldens aan Adriaen Brusseleers komende hiermede verder te cesseren alle onkosten die hij
enigszins aan het wezen huis en erven heeft gedaan zo van timmeren van den stal, de
schaapskooi etc… zo da niet meer uit dien hoofde tot last van zijn kinderen te pretenderen heeft,
moetende bovendien het voorschreven huis houden in behoorlijke staat touchtsgewijs. Aldus
gedaan coram Sebastiaen Wuijts en Hendrick Verswijvel schepenen op datum als boven.

Geregistreerd den 14 januari 1722. Extract uit zeker testament gemaakt bij wijlen Anna Vincx, oud
bejaarde dochter, gepasseerd hetzelfde voor de notaris G. Hendricx en zekere getuigen van
datum 2 augustus 1721 waarin onder andere staat als volgt.
In de marge: Anno 1722, het origineel testament is geschreven op zegel van 1- 4
Ende alzo komende ter dispositie van haar tijdelijke goederen, zo laat en maakt de testatrice tot
onderhoud van een wekelijkse lezende mis, te weten des woensdags ten zeven uren, aan het
Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Westerlo, zeker weide geheten “ den rolleneer “
(roweneer) groot een bunder, gelegen bij de Diestsche dreef. Palende oost het straatje komende
uit dezelfde dreef naar de Quaestraet, zuid de Quaestraet, west dezelfde Quaestraet en Adriana
Steijnen …
WLO-OGA750-287

folio 143 recto

en noord Jan Baptist Van Kerckhoven en Jan K..?.. ende maakt ten einde voorschreven 200
guldens kapitale obligatie staande tot last van Sebastiaen Govaerts onder Zammel, willende de
testatrice dat de kerk van Westerlo uit die voorschreven goederen of revenuen en intresten der
gezegde obligatie jaarlijks zal genieten 5 guldens, blijvende de meer rest aan de priester die de
voorschreven missen zal komen doen en zullen die moeten gedaan worden door een waarlijke
priester van haar testatrices familie, bij fout van dien door den dienenden rector der scholen van
Westerlo ingeval hij priester is en ingeval geen priester door andere waarlijk priesters daartoe te
stellen bij den heer drossaard en schepenen der plaatse van Westerlo die de testatrice tot
onderhoud van de voorschreven dienst is belastende en als collateurs en ingeval een waarlijke
priester ontbrak zullen de voorschreven missen gedaan worden door de kapelaan of pastoor van

Westerlo Rekesten 1696 – 1743

Pagina | 120

Westerlo, zolang tot dat er geen waarlijke alhier die kan doen, of deze gemeente daarvan niet
voorzien is en niet verder willende die voorschreven missen gedaan worden altijd zonder
interruptie van tijd.

Arrest gedaan op de goederen competerende de kinderen Adriaen Van Camp, gelegen onder
Westerlo waarvan den teneur luidt als volgt: Een perceel beemd genaamd “ geert mennekens “
groot een zille gelegen tot Straten(einde) onder het markiezaat van Westerlo. Palende oost hun
zelf, zuid Guilliam Soeten, west Geert Helsen en noord “ den grooten steenbembt “. Item zekere
beemd geheten “ de groote drii sillen “. Palende oost Jan Claes, zuid Guilliam Soeten, west hun
zelf en noord Marten Bellens. Item de helft van zeker bos nu land en hooi was gelegen op “ de
wittegracht “ genaamd “ de gedinghen “. Palende oost het nonnenklooster van Herenthout, zuid
de weduwe Van Elsen, west hun zelf en noord Jochem De Witte, groot omtrent tien vierendelen.
Item nog een perceel land genaamd “ het neerstuk “ gelegen tot Strateneinde. Palende oost de
straat, west Maeijken Helsen, zuid Adriaen Helsen en noord Niclaes Govaerts. Item een bunder
land en bos geheten “ de gedhingen ” …
WLO-OGA750-288

folio 143 verso

Item zeker perceel erve, gelegen tot Strateneijnde groot omtrent een half bunder. Palende oost de
erfgenamen van Elisabeth Soeten, zuid de Veldstraat west Jan Bauwen en noord Adriaen Helsen.
Item zeker perceel weide en heide gelegen tot Strateneinde. Palende oost, zuid en noord de
straat, west Niclaes Govaerts. Item zeker perceel land geheten “ den haert “ tot Strateneinde,
groot omtrent drie zullen. Palende oost en noord Peeter ?..en Jan Van Outsel, zuid Adriaen
Verstappen en west Jan De Keuster daar nu een huis en schuur op staat.
Item zeker perceel land zo gelegen onder Wiekevorst als Westerlo, groot 250 roeden. Palende
oost het besloten klooster van Herentals, zuid Marten Van Camp, west Maeijcken Van Kerckhoven
en noord Guilliam Peeters. Item zeker huis, schuur en erve daaraan, groot omtrent drie zullen
gelegen tot Schobbroeck onder Westerlo. Oost Adriaen Goijvaerts, zuid Peeter Van Hove
erfgenamen, west de abdij van Tongerlo en noord de straat.

Uit kracht van de originelen en open brieven van executie gedepecheert dezer maand januari
1722. Dezelfde dag ondertekent ter plaatse van vrouwe Maria Catharina Bosschaerts Douairière
van wijlen Jan Adriaen De Witte in zijn leven heer van Liverghem ?… zo wordt door den
ondergeschreven griffier van zijne majesteit Souvereine Raad van Brabant gesaiseert en
geratificeerd ter griffie van het markiezaat van Westerlo, alle en alzulke goederen als zijn
competerende aan Marcelina Van Camp en Jan Baptist Vloerberghs haar man, mitsgaders als
de kinderen van wijlen Adriaen Van Camp gelegen onder de jurisdictie van het markiezaat van
Westerlo, speciaal gevende hiervoor gepresioneerde … expres verbod en interdictie van wegens
en in de naam van zijnde Hertog van Brabant als den heer drossaard, meijer, schepenen en
secretaris van Westerlo voorschreven te staan over enige belastingen, transport of anderszins
prejeductie dezer op pene van millitijdts aan en gelijk in militie ? zal bevonden worden te behoren
en dat tot verhaal van het kapitaal van 3000 guldens breeder in de voorschreven Raad geroerd
laten zes stuivers voor annotatie. Actum deze 23 januari 1722 en was ondertekent …Hullet.
(Stullet)
WLO-OGA750-289

folio 144 recto

Vertonende met behoorlijk eerbied, Adriaen Govaerts en Sebastiaen Van Outsel als geëede
voogden voor de wezen, wijlen Jan Tobs en Catharina Van Kiel gehuwden tijdens hun leven,
verklarende de remonstranten ten profijt der voorschreven wezen hebben verkocht omtrent 120
roeden erve, als die lange jaren voor de last zijn gebleven, gelegen onder de jurisdictie van Heijst
en gezien het wezen erfgoed niet validelijk mag verkocht worden, niet tegen staande ten goeden
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voordeel der zelfden, gelijk den dezen zonder decreet en permissie van de oppervoogden, zo
keren de remonstranten zich tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de autorisatie voor de verkoop.
Actum in collegio deze 25 januari 1722. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk Adriaen Claes en Adriaen Geens als rechtelijke voogden van de
achtergelaten kinderen van Peeter Claes en Maria Geens, verklarende hoe dat zij remonstranten
de wezen goederen bestaande in een huis, hof en weide gelegen onder Zoerle, hebben verhuurd
en dat zij daar zeer weinig zijn van trekkende mits het voorschreven goed ondeelbaar is zo zijn de
comparanten hun kerende tot Ue. Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen en de
voorschreven voogden te autoriseren om het voorschreven goed te mogen verkopen.
De schepenen, accordeerden om redenen hiervoor vervat aan de supplianten de autorisatie.
Actum in collegio van schepenen deze 10 februari 1722.
WLO-OGA750-290

folio 144 verso

Op heden 11 februari 1722 compareerde voor den heer drossaard en schepenen, Jan
Verhoustraten en Hendrick Verswijvel schepenen uit de wet geassumeerd als gerechtigde
voogden der achtergelaten wezen wijlen Cornelis Vermeerberghen daar moeder af leeft Maria
Verhoustraten ter ene, de voorschreven Maria Verhoustraten bijgestaan met Jan Van Dijck
haar tegenwoordige man en voogd, ter andere zijde, die met interventie van schepenen en andere
goede mannen te zijn gekomen tot akkoord nopende de haafelijke meubelen op de wezen
verstorven uit den hoofde hunne vader, in voegen en manieren hierna volgende.
Te weten dat de tweede comparanten de wezen tot zes in getal met name Jan Vermeerberghen,
Adriaen Vermeerberghen, François Vermeerberghen, Anna Maria Vermeerberghen,
Jenneken Vermeerberghen en Peeter Vermeerberghen moeten onderhouden van kost en drank
… tot zij zullen gekomen zijn tot den ouderdom van 20 jaar, als wanneer de tweede comparanten
aan ieder van hen zullen moeten geven twee veertelen koren en een half veerteel boekweit,
zullende bovendien rechtelijk bekomen gelijk na de dood van hun moeder, 50 guldens kapitaal die
zij is geldende aan Merten Douwen en in geval er één of meer der voorschreven wezen
vroegtijdig kwam te sterven voor de ouderdom van 20 jaar zullen de tweede comparanten in plaats
van te geven de uitkoop, het dood lichaam te bestellende ter gewijde aarde en houden daar over
een tamelijke uitvaart, bovendien zullen de tweede comparanten genieten en profiteren alle de
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de de passieve schulden.
Aldus gedaan coram de heer Mangelschots drossaard, Hendrick Verswijvel en Philippe Halloint
schepenen, op datum als boven.
WLO-OGA750-291

folio 145 recto

Op heden 14 februari 1722 voor de drossaard en schepenen compareerden Andries Van
Kerckhoven en Jan Stoop als geëede voogden der kinderen achtergelaten bij wijlen Peeter
Koremans daar moeder af leeft Anna Stoop ter ene, de voorschreven Anna Stoop bijgestaan
met Adriaen Snijers ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met interventie van
schepenen en andere goede mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke
meubelen op de voorschreven kinderen verstorven uit hoofde van hun vader, wijlen Peeter
Koremans in voegen en manieren gelijk hierna volgende.
Te weten de tweede comparanten schuldig en gehouden zijn de wezen tot twee in het getal met
naam Jan Franciscus Koremans en Peeter Koremans te onderhouden van kost en drank … tot
ze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en aan het te moeten geven voor uitkoop 37
guldens in geld en twee veertelen koren. In tegendeel zullen de tweede comparanten profiteren al
de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden komende uit hoofde van hun gestorven vader, mits
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betalende al de passieve schulden, uitgenomen de 250 guldens wisselgeld waarvoor is gekocht
zeker perceel erve genaamd “ den dries “ .
Coram de heer F. Mangelschots drossaard, Hendrick Verswijvel en Sebastiaen Wuijts schepenen
op datum als voor.
WLO-OGA750-292

folio 145 verso

Vertonende reverentelijk de voogden der minderjarige kinderen wijlen Adriaen Verheijen, daar
moeder af leeft Maria Helsen, verklarende dat zij het sterfhuis bevonden met verscheidene
passieve schulden en geen ander expediënt konden vinden voor dezelfde kinderen als te verkopen
enige erfgoederen ter koeling van dezelfde schulden, lopende een groot deel ter intrest, maar
terwijl zij vertoners daartoe nodig hebben Ue decreet en autorisatie als oppervoogden van de
gemelde kinderen, zo keren zij zich tot dezelfde.
De schepenen, accordeerden aan de supplianten om redenen hiervoor vervat de autorisatie.
Actum in collegio van schepenen deze 25 februari 1722. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk Anna Helsen weduwe wijlen Joachim Verlinden bijgestaan met haar
bejaarde zoon en voogd van haar minderjarige kinderen, dat zij belast zijnde met enige personele
schulden, lopende ten intrest, dewelke zij graag zouden aflossen en waartoe zij genoodzaakt
worden enige gronden van erven van haar patrimoniale te verkopen. Was ondertekent Jan Baptist
Verlinden, Jan Helsen en Anna Helsen.
De wethouders van Westerlo, accordeerden om redenen hiervoor vervat de autorisatie. Actum in
collegio deze 25 februari 1722. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-293

folio 146 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Adriaen Lemmens en Cornelis Spapen als geëede voogden
der wezen Adriaen Van Gestel daar moeder af leeft Maria Peeters, verklarende dat zij vertoners
in de betalingen der passieve schulden van het voorschreven sterfhuis bevonden genoodzaakt zijn
geweest te verkopen zeker perceel, zijnde heide en weide gelegen onder Olen voor een som van
24 guldens, niet sussistant om te kunnen volgen de voorzegde schulden, zo zijn zij vertoners
alsnog genoodzaakt te verkopen andere panden.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de
autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 25 februari 1722. L. Van Wesel.

De voogden der kinderen wijlen Marten Douwen Anthonissone, het sterfhuis bevonden met vele
passieve schulden dat ze het geraadzamer vonden publiekelijk te verkopen enige opgaande eijken
bomen, om met de penningen daarvan voortkomende de voorzegde schulden voor zoveel het
mogelijk was te kunnen voldoen. Gezien bij deze nodig te hebben decreet en autorisatie van Ue
oppervoogden voor deze verkoop.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten om redenen hiervoor vervat de
autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 14 april 1722. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-294

folio 146 verso

Peeter Vermeerberghen en Andries Kerckhoven als voogden van de achtergelaten kinderen
wijlen Jan Vermeerberghen en Catharina Dircx, verklarende hoe dat zij vertoners alhier voor Ue
in recht hebben aangesproken en gevraagd aan Jan Vermeerberghen tot voldoening en
conclusie voor Ue genomen en het advies van rechtsgeleerden hier overgenomen, hier mede
gaande waarvan aan Ue wordt visie gedaan en mits oppositie, zo zijn de vertoners hun zich
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kerende tot Ue. Ootmoedelijk bidden gelieve gediend te wezen om Ue autorisatie om den
voorschreven Jan Vermeerberghen te mogen procederen in forma of dat anderszins daarover het
officie van Ue in en op alles implorerende. Was ondertekent Peeter Vermeerberghen, Andries
Van Kerckhoven.
De schepenen van Westerlo hebben den dispositieven dezer, ordonnerende aan de partijen om
met ter minnen met elkaar te overkomen en in geval van geen overeenkomst, autoriseren de
supplianten om redenen hiervoor vervat te procederen tegens de voorschreven Jan
Vermeerberghen en hem te doen voldoen het akkoord tussen hem en de voorschreven
supplianten gemaakt. Actum in collegio van schepenen deze 28 april 1722; L. Van Wesel.
WLO-OGA750-295

folio 147 recto

Alzo Adriana Verbist gewezen huisvrouw van Jan Vande Bruel is komen aflijvig te worden
zonder enig kind of kinderen achtergelaten te hebben en dat den voorschreven haar man in haar
achtergelaten erfgoederen is competerende haar touchte volgens costuijmen, welke erfgoederen
zijn gesitueerd in Heijst resort van Mechelen en ten dele onder den bijvang van Lier of zijnde van
Geel. Zo is dat op heden 12 mei 1722 voor den heer drossaard en schepenen collegiaal vergadert
gecompareerd zijn den voorschreven Jan Vande Bruel ter ene, Hendrick Verbiest Janssone en
Anna Verbiest weduwe van wijlen Paulus Dauwen bijgestaan met haar neef Hendrick Verbiest
erfgenamen ab intestato van de voorschreven Adriana Verbiest ter ander zijde, dewelke met
aggregatie van de wethouders alhier ten opzichte van het sterfhuis wijlen Jan Verbiest insgelijks
gewezen mede erfgenamen ab intestato, verklaarden te zijn te samen tot akkoord gekomen te zijn
in zulke voegen dat den eersten comparant Jan Vande Bruel zal behouden de gehele touchte der
erfgoederen gecompeteerd hebbende de voorschreven Adriana Verbiest, voor zoveel gelegen
onder Heijst en den houtwas daar op staande, met huis, hof en schuur aldaar ten compensatie van
welk gehele touchte onder Heijst voorschreven hij eerste comparant bij deze afstand neemt van
zijn helft der touchte van zijn overleden huisvrouw Adriana Verbiest voornoemd voor zoveel die
gelegen zijn onder den bijvang van Lier of land van Geel, te weten onder Zoerle, Gelindel Heultje,
de welke de tweede comparanten bij forme van mangeling zijn accepterende zonder prejeductie …
Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Sebastiaen, Wuijts, Philip Halloint en Hendrick
Verswijvel schepenen, op datum als voor.

Alzo kwestie en geschil konden grijzen over de renten, obligaties en haafelijke meubelen, verkocht
en onverkocht gelijk ook al de andere actieve en passieve schulden achtergelaten en bevonden zo
ten sterfhuis van wijlen Guilliam Huijgen en zijn tweede overleden vrouwe Anna Anthonis, als
ten sterfhuis van de voorschreven Guilliam Huijgen met zijn achtergelaten weduwe …
WLO-OGA750-296

folio 147 verso

Anna Schellens, zo zijn compareerden voor ons F. Mangelschots drossaard, Philip François
Halloint en Sebastiaen Wuijts schepenen, Jan Huijgen als geëede voogd, Hendrick Verswijvel
schepen en voogd uit de wet voor de wezen achtergelaten bij wijlen Guilliam Huijgen daar
moeder af leeft de gezegde Anna Schellens, dezelfde bijgestaan met de voorgenoemde
Hendrick Verswijvel, Guilliam Huijgen en Maria Huijgen minderjarigen bijgestaan met een
geassumeerde voogd, beiden geëede kinderen van wijlen de voorschreven Guilliam Huijgen en
Anna Antonis zijn tweede huisvrouw ter andere zijde welke partijen comparanten door tussen
spreken van goede mannen en om te preveniëren alle kwesties onder hen te komen verklaarden
tot akkoord gekomen te zijn in voegen en manieren hier volgende.
Ten eerste is met autorisatie en overstaan van den heer drossaard en schepenen het akkoord
gemaakt dat de voorschreven Anna Schellens zal geven aan ieder der tweede comparanten,
Guilliam Huijgen en Maria Huijgen zeker 725 guldens courant geld eens. Ze transporteerd ook
aan Maria Huijgen een kapitale obligatie van 300 guldens courant geld staande tot last van
Melchior Laureijs en Catharina Mesens zijn huisvrouw woonachtig tot Tessenderlo. Item een
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obligatie van 200 guldens courant geld staande tot last van de weduwe en erfgenamen van Jan
Baptist Peetermans tot Herselt …
Ze geeft over aan Guilliam Huijgen een obligatie van 400 guldens wisselgeld staande tot last van
de weduwe en erfgenamen wijlen Marten Schellens tot Noorderwijk waarvan de akte is
gepasseerd voor notaris Wils op 11 maart 1696. Item nog een obligatie van 50 guldens
wisselgeld staande tot last van de erfgenamen van Peeter Daems tot Oevel. Volgen de verdere
voorwaarden en condities …
Actum coram en ten overstaan van de heer drossaard en schepenen voornoemd deze 13 mei
1722.
WLO-OGA750-298

folio 148 verso

Alzo kwesties en geschil stond te gereizen over de pretentie die Jan Huijgen volgens advies van
rechtsgeleerden verstond te hebben in de hafelijkheden en hetgeen daarvoor wordt geacht als
achtergelaten bij wijlen zijn vader Guilliam Huijgen zo en gelijk hetzelfde sterfhuis tegenwoordig is
liggende.
Zo compareerde den voornoemde Jan Huijgen ter ene en Anna Schellens laatste weduwe van
de voornoemde Guiliam Huijgen dezelfde bijgestaan met Hendrick Verswijvel zo als haar
geassumeerde voogd en mede in kwaliteit van voogd uit de wet voor hare minderjarige kinderen
ter andere zijde, welke comparanten om te voorkomen, alle moeilijkheden die uit den voorschreven
hoofde zouden kunnen voorvallen, verklarende door tussen spreken van goede mannen met
aggregatie van den heer drossaard en schepenen gekomen te zijn tot een minnelijke akkoord op
volgende manieren.
Ten eerste verklaarde de tweede comparanten aan den voorschreven eerste comparant Jan
Huijgen een som van 200 guldens courant geld eens die ten behoeve van de weduwe te laten
dienen op mindering van een obligatie van 700 guldens kapitaal die den eerste comparant aan de
tweede zijn stiefmoeder geldende was ten intrest, zo dar er van de voorzegde obligatie maar blijft
500 guldens courant geld … etc. Volgen verdere overeenkomsten gemaakt in dit akkoord.
Aldus gedaan coram en ten overstaan van den Heer F. Mangelschots drossaard, Philip François
Halloint en Sebastiaen Wuijts schepenen deze 13 mei 1722.
WLO-OGA750-299

folio 149 recto

Alzo kwestie en geschil stond te grijzen over de goederen achtergelaten bij wijlen Guilliam
Huijgen en Anna Anthonis, zo compareerden voor den heer drossaard en schepenen François
Halloint en Sebastiaen Wuijts, Anna Schellens laatste weduwe van den voor noemden Guilliam
Huijgen bijgestaan met Hendrick Verswijvel mede schepenen als voogd voor haar kinderen ter
ene. Catharina Huijgen wettige dochter van de voornoemde Guilliam Huijgen en Anna
Anthonis bijgestaan met Jacobus Somers haar man en voogd ter andere zijde, welke
comparanten door tussenspreken van goede mannen gekomen zijn tot een minnelijk akkoord in
voegen en manieren hier volgende.
Eerst beloofde de voorschreven Anna Schellens ter assistentie als voor aan de voornoemde
gehuwden Jacobus Somers en Catharina Huijgen buiten de twee honderd guldens hiervoor bij
hun tweede comparanten bij form van uitkoop genoten, nog te geven 450 gulden courant geld en
te betalen in verscheidene paijementen navolgende te weten in 50 guldens te Sint Jansmisse
eerstkomende … Volgen verdere verklaringen aangaande dit akkoord.
Actum coram en ten overstaan van de voornoemde heer drossaard F. Mangelschots, en de
schepenen deze 21 mei 1722.
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WLO-OGA750-300

folio 149 verso

Op den 7 juli 1722 compareerden Jan Vermeerberghen en Adriaen Van Houdt als wettelijk
voogden der wezen achtergelaten bij Adriaen Van Kerckhoven, daar moeder af leeft Catharina
Moons ter ene en de voorschreven Catharina Moons bijgestaan met Jan Wuijts haar
tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, die verklaarden door interventie van de schepenen
tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de wees verstorven uit hoofde
van hun vaderen voegen en manieren zo en gelijk hierna volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten voorschreven wezen tot één in het getal met naam Anna
Van kerkhoven moeten onderhouden van kost en drank … tot deze gekomen is tot een ouderdom
van 20 jaar en dan aan haar te geven de som van zes guldens en ingeval deze komt te overlijden
zal de tweede comparante hetzelfde dood lichaam te bestellen ter gewijde aarde en integendeel
van dien zullen de tweede comparanten profiteren al de haafelijke goederen ten sterfhuis
bevonden, betalende al de passieve schulden en verstaande nochtans de 60 guldens kapitaal
staande aan Adriaen Geens, blijven tot last van de voornoemde wees moetende komen die de
tweede comparanten het huis touchte gewijs …
WLO-OGA750-301

folio 150 recto

onderhouden en ingeval tot de reparatie van hetzelfde huis nodig een groot hout moeten de
tweede comparanten hetzelfde bezorgen alles ter taxatie van de goede mannen des verstande,
hetwelk de eerste comparanten zullen betalen.
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Philip Halloint, Hendrick Verbiest
schepenen op datum als boven.

Vertonende reverentelijk de voogden der kinderen wijlen Jan Vander Auwera en Maria Dircx
gehuwden tijdens hun leven, verklarende dat zij ten laste van het sterfhuis overwogen hebben de
gesteltenis die er zodanig gesteld vinden dat er boven en behalve de meubelen gekocht zal
moeten worden zekere onvolmaakt huis en schuur, die de voornoemde ouders hadden
ondernomen te bouwen, tussen Heultje en Hulshout waarvan het volmaken nog zeer veel zouden
komen te kosten en zij remonstranten oordeelden profijtig voor hun wezen den timmer en
materialen van het voorschreven huis en schuur aan elkaar getimmerd met drie gebinten alleenlijk
te verkopen en dan gemerkt zij vertoners hiertoe nodig hebbend Ue decreet en autorisatie, zo
keerden zij zich tot Ue als oppervoogden.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten om redenen hiervoor vervat,
decreet en autorisatie. Actum in collegio van schepenen dezen 15 september 1722. L. Van Wesel.
Geregistreerd 28 september 1722.
WLO-OGA750-302

folio 150 verso

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Martinus
Peeters en Maria Peetermans gehuwden tijdens hun leven en dat over de erfgoederen bij hun
voorschreven ouders achtergelaten en dat in 5 egale porties, zo dezelfde goederen zijn gesteld en
aan ieder bevallen zo en gelijk hierna is volgende en zijn de voorschreven kinderen bijgestaan met
hun voogden te weten Nicolaes Peetermans en Jan Laureijs.
In de marge:

In de iedere kavel is getaxeerd boven de last van de renten op duizend
guldens dus den import in het geheel 5000 guldens ergo den zegel 3 - 0

Den eerste kavel heeft gekozen Peeter Peeters als oudsten zoon bijgestaan met zijn
voorschreven voogden, bestaande in het huis, schuur, brouwerij en hof zo en gelijk hetzelfde
gestaan en gelegen is aan de Plaatse van Westerlo, groot een zille salvo genaamd “ t’ klein
Antwerpen “. Palende oost de Kasteelstraat, zuid de klijn Laeck, west Adriaen Nuijts en noord de
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Plaatse van Westerlo met alsnog een derde hooiwas gelegen op “ het vriesbroeck “ onder Geel,
rijdende met de erve van de weduwe Peeter Mutsaert en Franciscus Van Oistaijen. Op last dat
deze kavel moet geven aan de vijfde 100 guldens en nog op de last van 8 guldens wisselgeld aan
de weduwe Juffrouw Goris.
De tweede kavel is bevallen aan Dorothea Peeters bijgestaan met haar voogden als voor
bestaande voor eerst zeker perceel erve genaamd “ het derdel “ gelegen alhier omtrent “ het
bacxveld “. Oost den heer drossaard Mangelschots, zuid Sr. Egodij, west zijne Excellentie den
heer markies en noord Juffrouw Cecilia Wellens. Item zeker perceel erve genaamd “ de heijde “
groot maar al zes zullen, gelegen alhier bij “ de beitljes “. Palende oost Adriaen Peeters
erfgenamen, zuid Adriaen Peeters, west den … loop en noord zijne Excellentie en moet uitdelen
de renten vooruit hebben 50 guldens ter oorzaak van den groten cijns.
WLO-OGA750-303

folio 151 recto

De derde kavel is bevallen aan Franciscus Peeters, bestaande in drie percelen land en een zille
hooiwas, alles gelegen onder Geel, bijgestaan met zijn voogden als voor.
De vierde kavel is bevallen aan Elisabeth Peeters, bestaande voor eerst in zeker perceel erven
genaamd “ het swaensblock “ groot 3 zullen, gelegen alhier aan de Savelstraet achter “ den
spickdoren “. Oost Sr. Matthei weduwe en erfgenamen, zuid de dreef of Savelstraet, west het
Wolfsstraetje en noord Sebastiaen Wuijts. Item een perceel erve genaamd “ het leemputtenveld “
gelegen alhier achter “ de biest “ groot drie zullen salvo komende daaraan oost Christina Van
Boeckel, zuid Jan Steurs erfgenamen, west den pad naar Tongerlo en noord den karrenweg naar
Tongerlo en moet in het delen de renten vooruit hebben 50 guldens uit consideratie van den zware
korencijns, zijnde de voorschreven Elisabeth Peeters bijgestaan met haar voorschreven voogden.
De vijfde kavel is bevallen aan Catharina Peeters bijgestaan met haar voorschreven voogden
bestaande voor eerst in zeker perceel erve genaamd “ den wijngaert “ gelegen alhier achter “ de
biest “ groot 180 roeden salvo. Palende oost zijne Excellentie den heer markies, zuid Jan Baptist
Peetermans erfgenamen, west den karrenweg naar Tongerlo en noord de H. Geest alhier.
Item de weide gelegen bij ..?…kerck gelegen onder Herselt, groot 3 zullen salvo. Palende oost Jan
Baptist Vivier, zuid “ de kaulaeck “, west de abdij van Tongerlo en noord de Groote Laecke en
Gommer Borgers. Item zekere weide gelegen alhier in de Quaestraete, groot een zille salvo.
Palende oost Zacharias erfgenamen, zuid de Quaestraet, west Philip Wuijts en noord “ het broeck
“. Item nog 100 guldens die deze kavel moet trekken van de eerste kavel.
De twee jongste kinderen moeten uit consideratie van hun jonkheid in het delen der renten ieder
vooruit hebben de som van 50 guldens. Volgen verdere condities aangaande deze scheiding en
deling. Aldus gedaan coram den heer Mangelschots drossaard, Philip Halloint en Sebastiaen
Wuijts schepenen deze 27 juni 1722.
WLO-OGA750-304

folio 151 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied Maria Catharina Stiers en Anna Francisca Stiers kinderen
van wijlen Joannes Stiers daar moeder af leeft Maria Spits dezelfde remonstranten ten deze
bijgestaan met hun voogd Wouter Stiers, verklarende hoe dat hun broer Leonardus Stiers staat
te doen zijne provisie als Minderbroeder binden de stad Loven, waartoe gelijk ook tot betaling van
enige schulden bij dito Leonard Stiers voor deze gemaakt zij schoner graag zouden lichten hun
voorschreven oom in mindering hun predicties op hem vindende in centen vier pistolen of 42
guldens, hetgeen de remonstranten niettegenstaande hun goede genegenheid ten einde
voorschreven niet vermogen te doen zonder consent en autorisatie van Ue als oppervoogden,
redenen van hun relaas tot Ue.
Gezien bij de schepenen deze land en markiezaat …
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WLO-OGA750-305

folio 152 recto

Westerlo, den dispositeve dezer, accordeerden aan den supplianten om redenen hierin vervat de
autorisatie ten deze breder geroerd, ten einde van het lichten van de penningen, mits doende
daarvan rekening bewijs en reliqua. Actum in college van schepenen deze 30 september 1722. L.
Van Wesel.
Vertonende met behoorlijke eerbied Joannes T’ Sijen als voogd van het enig achtergelaten
weeskind bij wijlen Catharina t’ Sijen daar vader af leeft Jan Van Roij, verklarende dat het
voorschreven kind genaamd Jan Baptist Van Roije gekomen zijnde tot de staat, waarin hetzelfde
graag zou preveniëren, hetgeen onmogelijk is mits zijne niet inkomen van de goederen op hem
verstorven in deze tijd niet en kan substitueren, zo zouden de vertoners ten verzoek van de
voorschreven Jan Baptist Van Roije om te preveniëren zijne goed graag verkopen of belasten de
voorschreven wees goederen tot twee honderd guldens, mits niet validelijk kan geschieden zonder
decreet en autorisatie van de oppervoogden.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, accordeerden aan de suppliant om
redenen hierin vervat de autorisatie. Actum on collegio van schepenen deze 13 oktober 1722. L.
Van Wesel.

Op heden 9 februari 123 voor de heer drossaard en schepenen in collegio, compareerden Jan Op
De Beeck en Jan Verhagen als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen François Op de
Beeck, daar moeder af leeft Jenneken Verhagen ter ene ...
WLO-OGA750-306

folio 152 verso

de voorschreven Jenneke Verhagen alsnu bijgestaan met Guibert Van Tricht haar
tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, welke voorschreven comparanten verklaarden door
interventie van schepenen en andere goede mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de
haafelijke meubelen op de voorschreven wezen verstorven uit hoofde van hun veder in voegen en
manieren hier volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zijn de voorschreven wezen tot vier in
het getal, met naam Jan Op De Beeck, Adriaen Op De Beeck, Catharina Op De Beeck en
Anneken Op De Beeck te onderhouden van kost en drank … tot ze zullen gekomen zijn tot den
ouderdom van 20 jaar en dan aan hen te moeten geven in geld de som van 24 guldens.
De tweede comparanten genieten en profiteren al de haafelijke goederen mits betalende al de
passieve schulden van hetzelfde sterfhuis, uitgenomen 100 guldens kapitaal die Adriaenken Op
De Beeck is heffende op de voorschreven wezen bovendien nog 100 guldens aan Peeter Helsen
Janssone met alsnog 175 guldens aan Jan Verhagen voogd, al welke voorschreven obligatie of
renten blijven tot last van de meergemelde wezens moeten de voorschreven comparante alsnog
geven aan Peeter Helsen Janssone de som van 71 guldens in contant geld.
Aldus gedaan coram Sr. Philip Halloint, Hendrick Verswijvel en meer schepenen in collegio op
datum als boven.
WLO-OGA750-307

folio 153 recto

Vertonende met behoorlijk eerbied Nicolaes Peetermans en Jan Laureijs als voogden der wezen
wijlen Merten Peeters en Maria Peetermans, verklarende hoe dat Catharina Theresia Peeters
één der kinderen der voorschreven gehuwden over drie maanden is komen te overlijden, begijntje
tot Aarschot achterlatende enige schulden zo van begrafenis, uitvaart, en een passieve obligatie
van 200 guldens kapitaal gelicht tot haar professie bij wijlen Guilliam Roovers ten intrest als bij de
akte daarvan zijnde tot betaling van welke schulden de voorschreven vertoners geen ander middel
weten als met verkoop van erfgoed bij de voorschreven overleden begijn aan haar broeders en
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zusters achtergelaten, zijnde de wezen voorschreven, dan vermits dusdanige verkoop niet
validelijk kon geschieden zonder decreet en autorisatie der oppervoogden, redenen zij
remonstranten hun zich keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten
om redenen hierin vervat de autorisatie ten deze breder geroerd. Actum in collegio van schepenen
deze 9 maart 1723. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied Steven Verboven dat hij als voogd voor de wezen wijlen
Nicolaes Verboven zijn broer, daar moeder van leeft Barbara Wouters met wel behagen van Mr.
Philip Halloint en voogd uit de wet alhier benevens de andere kinderen en erfgenamen wijlen Jan
Verboven op gisteren genoodzaakt is geweest te verkopen zeker twee percelen van erven
gelegen zo onder Westerlo als Gestel, groot en gelegen als in de conditie daarvan zijnde, tot welke
verkoop den remonstrant hem mocht reguleren en in de zelfde consenterende te wijlen de
voorschreven panden niet deelbaar waren tussen de gelijke kinderen en van wijlen den
voornoemde Jan Verboven, en dusdanige verkoop van wege de wezen niet validelijk kon
geschieden niettegenstaande de redenen voorschreven keert hij remonstrant hem tot Ue.
WLO-OGA750-308

folio 153 verso

Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan de suppliant de
autorisatie ten deze breder geroerd, met macht de kopers daarin te goeden en erven. Actum in
collegio van schepenen deze 9 maart 1723.

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen Merten Cuijpers en Martijn
De Peuter gehuwden tijdens hun leven, namelijk Peeter Cuijpers, Jan Cuijpers, Catharina
Cuijpers en Niclaes Cuijpers, zijnde de goederen gesteld in vier egale kavels en aan ieder
bevallen, zo en gelijk hierna is volgende.
Wordt gesteld voor de eerste kavel het huis met binnenveld gestaan en gelegen tot Zoerle aan
“ de goorheijde “. Oost Merten Van Kerkhoven, zuid “ de goorheijde “, west Adriaen Claes en
noord de Herbaen op last dat deze kavel moet afdragen de helft van de rente tot 100 guldens in
het geheel die is heffende den H. Geest tot Hulshout. En is deze kavel na loting ten dele bevallen
aan Peeter Cuijpers.
Voor de tweede kavel werd gesteld zeker perceel land gelegen in hetzelfde veld, groot een zille
salvo. Palende oost Adriaen Toelen, zuid “ de goorheijde “, west Merten Van Kerckhoven en
noord de Heirbaan, op den last dat deze kavel moet afdragen een zesde part in de rente van 100
guldens kapitaal staande aan den H. Geest tot Hulshout. En is de tweede kavel gekozen bij Jan
Cuijpers.
WLO-OGA750-309

folio 154 recto

Voor de derde kavel werd gesteld de helft van het land genaamd “ de locht “ zuidwaarts gelegen
onder Heultje. Palende oost de vierde kavel, zuid Andries Van Kerckhoven, west en noord Servaes
Steurs, op den last dat deze kavel moet dragen ook een zesde part van de rente tot Hulshout
voorschreven zijnde het kapitaal in het geheel 100 guldens. En is deze derde kavel na loting ten
dele bevallen aan Catharina Cuijpers bijgestaan met Jan Soeters haar voogd.
Voor de vierde kavel werd gesteld het part in het land gelegen onder Heultje noordwaarts. Palende
oost Jacob Nijers, zuid de derde kavel, west en noord Servaes Stuers en dat op den last dat deze
kavel moet dragen een zesde part in de rente van 100 guldens kapitaal tot Hulshout en bovendien
moet deze vierde kavel wegen den derde kavel. En is deze vierde kavel na loting ten dele bevallen
aan Niclaes Cuijpers bijgestaan met Jan Soeters zijn voogd.
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Het huis en het ledig land zullen de condividenten op datum deze aanvaarden en het land te half
oogst eerstkomende … etc. Aldus gedaan coram den heer F. Mangelschots drossaard, Hendrick
Verswijvel en Mr. Philip Halloint schepenen deze 5 mei 1723.
Vertonende met behoorlijke eerbied Marten Wuijts en Jan t’ Sijen als voogden der wezen wijlen
Jan Wuijts en Elisabeth t’ Sijen, verklarende dat hij benevens de andere kinderen en de
erfgenamen wijlen Hendrick Wuijts genoodzaakt zijn geweest te verkopen zeker huis met het
binnenblok, groot te samen 80 roeden salvo. Gestaan en gelegen tot Gerhagen onder Olen, om
met de koop penningen daarvan te koelen en te effenen de passieve schulden ten sterfhuis van de
…
WLO-OGA750-310

folio 154 verso

den voorschreven Hendrick Wuijts de voorschreven wezen grootvader bevonden en mits
dusdanige verkoop niet validelijk kon geschieden zonder decreet en autorisatie van de
oppervoogden, redenen de vertoners hun keren tot Ue. Ondertekent Martinus Wuijts en Jan t’
Sijen.
Gezien bij de schepenen van Westerlo, den dispositieven deze en de redenen daarin vermeld,
accordeerden aan de supplianten de verzochte autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze
5 mei 1723.

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan Sijen en Hendrick Cools als geëede voogden der wezen
wijlen Jan Van Roije, daar moeders af waren Catelijn Sijen en Anna Cools, verklarende dat de
voorschreven remonstranten in hun voorschreven kwaliteit genoodzaakt geweest waren te
verkopen vier percelen erven, met een huis en heiken gelegen zo onder Olen als Tongerlo, om
met de koop penningen daarvan te procederen en te betalen de passieve schulden ten sterfhuis
voorschreven, dan vermits dusdanige verkoop niet validelijk kon geschieden zonder decreet en
autorisatie van de oppervoogden, redenen zij vertoners hun keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de
autorisatie, mits doende van de kooppenningen rekening, bewijs en reliqua.
Actum in collegio van schepenen den eerste juni 1723. L. Van Wesel.

Alzo Jacobus Wuijts en wijlen Anna Maria Huijpens gehuwden bij mutueel testament in dato 27
augustus 1722 gepasseerd voor de notaris Guilliam Henricx en zekere getuigen elkaar hebben
…
WLO-OGA750-311

folio 155 recto

gemaakt te weten den eerststervende de laatstlevende, heer en meester of meesteresse om van
de haafelijke cijnsroerige of allodiale goederen te disponeren zonder te moeten gebruiken enig
decreet of autorisatie van de voogden of oppervoogden en dat den voorschreven langstlevende
van intentie is te contracteren naarder huwelijk bij middel van het welk de voorschreven dispositie
testamentair zou komen te verdagen, immers dat het beneficie hetgeen de langstlevende daarbij
bekomen heeft zou moeten gereserveerd worden den behoeve van de eerste aflijvige kinderen
volgens den 48ste art. van enig edict des jaars 1611, uiterlijk dat den gemelde langstlevende zou
moeten staat maken om te beletten dat den gemeenschap conjugaal tussen hem en zijne
voorkinderen niet verstaan in woorden gecontinueerd te zijn, de welke zou veroorzaken kwestie en
geschillen om alle welke te voorkomen zo compareerden de voorschreven weduwnaar Jacobus
Wuijts ter ene en Joannes Huijpens met Sebastianus Wuijts geëede voogden van de
voorschreven voorkinderen tot twee in het getal vermits één is komen aflijvig te worden na de dood
van de moeder ter andere zijde, dewelke verklaarden met aggregatie en consent van de
wethouders alhier als oppervoogden gevallen te zijn tot akkoord nadat overwogen is de staat van
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hem eerste comparant in zekere voegen dat geconsidereerd de goede gunstigheid dewelke hem
eerste comparant als nu is gedaan door zijn broer ten opzichte der kapitalen gelicht ter intrest tot
het op bouwen der huis aan de markt alhier, de gemelde voorkinderen en degene hij eerste
comparant bij naarder huwelijk zal komen te verwekken zullen wezen gelijke kinderen dus verre
dat er tot nog toe geen successie nog devolutie tot profijt van de voorkinderen werd verstaan nog
aangezien, maar dat der aangaande alle eerste comparanten kinderen verwekt en nog te
verwekken in naarder huwelijk zullen wezen egaal en hoofdelijk min nog meer als of die waren van
één en dezelfde moeder ook in de qonquesten en andere goederen, dewelke hem staan tot
naarder huwelijk zullen aankomen van de ene of andere zijde, en is mede gecompareerd Cornelis
Verlinden dewelke in geval van dat de voorschreven Jacobus Wuijts met zijn dochter Anna
Elisabeth Verlinden komt te trouwen, verklaart ten hare regards in deze overeenkomst of akkoord
ook te consenteren ten effect dat de voorschreven verwekte en te verwekken kinderen zullen zijn
en blijven egale en gelijke kinderen in alles en gelijk hierboven staat geschreven …
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Mr. Philip Halloint, Michiel Willems, Jan
Van Hoeve, Hendrick Verbert en Adriaen Snijers schepenen in collegio deze eerste juni 1723.
WLO-OGA750-312

folio 155 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied Jacobus Roovers als principale en Philip François Halloint
uit de wet als voogden der kinderen en wezen wijlen Christiaen Duijs en Susanna Verstappen
gehuwden tijdens hun leven, verklarende hoe dat zij vertoners in hun voorschreven kwaliteit voor
de gezegde wezen erfgenamen testamentair van wijlen Emerentiana Tils benevens haar mede
erfgenamen zo tot koeling der passieve schulden bij de voorschreven E… achtergelaten als uit
redenen niet deelbaar waren als uit redenen haar nagelaten erfgoederen genoodzaakt zijn
geweest te verkopen zeker huis, stal, schuur en hof gestaan en gelegen bij den pensenpoel alhier
breder in de conditie vermeld en gelijk ook uit redenen voorschreven conditie vermeld, gelijk ook
uit redenen voorschreven genoodzaakt zijn te verkopen zekere heide gelegen onder Herselt,
hetgene de remonstranten niet validelijk hebben kunnen nog mogen doen zonder decreet en
autorisatie van de oppervoogden, redenen van hun recours tot Ue.
Gezien de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden
aan de supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie dezer breder geroerd.
Actum in collegio van schepenen deze 31 augustus 1723. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied Jacobus Roovers principale en Martinus Douwen uit de wet
als voogden voor den onnozele Cornelis Verstappen ‘ sewaerighe ‘, daar moeder af was Barbara
De Crom dat zij remonstranten van den kant van den voorschreven Cornelis Verstappen mede
erfgenaam testamentair van wijlen Emerentiana Thils tot koeling der schulden bij haar
achtergelaten, en ook dat haar erfgoederen niet deelbaar waren, benevens de ander mede
erfgenamen genoodzaakt zijn geweest zeker huis, stal, schuur en hof gestaan en gelegen bij den
pensenpoel alhier breeder in de conditie daarvan zijnde vermeld te verkopen en ook nog graag
zouden verkopen zekere heide gelegen onder Herselt, hetgeen niet validelijk kan geschieden
zonder decreet en autorisatie van de oppervoogden, redenen van zijn recours tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer approberende de koop autoriseren
de remonstranten om deze koop te gichten en goeden in forma in het huis hierin vernieuwt
autoriseren ook de remonstranten om te procederen tot verkoop van de heide.
Actum in collegio van schepenen deze 31 augustus 1723. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-313

folio 156 recto

Wij Philip Halloint en Martinus Douwen schepenen des land en markiezaat Westerlo verklaren dat
voor ons compareerden Jacobus Govaerts ingezetene van het voorzegde markiezaat Westerlo
die heeft verzocht akte van taxatie van huis, stal, hof etc… gestaan en gelegen in de Plaatse van
Westerlo. Palende oost François Hermans, zuid de voorschreven Plaetse, west Joannes Baptista
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…Tieve..? (Stiers ?) en noord “ den leugenpat “, groot omtrent de veertig roeden, zijnde het
voorschreven huis gekocht van wijlen Carel Dassen den 25 mei 1698 voor de som van zes
honderd vijftig guldens, dan alzo den voorschreven Jacobus Govaerts daarbij heeft gezet een
schuur, zo oordeelden wij schepenen het voorschreven huis, hof met de voorschreven schuur
tegenwoordig ten minste waardig te zijn 800 guldens courant geld en andere species naar
advenant zijnde alles los en vrij s’ heeren cijns en zonder daarop uit te gaan enige renten bij onze
kennis, vermits wij onze recht en goedenis boeken tot dien zijn hebben nagezien … Ondertekent
met oppositie van onze schependoms zegel deze 18 september 1723.

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Antoni Douwen daar
moeder af was Elisabeth Willems, namelijk tussen de wezen wijlen Martinus Douwen daar
moeder af leeft Maria Helsen, tussen de wezen wijlen Maria Douwen daar vader af was Jacobus
De Bal en de kinderen wijlen Catharina Douwen daar vader af leeft Peeter Nuijens zijnde de
goederen gesteld in drie egale kavels en aan ieder bevallen zo en gelijk hierna is volgende. De
goederen in de deling vermeld zijn genomen op 4000 guldens.
Aan de eerste kavel werd gesteld, het groot huis, hof en binnenblok zo en gelijk hetzelfde gestaan
en gelegen is tot Gelindel onder Westerlo. Oost de Plein van gelijnde, zuid Jan Verbist
Geertssone, west den zelfde en noord zijn zelve. Item een plek erve genaamd “ het reucken “
voor drie delen, groot in het geheel 60 roeden gelegen achter het voorschreven binnenblok.
item een half bunder land geheten “ het clockeseel “ met “ de heuvelheijde “ gelijk die is
getekend met de helft van “ den puden bempt “ ? naast het oosten langs door moetende het
voorste wegen het achterste. Item een weide groot 1 1/2 zille salvo, genaamd “ het geroijdts
heide “ en moeten de gelijke erfgenamen malkander helpen dragen de lasten voor een vierde part
van het bos op “ de heuvel heijde “. En is deze voorschreven eerste kavel na loting ten dele
bevallen aan de wezen wijlen Martinus Douwen daar moeder af leeft Maria Helsen, bijgestaan
met Peeter Nuijens en Adriaen Helsen haar respectieve voogden.
WLO-OGA750-314

folio 156 verso

Aan de tweede kavel werd gesteld het huis aan den Parwijs kant gelijk hetzelfde is getekend met
hof en binnenblok welke ook is getekend oost Peeter Nuijens kinderen, zuid Marten Helsen, west
een straatje en noord de Pleijn. Item ander halve zille land genaamd “ het roth “ met de helft van
een plek land “ het sier stuck “ groot in het geheel omtrent 180 ? roeden. item “ de hoge stock
heijde “ met de andere helft van “ den puden bempt “. Item een weide genaamd “ de sleehage “
groot omtrent een bunder. En is deze voorschreven twee kavel na loting ten dele bevallen aan de
kinderen en wezen wijlen Maria Douwen daar vader af was Jacobus De Bal, bijgestaan met
Siardus De Bal en Peeter Nuijens haar respectieve voogden.
Aan de derde kavel werd gesteld de schuur aan het groot huis tot Gelindel. Item een plek land
genaamd “ het schuerblock “ aan den Parwijs kant, groot een half bunder salvo gelijk hetzelfde is
getekend. Oost de weduwe Jan Wouters, zuid Marten Helsen, west de kinderen wijlen Jacobus De
Bal en noord de Pleijn. Item een plek land genaamd “ het groot block “, groot omtrent de drie
zullen, met de helft van een perceel erve genaamd “ het valveecken “ groot in het geheel omtrent
drie zullen. Item “ de creuckel? heijde “ en de schuur mag zolang blijven staan als het den
eigenaar belieft, moeten dezelfde schuur zijn ingang hebben met hunnen pad en kanten om
dezelfde te plekken en dekken en ingeval de schuur werd af gedaan, zo zal den grond blijven aan
het groot huis van de eerste kavel. En is deze derde kavel bevallen aan de kinderen wijlen
Cathrien Douwen daar vader af leeft Peeter Nuijens bijgestaan met Jan Nuijens en Marten
Govaerts hun respectieve voogden.
Volgen verdere condities van deze scheiding en deling. Aldus gedaan coram Mr. Philip Halloint en
Hendrick Verbiest schepenen deze 2 oktober 1723.
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Op heden deze 6 november compareerden voor de heer drossaard en schepenen Peeter De
Swert en Adriaen De Vos als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Elisabeth Vande
Venne daar vader af leeft Adriaen De Swert ter ene, den voorschreven Adriaen De Swert …
WLO-OGA750-315

folio 157 recto

ten andere zijde, dewelke door interventie van schepenen verklaarden met elkaar te zijn
overeengekomen nopens de haafelijke meubelen op de voorschreven kinderen verstorven met de
dood van wijlen hun moeder in de voegen en manieren hierna volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig gehouden zal zijn de voorschreven kinderen tot drie in
het getal met naam Maria De Swerte, Catharina De Swerte en Anna Barbara De Swerte te
onderhouden van kost en drank, klederen en lijnwaad, ziek en gezond … tot ze gekomen zullen
zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan aan deze wezen te geven in geld de som van 20 guldens
eens. In tegendeel zal hij tweede comparant genieten en profiteren al de haafelijke meubelen op
de voorschreven wezen uit hoofde van hun moeder verstorven mits betalende al de passieve
schulden van het sterfhuis.
Aldus gedaan coram de heer Mangelschots drossaard, Jan Van Rooij en Adriaen Snijers
schepenen op datum als boven.

Ten voorschreven dag voor dezelfden compareerden Adriaen Peeters en Adriaen Janssens als
rechtelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Janssens daar moeder af leeft Maria
Peeters ter ene, de voorschreven Maria Peeters bijgestaan met Andries Verreckt haar
tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, welke door tussenspreken van schepenen en
andere goede mannen verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen
op de voorschreven kinderen verstorven uit hoofde van hun vader Jan Janssens in voegen en
manieren hierna volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten schuldig en gehouden zijn de voorschreven wezen tot twee
in het getal met naam Adriaen Janssens en Jan Janssens te onderhouden van kost en drank …
WLO-OGA750-316

folio 157 verso

tot ze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan aan de voorschreven kinderen
zullen moeten geven in geld de som van 40 guldens eens. Ingeval dat er een kind komt te sterven
dan ingeval te geven deze som voor uitkoop, hetzelfde kind te begraven met een eerlijke
begrafenis en tamelijke uitvaart. In tegendeel zal de meergemelde tweede comparant genieten en
profiteren al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve
schulden van hetzelfde sterfhuis. Aldus gedaan coram dag, maand, jaar als boven.

Vertonende met behoorlijke eerbied Paulus Govaerts en Jan Ruts als geëede voogden der
wezen wijlen Paulus Oijen daar moeder af leeft Elisabeth Bertels, verklarende dat Paulus Oijen
voorschreven aan zijn wezen heeft achtergelaten verscheidene passieve schulden, tot koeling van
welke de remonstranten het geraadzame vonden te verkopen zoveel erfgoederen aan de wezen
competerende als zij zullen nodig vinden tot voorkoming van alle schaden die bij fout voorschreven
zouden voorvallen, dan vermits zodanige verkoop niet validelijk kon worden gedaan als bij
autorisatie en decreet van de oppervoogden, redenen zij vertoners hun keren tot Ue voor de
nodige autorisatie.
WLO-OGA750-317

folio 158 recto

Gezien bij drossaard en schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten de
permissie tot verkoop van de erfgoederen. Actum deze 23 november 1723. L. Van Wesel.
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Vertonende met behoorlijke eerbied Guilliam Peeters en Marten Verborght te kennen gevende
hoe dat zij op het behagen van Ue geconfronteerd hebben in de verkoping als geëede voogden
van de weeskinderen van wijlen Peeter Verborght en Elisabeth Peeters benevens de andere
erfgenamen wezende zeven in het getal van huis en landen achtergelaten bij Peeter Verborght
den ouden en Maria Heijlen in hun leven gehuwden binnen Noorderwijk, wel verkoop moest
geschieden mits de grote schulden, daar het zelfde sterfhuis van Peeter Verborght den oude
mede belast is, en anders geen middel konden vinden tot betaling van dezelfde schulden, als alles
te samen te verkopen, welke verkoop voor zoveel dezelfde wezen daarin zouden komen, niet kan
of mocht geschieden zonder consent van Ue de aggregatie als oppervoogden van dezelfde wezen.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer approberen om
redenen hierin vervat de verkoop hierin breeder geroerd, mitsgaders de autorisatie de voogden om
de kopers te gichten en goeden voor heer en hof competent. Actum coram Mr. Philip Halloint en
Marten Douwen schepenen deze 1 december 1723. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-318

folio 158 verso

Op heden deze 3 december 1723 compareerde voor de schepenen Catharina Geens weduwe
wijlen Jan Van Outsel en deze bijgestaan met haar zoon Jan Van Outsel, welke mits deze
verklaarden te cederen en in eigendom over gegeven als haar haafelijke meubelen gelijk zij
tegenwoordig in bezit heeft en dat aan haar zoon Guilliam Van Outsel uitgenomen een koperen
keteltje, een melkvat, wiel twee stoelen, een klein ijzeren keteltje, strijkijzer, een mudeken of een
halst, een strooikar, een bedje met zijn toebehoren, lakens … consisterende de voorschreven
haave in koeien, paard en al hetgeen binnen en buitenshuis bevonden wordt, zo en gelijk hetzelfde
eerste comparante in eigendom in bezit had, waarvoor de voorschreven Guiliam Van Outsel haar
zoon aan zijn moeder beloofde te betalen de som van 300 guldens en in afbetaling eerst van een
rente van 10 guldens kapitaal die zij is heffende tot last van Adriaen Douwen en bovendien een
obligatie ten kapitaal van 94 guldens die zij is trekkende tot last van de erfgenamen Hendrick
Verswijfelt en verder beloofd van 100 guldens te betalen voor intrest à vier gulden jaarlijks
ingaande op deze datum … Aldus gedaan coram Mr. Philip Halloint en Hendrick Verbiest
schepenen.
WLO-OGA750-319

folio 159 recto

Vertonende met respect Jan Verhagen en Jan Op De Beeck als geëede voogden over de
minderjarige kinderen wijlen Franciscus Op De Beeck daar moeder af is Joanna Verhagen,
verklarende hoe dat zij hebben verkocht en op Ue aggregatie een derde part van zeker stuk land
genaamd “ de plas..?.. ” groot een bunder onbegrepen de maten en derde part in een weide
genaamd “ het torffelinck “ ? groot in het geheel omtrent een half bunder, alles gelegen onder
Itegem uit redenen dezelfde goederen de voorschreven wezen competerende veel zijn belast dat
zij remonstranten zoveel moesten gelden en betalen en dat zij niet of nauwelijks uit de
huurpachten konden geraken. Ootmoedelijk gelieve gediend te zijn te weten aan hun supplianten
te verlenen de nodige permissie om de meergemelde verkoop te mogen doen. Was ondertekent
Jan Op de Beeck en Jan Verhaeghen.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer aggreeren de
verkoping ten deze breeder geroerd, mitsgaders autoriserende de supplianten om de koper daarin
te goeden en erven. Actum in collegio van schepenen deze 7 december 1723.L. Van Wesel.
WLO-OGA750-320

folio 159 verso

Vertoond met ootmoedig respect Hendrick Bourbon als voogd ex testamentair van wijlen zijne
huisvrouw Juffrouw Elisabeth Dimphna Rampaerts over zijne minderjarige kinderen, Anna Maria
Bourbon en Hendrick Bourbon, verklarende hoe dat aan dezelfde kinderen uit hoofde en met het
afsterven van wijlen haar moeije Margarita Van Bijlen, gewezen begijn op het begijnhof binnen de
stad van Lier met haar mede consorten en erfgenamen is competerende zekere hoeve cum
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attinentus ?… gestaan en gelegen te Winkelom onder Geel en gemerkt zij hetzelfde genoodzaakt
zijn geweest te verkopen, zo om dat hetzelfde niet deelbaar was, als ook om te betalen enige
achtergelaten schulden, waarvan de koper is Heer hoofdofficier Vierlinck en dat dezelfde verkoop
niet validelijk kon of mocht geschieden zonder prealabele permissie en autorisatie van Ue,
redenen waarom zij remonstranten zich zijn kerende tot Ue.
WLO-OGA750-321

folio 160 recto

Gezien bij de schepenen van Westerlo, accordeerden met autorisatie aan de supplianten om te
mogen verkopen. Actum coram Mr. Philip Halloint en Martinus Douwen schepenen deze 30
december 1723.

Vertonende met behoorlijke eerbied Guilliam Peeters en Marten Verborght als geëede voogden
der wezen van wijlen Peeter Verborght en Elisabeth Peeters als gehuwden tijdens hun leven,
verklarende dat de remonstranten tot koeling der passieve schulden en renten ten sterfhuis der
voorschreven gehuwden bevonden genoodzaakt zijn te verkopen zeker hun wezenhuis, hof en het
huisveld daaraan gelegen met nog een heide nu ten dele land en alsnog het land geheten “ het
custersveld ? “ alles gelegen onder Hulshout, dan alzo dusdanige verkoop niet validelijk kon
geschieden zonder decreet en autorisatie van de oppervoogden, redenen de vertoners zich keren
tot Ue.
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten om redenen
hiervoor vervat de autorisatie van de verkoop. Actum in collegio deze 25 januari 1724. L. Van
Wesel.
WLO-OGA750-322

folio 160 verso

Op heden deze eerste februari 1724 compareerden voor de heer drossaard en schepenen Jan
Douwen en Adriaen Ennekens als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Maria
Hermans daar vader af leeft Peeter Diels ter ene, den voorschreven Peeter Diels en Dimphna
Govaerts zijn tegenwoordige huisvrouwe ter andere zijde, welke voorschreven comparanten met
interventie van de schepenen tot akkoord gekomen zijn nopende de haafelijke meubelen op de
voorschreven wezen verstorven met de dood van hun voorschreven moeder in voegen en
manieren hier volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn de voorschreven kinderen tot
drie in het getal met naam Joannes Baptista Diels, Catharina Diels en Peeter Diels te
onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan aan
ieder van hen te geven in geld de som van 50 guldens eens.
In tegendeel van dien zal den voorschreven Peeter Diels de wezen vader met zijn tegenwoordige
huisvrouw genieten en profiteren al de haafelijke meubelen, mits betalende al de passieve
schulden van het sterfhuis en bovendien nog tot zijn last moet nemen 350 guldens obligatie te
weten aan Juffrouwe Margareta Mangelschots begijntje tot Herentals, twee honderd guldens
wisselgeld aan de Sielmeesteresse van het begijnhof tot Herentals voorschreven, 100 guldens ook
wisselgeld en verder nog in wisselgeld ter sommen van 50 guldens aan de erfgenamen van wijlen
Antoni Douwen, alles ter exclusie van de wezen mits den uitkoop daarvan is gemaakt en
gereguleerd.
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots, Philip Halloint, Hendrick Verbiest e Martinus
Douwen schepenen op datum als hier boven.
WLO-OGA750-323

folio 161 recto

Vertonende met behoorlijk eerbied Merten Van Genechten en Jan Hermans als geëede voogden
der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Jan Vande Bruel en Catharien Van IJschot,
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verklarende in zijn kwaliteit benevens de andere erfgenamen wijlen Jan Vande Bruel genoodzaakt
zijn geweest te verkopen verscheidene percelen van erven gelegen zo onder Geel als Olen …
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten het decreet en de autorisatie tot
deze verkoop. Actum in collegio van schepenen deze 8 februari 1724. L. Van Wesel.

Alzo Peeter De Cort, Jan Steemans als getrouwd met Elisabeth De Cort, gelijk ook Anna Maria
De Cort als wettige kinderen van wijlen Anna Meuwens bij hun recht gepresenteerd aan de
schepenen van Westerlo tot last van Jan Cools hun stiefvader verzocht, pertinente staat
mitsgaders scheiding en deling of publieke verkoop der erfgoederen ten sterfhuis van de
voorschreven Anna Meuwens bevonden en bij haar met den voornoemde Jan Cools
geconkwisteerd waartoe dito Jan Cools bij ordonnantie en provisie op het voorschreven recht
gevolgd gehouden aan hetgeen voorschreven te voldoen, als blijkt bij de apostille daar op gezien
den 22 december 1723, ondertekent L. Van Wesel, om al hetwelk verdere onkosten, gelijk
geschillen daaruit te restitueren in tijd te voorkomen zo is den voornoemde Jan Cools voor heer
drossaard en schepenen gecompareerd ter ene en de voornoemde kinderen van zijn overleden
huisvrouw wijlen Anna Meuwens ter andere, verklarende de voorschreven partijen door
tussenspreken van goede mannen over hetgeen voorschreven gekomen te zijn tot akkoord.
Te weten dat Jan Cools blijft in bezit zo van de haafelijke als erfelijke goederen ten sterfhuis van
de voorzegde Anna Meuwens bevonden en te weten van de erfelijke voor zoveel hij die met zijn
voornoemde huisvrouw in huwelijk heeft geconkwisteerd van welke de tweede comparanten voor
zoveel al in hun is in faveur van den eersten zijn afstand doende, gelijk ook van alle profijten,
integendeel zal Jan Cools aan ieder der tweede comparanten tot behoef te zullen …
WLO-OGA750-324

folio 161 verso

geven, namelijk aan Peeter De Cort, Joseph De Cort, Anna Maria De Cort en Elisabeth De
Cort een pistool of tien guldens tien stuivers en bovendien verklaart Jan Cools de tweede
comparanten te ontlasten van de passieve schulden ten sterfhuis bevonden, hoedanig die ook
mochten zijn.
Actum binnen Westerlo, deze 12 februari 1724, coram de heer drossaard Mangelschots, Mr. Philip
Halloint en Hendrick Verbiest schepenen ten relaas.

Vertonen met behoorlijke eerbied, Hendrick Pauwels en Matthijs Butters als geëede voogden
wijlen Anna Butters daar vader af leeft Jan Pauwels 43, verklarende dat zij remonstranten het
sterfhuis van de voorschreven Anna Butters zodaniglijk hebben bevonden met passieve
schulden, dat zij tot voorkoming van vele onkosten en schade tot koeling der gezegde schuld
genoodzaakt zijn te verkopen zekere weide en opgaande bomen, alles onder de Heerlijkheid van
Tongerlo, welke verkoop niet validelijk kon geschieden zonder decreet en autorisatie van de
oppervoogden, redenen zij vertoners hun keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden
aan de supplianten om redenen hierin vervat. Actum in collegio van schepenen deze 22 februari
1724. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-325

folio 162 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Michiel Van Tongel als geëede voogd met Marten Douwen
schepen en geassumeerde voogd uit de wet, voor het weeskind wijlen Catlijn De Meijer, daar
vader af is Hendrick Van Tongel, verklarende dat door het afsterven van hem Hendrick Van
Tongel op het voorschreven weeskind zijn gedevolveert zonder dat hij van dezelfde is hebbende
43
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enige dispositie ten zij met autorisatie en overstaan van de voogden en oppervoogden,
niettegenstaande hij Hendrick Van Tongel is genoodzaakt van geld, om te kunnen betalen enige
schulden, waartoe hij niet in staat is tenzij de vertoners hem assisteren in belasting van enige der
gezegde goederen, gedevolveert voor een kapitale som van 50 guldens om daarmede te kunnen
betalen de schulden waarmee hij overvallen wordt en alzo ook beter in staat te kunnen blijven en
het voorschreven weeskind behoorlijk op te brengen, dan alzo de remonstranten consent niet
sustinantie is zonder aggregatie en decreet van de oppervoogden, zo zijn zij hun kerende tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten op te lichten op de gedevalueerde
goederen de penningen ter concurrentie van 50 guldens om redenen hiervoor vervat.
Actum in collegio van schepenen deze 4 april 1724. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk Bertel Tubacx als voogd van de achtergelaten kinderen van Jan
Vermeerberghen en Catharina Bucx en Adriaen Snijers als voogd uit de wet, verklarende hoe
dat zij remonstranten het sterfhuis zwaarlijk belast vonden met passieve en andere schulden, en
want de voogden geen middel vonden om de crediteurs te kunnen voldoen, tenzij enige
erfgoederen der voorschreven wezen competerende en te mogen verkopen en want hetzelfde niet
validelijk kon geschieden zonder permissie, zo zijn zij remonstranten hun kerende tot Ue.
WLO-OGA750-326

folio 162 verso

Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, autoriseren om redenen hierin vervat
de voogden tot het verkopen van enige erfgoederen. Actum in collegio van schepenen deze 25
april 1724. L. Van Wesel.

Wij drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo als oppervoogden der minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen Theod. Lambert Thijs en Maria Elisabeth Henricx gehuwden
tijdens hun leven, consenteren voor zo veel in ons is dat den priesterlijke titel van Joannes
Baptist Thijs zoon der voorschreven gehuwden en mits zijn broeder Joannes Franciscus Thijs
theologant tot Loven tevreden is zijn part en deel hetgeen hij is hebbende in de nalatigheid van
den voorschreven wijlen zijn vader en moeder tot den voornoemde titel te verbinden zal worden
genomen zeker perceel land Leenroerig onder den boek van Herselt en Houtven, dezelfde boek
competerende den heer markies van Westerlo, het voorschreven land genaamd “ de pekken “
groot omtrent tien zullen, gelegen onder Herselt achter Berchom. Palende oost een straatje
gaande van Varendonck naar “ het broek “, zuid den heer markies, noord de Broeckstraet, west
Anna Verstappen en Eijcken Bockmans, verklaren wij verder dat het voornoemd perceel ten
minste den voorschreven Joannes Baptist Thijs en Joannes Franciscus Thijs gebroeders en
voor hunne parten en delen toegekomen uit de successie van hun voornoemde ouders.
Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Philippe Halloint, Michiel Willems, Jan Van
Hooff, Hendrick Verbiest en Marten Douwen schepenen in collegio deze 9 mei 1724.
WLO-OGA750-327

folio 163 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan Baptist Steurs meerderjarige zoon van wijlen Jan
Steurs en Anna Luijmoijen dezelfde geboortig van Mol, dezelfde Jan Baptist Steurs hem voor
zijn zuster en broeder sterkmakende in kwaliteit van voogden of oudste zoon, verklarende hoe dat
zij kinderen voorschreven in koeling der passieve schulden, waarmede zij hun best vonden, graag
zouden verkopen enige erfgoederen op hun gedevolveert bij de dood van hun vader, van dewelke
volgens het voorschreven recht van devolutie naar erftouchteresse van is de voorschreven Anna
Luijmoijen des remonstrantse moeder, voor zoveel in haar en wegens de touchte daarvan mits
deze rennuntieren, zo zij verklaarde graag zouden verkopen vijf percelen van erven gelegen onder
Mol en Dessel, dan vermits dusdanige verkoop niet validelijk kan geschieden zonder decreet en
autorisatie van de oppervoogden, redenen van recours tot Ue.
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Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer accordeerden
aan de supplianten om redenen hierin vervat het decreet en autorisatie ten deze breeder geroerd.
Actum in collegio van schepenen deze 9 mie 1724. L. Van Wesel.

Op heden deze 1 juli 1724 voor den heer drossaard en schepenen compareerden Jan Huijgen en
Peeter Van Hout als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen Guilliam Huijgen, daar
moeder af leeft Anna Schellens ter ene, de voorschreven Anna Schellens bijgestaan met Peeter
Verstappen haar toekomende man en voogd der andere zijde, welke voorschreven comparanten
verklaarden met elkaar overeen gekomen zijn nopende de haafelijke meubelen, op de
voorschreven wezen verstorven uit hoofde hun vader in voegen en manieren zo en gelijk hierna is
volgende.
WLO-OGA750-328

folio 163 verso

Te weten dat zij tweede comparante schuldig en gehouden zal zijn de voorschreven wezen tot
acht in getal met naam Peeter Huijgens, Jan Baptist Huijgens, Elisabeth Huijgens, Henderick
Huijgens, Jan Franciscus Huijgens, Adriaen Huijgens, Joseph Huijgens en Martinus
Huijgens te onderhouden van kost en drank, klederen en lijnwaad … tot ze zullen gekomen zijn tot
een ouderdom van 22 jaren dan aan ieder van de wezen te moeten geven in geld een som van 18
guldens en 15 stuivers, facit in het geheel 150 guldens. Volgen voorwaarden indien er van de
kinderen enkele kwamen te overlijden.
Zullen de tweede comparanten profiteren en genieten de haafelijke meubelen ten sterfhuis
bevonden, mits betalende al de passieve schulden, nochtans dar de tweede comparanten in
eigendom overgeven aan de voorschreven kinderen alzulke obligatie en renten als hierna zijn
volgende, te weten 1000 guldens kapitaal wisselgeld die zij zijn trekkende op de gemeente
Parrewijs land van Geel. Item alsnog honderd guldens courant die is geldende Peeter Van Houdt
Janssone. Item nog 100 guldens kapitaal tot last Adriaen Douwen. Item nog 100 guldens courant
tot last van de weduwe Hendrick Coeltiens. Item nog 100 guldens kapitaal wisselgeld tot last van
Hendrick Wagemans. Item nog 100 guldens kapitaal wisselgeld tot last van Jan Douwen
Peeterssone. Item een obligatie ten kapitaal van 100 guldens courant tot last van Hendrick De
Winter …
WLO-OGA750-329

folio 164 recto

Item 500 guldens kapitaal courant geld tot last van Jan Huijgens. Item een obligatie ten kapitaal
van 100 guldens courant geld tot last van de erfgenamen wijlen Hendrick Verswijfelt. Item alsnog
een obligatie van 250 guldens wisselgeld tot last van Adriaen Verlinden erfgenamen en
bovendien geven de meergemelde comparanten alsnog over in eigendom aan de voorschreven
wezen zekere plek land, groot een half bunder genaamd “ de eghde “ gelegen onder Zoerle
Westerlo bij hun verkregen met wijlen haar voorschreven Guilliam Huijgens, van alle welke
voorschreven renten, obligatie en erfgoed zij tweede comparanten zijn reserverende de touchte
voor de helft haar leefdag lang gedurende en van de andere helft moeten zij tweede comparanten
doen afstand pro part van ieder kind met den eigendom van dien zohaast als dezelfde gekomen
zullen zijn tot de voorschreven ouderdom of staat als voor is uitgedrukt en nopens haar
patrimoniale goederen zullen gaan ingevolge landsrecht, alle welke voorschreven akkoorden
verklaarden zij eerste en tweede comparanten te houden voor goed en vast en van waarde.
Aldus gedaan coram den heer drossaard Mangelschots, Philippe Halloint, Martinus Douwen
schepenen op datum als boven.

Franse tekst, niet bewerkt. Geregistreerd 5 juli 1724. Nous Philippe Eugene comte de Merode en
du empire marquis de Westerlo, …etc Compareerde den advocaat Bosschart ...
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WLO-OGA750-330

folio 164 verso

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Franciscus Vander
Hoffstadt en Catharina Verlinden gehuwden tijdens hun leven, signatuur tussen Elisabeth Van
der Hoffstadt bijgestaan met Carel Verhaegen haar man en voogd en Catharina Vander
Hoffstadt bijgestaan met Jan Baptist Vander Hoffstadt, als voogd van haar kind Henricus
Blommiaerts daar vader af was Hendrick Blommarts, zijnde dezelfde goederen gesteld in twee
egale kavels zo en gelijk is volgende.
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis met den hof daarvan gelegen groot 20 à 30 roeden
salvo gestaan en gelegen alhier in de Plaatse van Westerlo. Komende daaraan oost Juffrouw
Zeno, zuid de cleijne Laecke, west Laurijs Verborght en noord de voorschreven Plaatse.
En moet deze voorschreven eerste kavel geven aan de …
WLO-OGA750-331

folio 156 recto

… tweede kavel 50 guldens wisselgeld, blijvende deze 50 guldens wisselgeld op het voorschreven
huis geaffecteerd en is deze voorschreven eerste kavel aangebleven bij akkoord aan Elisabeth
Vander Hoffstadt bijgestaan met Carel Verhagen haar man en voogd.
Aan de tweede kavel werd gesteld zeker perceel erve gelegen aan de dreef van Tongerlo, groot
omtrent een zille genaamd “ het blocxken “ daarop uitgaande jaarlijks aan de H. Geest alhier drie
guldens. Oost de voorschreven dreef, zuid den heer pastoor alhier, west en noord Cornelis
Verlinden erfgenamen. Item nog omtrent een half zille af te meten westwaarts van de erve van
Balten Van Gorp gelegen aan de dreef van Zoerle. Oost den voorschreven Balten Van Gorp, zuid
de dreef van Zoerle, west Peeter Vincx erfgenamen en noord de abdij van Tongerlo alzo de twee
percelen van erven zijn verkocht aan Balten Van Gorp, zo moet deze kavel genieten de koop
penningen van de percelen, monterende ter som van 196 guldens wisselgeld.
En is deze kavel aangebleven bij akkoord aan Peeter Vander Hoffstadt, als voogd van Henricus
Blommart daar moeder af is Catharina Vander Hoffstadt mede alhier present.
Aldus gedaan coram de heer F. Mangelschots drossaard, Mr. Philippe Halloint en Marten Douwen
schepenen deze 13 juli 1724.
In de marge:

Op heden den 11 maart 1749 voor schepenen des land en markiezaat Westerlo
na te noemen compareerde Elisabeth Van der Hofstad vertonende kopie
authentiek van zeker akte van cassatie gepasseerd voor de notaris Guilielmus
Franciscus Masquar en getuigen binnen Antwerpen in dato 16 december 1748
waar bij bleek dat Sr. Carolus Mertens, weduwnaar van wijlen Juffrouw Isabella
Schuerweghen als enige universele erfgenaam wijlen zijn voorschreven
huisvrouw wed. zijnde van Sr. Marcus Van Istendael de helft geacquireerd heeft
uit zijn hoofde als geweest zijnde enige erfgenaam volgens hun reciproque
testament op 23 juni 1745 voor den voorschreven notaris gepasseerd, welke
Marcus Van Istendael weduwnaar zijnde van Catharina Van den Hofstadt de
gemelde helft hadde over gekregen uit kracht van het akkoord tussen hem en
Elisabeth Vander Hoffstadt comparante ten deze cum suis op 12 juni 1745 ook
voor den voorschreven notaris gepasseerd, bekende en verklarende mits deze
den contentemente aan hem gedaan door de comparante aan dezelfde … te
schouwen alzulke gerechte helft in een rente van 50 guldens kapitaal wisselgeld
met al de openstaande verlopen dezelfde als de comparanten volgens de
scheiding en deling staande in het witte dezer en haar zuster Catharina Vander
Hoffstadt schuldig is gebleven. Item is hier mede comparerende Anna
Catharina Verhaegen des comparante dochter bijgestaan met Hendrick Kenis
haar man als erfgenaam van de voorschreven Catharina Vander Hoffstadt voor
de andere helft verklarende de penningen van haar part en deel in de
voorschreven 50 guldens wisselgeld bij deze ontvangen te hebben uit handen
van haar eerste comparante met al de verschenen verlopen en wordt deze rente
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alhier bij deling gedood en gecasseerd. Coram J. Perij, Ferd. Matthe en Jan
Cuijpers schepenen.
WLO-OGA750-332

folio 165 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied Niclaes Peetermans als voogd der wezen wijlen Marten
Peeters en Maria Peetermans dat de vertoners overvallen van verscheidene diteure derzelfde
wezen, tot betaling van welke schulden zij vertoners graag ander middel weten te vinden, als bij
verkoop van een plek weide op de voorschreven wezen indivies competeren gelegen in de
Quaestraet onder Herselt, dan vermits zulks niet vermag te geschieden zonder decreet en
autorisatie van de oppervoogden, redenen hij hem zich kerende tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan den suppliant de verkoop van de weide.
Actum in collegio van schepenen deze 29 augustus 1724.

Vertonende met behoorlijke eerbied Adriaen Brouwers als geëede voogd van de wezen wijlen
Maria Verbist daar vader af leeft Amant Peeters …
WLO-OGA750-333

folio 166 recto

woonachtig tot Hulshout, verklarende dat het sterfhuis van de voorschreven Maria Verbiest
zodaniglijk is belast met passieve renten en andere schulden, waarover de wezen panden alreeds
geactiveerd zijn bij evitie, gelijk blijkt bij extract uit de rollen van Herenthout en nog verdere
onkosten en schaden te gereizen, om al welke te voorkomen en dat de vader der wezen is buiten
staat geweest van te betalen de gelijke schulden, intresten etc… Zo heeft de vertoner tot
behoudenis der zelfde panden van de voorschreven wezen het gevonden een perceel te verkopen
gelegen onder Herenthout, dan mits zulks niet validelijk kon geschieden zonder decreet en
autorisatie van de oppervoogden, redenen zij remonstranten hun kerende tot Ue.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, den dispositieven dezer, accordeerden
om redenen hiervoor vervat de verkoop. Actum in collegio van schepenen deze 7 november 1724.
PH. Fr. Halloint.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Joannes Baptista Thijs en Joannes Franciscus Thijs zo
voor hun zelf als in kwaliteit van voogden over hun minderjarige broers en zusters ...
WLO-OGA750-334

folio 166 verso

allen achtergelaten kinderen wijlen Sr. Theo. Lambert Thijs en Juffrouwe Elisabetha Henricx
beiden hunne ouders, verklarende dat zij tot koeling van zekere gegoede rente die zij vertoners en
de voorschreven wezen als erfgenamen van hun vader alsnu zijn geldende aan de Heere Raedt
pensionaris De Wilde mede tot koeling van twee distante renten aan de H. Geest alhier, als ook
van een rente tot behoef van hun pastoor alhier en tot betaling van meer andere schulden hebben
verkocht zeker hun stenen huis en den helft van den hof naar het oosten gestaan en gelegen
binnen dit markiezaat.
Item alsnog een zille land de maten onbegrepen gelegen alhier op “ de leugen “. Item alsnog
zekere weide gelegen in “ de goorbecke “ alles volgens conditie daarvan ter secretariaat
berustende, en want tot alle hetgeen voorschreven de vertoners nodig hebbende Ue decreet en
autorisatie, zo zijn zij hun kerende tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten om redenen hiervoor vervat de
verkopingen. Actum in collegio van schepenen deze 7 november 1724. PH. Fr. Halloint.
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Vertonende met behoorlijke eerbied, Peeter Cools met Adriaen Van Rooij als geëede voogden
der wezen wijlen Jan Van Rooij en Anna Cools gehuwden tijdens hun leven, verklarende dat aan
de voorschreven wezen zijn ten dele aangestorven enige erfgoederen, gelegen tot Oevel, Geel als
andere plaatsen, gekomen uit hoofde van wijlen Elisabeth Truijts, welke erfgoederen, mits
verscheidene mede erfgenamen niet deelbaar waren, redenen dezelfde ten beste profijt zijn
verkocht, en terwijl de vertoners niettegenstaande de voorschreven redenen daartoe nodig hebben
decreet en autorisatie van de wezen oppervoogden, oorzaak de remonstranten hun keren tot Ue.
Gezien bij de heer drossaard en schepenen des land en …
WLO-OGA750-335

folio 167 recto

markiezaat Westerlo, accordeerden aan de supplianten de autorisatie met macht van de kopers
voor zoveel in hun is de verkochte panden te gichten en te goeden. Actum in collegio van
schepenen deze 21 november 1724. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk Elisabeth Mesens weduwe wijlen Peeter Verlinden, verklarende hoe dat
bij het mutueel testament gemaakt bij de remonstranten en wijlen haar voorschreven man,
hetzelfde gepasseerd voor de notaris Egidij en zekere getuigen, enigszins is gemachtigd tot het
verkopen of belasten hun erfgoederen als langstlevende en dat zij op den voet heeft aangegaan
een mangeling tegen den Eerwaarde heer Joannes Raijmaeckers, oud pastoor in Bel over het
huis en goederen aan malkander bij mangeling getransporteerd met belofte van de penningen van
1200 guldens die zij remonstranten moest toegegeven volgens het contract daarover tussen hun
aangegaan en gepasseerd voor de notaris G. Henricx en zekere getuigen op datum van 1
oktober 1724, dan alzo de voorschrevene macht van dispositie gelimiteerd en gerestrigeert was,
redenen waarom de remonstrante haar verder is kerende tot Ue als oppervoogden. De
voorschreven suppliante bijgestaan met Jan Baptist Verlinden als voogd, benevens Hendrick
Verbiest uit de wet.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, accordeerden de erfmangeling tussen
de supplianten aangegaan, mits de goederen bij haar integendeel aan nemende, houdende de
natuur gelijk het huis en hof aan de voorschreven Heer Raijmaeckers bij de gemelde mangeling
over te geven. Actum in collegio deze 5 december 1724. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-336

folio 167 verso

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Sr. Joachim
Matthé en Juffrouwe Catharina Rosa gehuwden tijdens hun leven tussen Maria Matthe
bijgestaan met Guilliam Stiers haar man en voogd, Jan Matthe bijgestaan met zijn voogd
Ferdinand Matthe, Franciscus Matthe, Gregoir Matthe bijgestaan met de voorschreven
Ferdinand Matthe als voogd, Catharina Matthe insgelijks bijgestaan met haar voogd Ferdinand
Matthe voor zijn zelve en Juffrouw Margareta Matthe bijgestaan met den heer doctor F. Lepage
haar man en dat over de erfgoederen bij hun voorschreven ouders achtergelaten, mitsgaders over
de erfgoederen hun aangekomen uit hoofde van de heer Ferdinandus Matthe en Franciscus
Matthe gewezen Orators tot Scherpenheuvel hun ooms, zijnde de voorschreven goederen gesteld
in zeven egale kavels en aan ieder bevallen zo en gelijk hier is volgende.
WLO-OGA750-337

folio 168 recto

Aan de eerste kavel werd gesteld, de helft van de hoeve tot Ballaer, onverdeeld consenterende in
huis, stal, schuur, landerijen en weiden daaraan gelegen, gestaan in “ den evenshoecke” gelijk
dezelfde in huur wordt gehouden bij de pachter Jan Thijs, mits dat deze kavel moet dragen de
helft van 1000 guldens wisselgeld aan de Eerwaarde paters Jezuïeten tot Antwerpen en bovendien
de helft van 400 guldens kapitaal courant geld aan Jan Moons tot Ballaer en bovendien moet af
doen of ten haar last nemen de helft van 350 guldens courant geld aan Mijnheer Geudens Orator
tot Scherpenheuvel, zijnde deze kavel geschat boven de voorschreven last 2125 guldens. En is
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deze voorschreven kavel na loting ten dele bevallen aan Maria Matthe bijgestaan met Guilliam
Stiers haar man en voogd.
Aan de tweede kavel werd gesteld de ander helft van de voorschreven hoeve tot Ballaer, gelijk die
aldaar is gelegen, op den last dat deze kavel insgelijks moet dragende ander helft van de 1000
guldens aan de paters Jezuïeten, en bovendien de andere helft van 400 guldens kapitaal courant
geld aan Jan Moons, ook afdoen of tot zijn last nemen de helft van 350 guldens courant geld aan
Mijnheer Geudens, zijnde deze kavel geschat op 2125 guldens. En is deze tweede kavel van
loting bevallen aan Jan Matthe bijgestaan met zijn voogd Ferdinand Matthe.
WLO-OGA750-338

folio 168 verso

Aan de derde kavel werd gesteld, huis en hof zo en gelijk hetzelfde is gestaan en gelegen alhier
aan de Plaatse van Westerlo, komende daaraan oost Franciscus Lorenzo’s, zuid de lijn Laecke,
west zijn eigendom en noord de straat. Item omtrent een half bunder land gelegen aan “ den
spickdoren “. Oost Laureijs Verborght, zuid de dreef naar Zoerle, west den heer pastoor en noord
de erfgenamen Peeter Verlinden, met alsnog een weide gelegen aldaar aan “ het sneeuwhuijs “
groot omtrent een zille. Item de helft van den hooi was “ den raesseleir “ genaamd, gelegen onder
Herselt, leenroerig onder zijne Excellentie, onverdeeld met de zevende kavel, zijnde deze
voorschreven kavel geschat op 2100 guldens. En is deze kavel na loting bevallen aan Franciscus
Matthe, één der erfgenamen.
In de marge:

Schatting in het particulier, huijs en hof 1400, het land de spickdoren 35, de
weide 250 guldens, de helft van “ den raesseleir “ 100 guldens.

Aan de vierde kavel werd gesteld, zeker perceel land gelegen aan “ het sneeuwhuijs “ groot 330
à 340 roeden salvo. Oost Hendrick Bourbon, zuid Marten Huijpens, west Trudo Gijsels en noord
“ het sneeuwhuijs “. Item de helft van den hooi was in “ het Westelsbroeck “ groot een half
bunder salvo. Item het land gelegen in de dreef van Tongerlo, groot 350 roeden. Oost de dreef,
zuid Jan Baptist Verbist, west Steven Verhoeven en noord zeker straatje, met alsnog een perceel
erve daarachter gelegen, genaamd “ de dompelen “groot een half bunder salvo. Item een rente
ten kapitaal 275 gulden wisselgeld, die Balten Van Gorp geldende is. Item “ het wouwerken “
onder Herselt, zijnde deze kavel insgelijks geschat op 2100 guldens. En is deze vierde kavel
bevallen aan Gregorius Matthe bijgestaan met Ferdinand Matthe zijn voogd.
WLO-OGA750-339

folio 169 recto

Aan de vijfde kavel werd gesteld, beweide gelegen alhier achter de pastorij aan ” den verloren
cost “, groot omtrent een bunder, komende daaraan oost en zuid Sr. Ambrosius Egidij, west den
heer pastoor alhier en noord zeker straatje. Item zekere heide nu opgebroken land gelegen aan
“ het goorken ” leenroerig onder zijne Excellentie met “ den geerincxdonck “ zijnde weide
gelegen alhier aan “ het broeck “. Item 1000 guldens kapitaal wisselgeld die de gemeente van
Herselt geldende is, zijnde deze kavel geschat op 2100 guldens. En is deze kavel na loting ten
dele bevallen aan Catharina Matthe bijgestaan met Ferdinand Matthe haar voogd.
Aan de zesde kavel werd gesteld de helft van zeker bos, zo opgaande als andere, groot in het
geheel drie bunders. Item zeker perceel erve gelegen tot Berchom bij de hoeve van zijne
Excellentie, groot wel een half bunder genaamd “ het waswaeter “ onder Herselt. Item zeker
perceel erve gelegen alhier in “ het hollandt “ groot drie zullen salvo. Item zekere rente ten
kapitaal van 350 guldens wisselgeld die Peeter Thielemans geldende is, zijnde deze kavel
geschat op 2100 guldens. En is deze kavel na voorgaande loting ten dele bevallen aan Ferdinand
Matthe.
Aan de zevende kavel werd gesteld de andere helft van het voorschreven bos gelegen tot
Varendonck. Item zeker perceel land gelegen aan “ den dennenbosch “ onder Herselt groot
omtrent een half bunder. Item “ het bremdeken “ ook over deze kant aan “ den dennenbos “
gelegen. Item de helft van den hooi was “ den raeffeleirs “ genaamd leenroerig onder zijne
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Excellentie. Item de helft van den hooiwas gelegen in “ het broeckt “ van Westerlo en bovendien
moet deze kavel trekken een rente ten kapitaal van veertig pattacons die Cornelis Verlinden
geldende is, bovendien aan deze kavel nog toegevoegd de som van 50 guldens die den heer
doctor uit een som van 500 guldens moet toedragen, als hebbende de voorschreven 500 guldens
Juffrouwe Margareta Matthe zijn huisvrouw voor uitzet gehad. Geschat deze kavel met de vijftig
guldens die zijn toegevoegd op 2176 guldens. En is deze zevende kavel na loting ten dele
bevallen aan Juffrouw Margareta Matthe bijgestaan met den heer doctor Fr. Lepage haar man en
voogd.
WLO-OGA750-340

folio 169 verso

En alzo de voorschreven doctor Lepage aan het ge… nog schuldig blijft van de voorschreven
uitzet ter som van 150 guldens en bovendien nog is nemen te zijnen profijt een rente van 125
guldens wisselgeld aan Adriaen Van Roosbroeck tot Raemssel, makende tezamen 575 guldens,
en hier tegens ten zijn last neemt een rente van 150 guldens die de kerk alhier op de gelijke
erfgenamen hebbende en bovendien nog een rente van 75 guldens die is trekkende Jan Stevens
in het Watereijnde en nog 100 guldens aan Catharina Van De Bruel belopende de samen 325
guldens, welke afgetrokken aan de voorschreven 575 guldens, zo blijft alsnog schuldig aan het
gemeen sterfhuis 250 guldens.
Depost nadat de kavels getrokken waren en dat deze eerste kavel contesterende in de helft van de
hoeve tot Ballaer, met de lasten aldaar uitgedrukt was bevallen aan Maria Matthe bijgestaan met
Guilliam Stiers haar man, zo is alhier gecompareerd den voorschreven Stiers dewelke zijn
voorschreven eerste kavel heeft vermangeld op de derde kavel ...
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling. Aldus gedaan en gesloten coram de
heer F. Mangelschots drossaard, Philippe Fr. Halloint en Martinus Douwen schepenen deze 5
december 1724.
WLO-OGA750-341

folio 170 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan Vleugels en Marten Helsen als geëede voogden der
wezen wijlen Peeter Helsen, daar moeder af leeft Maria Vleugels, verklarende dat Jan Vleugels
vader van den eerste remonstrant heeft achtergelaten aan zijn kinderen en erfgenamen waaronder
zijn de voornoemde wezen een passieve rente of obligatie van 50 guldens kapitaal staande ten
behoeve van Jan Vercorten, dan vermits de remonstranten in wet een occasie om de obligatie
zijnde wisselgeld te mogen kwijten met courant geld, zo zij verklaren, zo zouden zij ten verzoek
van de meegedeelde dezelfde obligatie graag afleggen tot groot profijt der voorschreven wezen
cum suis, hetwelk zij vertoners in hun kwaliteit niet vermogen te doen zonder prealabele permissie
of decreet van Ue. mits daartoe gerekwireerd is belasting of verkoop van enige panden de
voorschreven wezen competerende, redenen de vertoners zich keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de
permissie en autorisatie ... Actum in collegio deze 19 december 1724.
WLO-OGA750-342

folio 170 verso

Compareerde voor den drossaard en schepenen Elisabeth Mesens weduwe van wijlen Peeter
Verlinden. Item Maria Verlinden haar dochter bijgestaan met Jan Baptist Verlinden en
Hendrick Verbiest schepenen uit de wet als voogden van haar kinderen daar vader af was
Geeraert Van Der Veecken, hebbende voor ons verzocht akte van taxatie van zeker hoeve
gestaan en gelegen tot Overwijs onder Westerlo, bestaande in een huis, stal, schuur, hof en
bovendien omtrent in 12 bunders erve, zowel land als weide, heiden en anderszins, dewelke de
eerste comparante heeft verkregen bij mangeling van den Eerwaarde pastoor van Bell tegen haar
huis, stal, schuur en hof gestaan en gelegen aan de Plaatse van Westerlo. Oost den Heer doctor
Lepage, zuid de clijn Laecke, west Juffrouw Isabella Zeno en noord de Plaatse van Westerlo, de
voorschreven hoeve los en vrij van gerechtigde cijns en servituten van wegen, waarin de
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voorschreven eerste comparante is gegoed op 19 dezer maand december laatstleden, welke hoek
wij schepenen hebben getaxeerd waardig te zijn ten minste 2600 guldens courant geld,
permitterende ten ene weg de voorschreven weduwe haar dochter en voogden van haar
voorschreven kinderen van op de hoeve, mits het akkoord met haar tegens den voorschreven
pastoor van Bell aangegaan te mogen lichten 1000 guldens kapitaal courant geld, om daarmede te
voldoen haar rest van het surplus van hetgeen zij aan den voorschreven Joannes Raijmaeckers
bij mangeling van haar huis op zijn hoeve moet toegeven.
Aldus gedaan coram de heer FR. Mangelschots drossaard, Mr. Philippe Halloint, Marten Dauwen
schepenen deze 22 december 1724.
WLO-OGA750-344

folio 171 recto

Vertoond me behoorlijke eerbied Catharina Van Zoom weduwe wijlen Adriaen Brusseleirs,
verklarende dat zij tot betaling van verscheidene schulden door het doen maken van een borneput,
kelder en ander nieuwe werken aan het huis gedevolveerd op de remonstranten kinderen, verwekt
bij den voorschreven Adriaen Brusseleirs, alles tot wezen profijt, nodig is hebbende penningen
tot voldoening aan de werklieden en materialen daartoe gediend hebbende, zoude graag lichten
van de debiteurs te weten van Sebastiaen Van Kerckhoven oud schepen alhier en Adriaen
Vervoort bestaande in personele obligaties des verkoopster en het sterfhuis van wijlen haar man
activa rakende te samen belopende 110 guldens, dewelke de debiteurs niet verstaan te betalen
zonder dat de verkoopster eerst en vooral is hebbende decreet en autorisatie van de
oppervoogden, redenen zij haar is kerende tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezen accordeerden aan de supplianten
de lichting der obligatie tot onderhoud van haar kinderen. Actum in collegio deze 9 januari 1725. L.
Van Wesel.
WLO-OGA750-346

folio 171 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied Josephus Van Lommel en Adriaen Van Castel als geëede
voogden der wezen wijlen Peeter Van Lommel daar moeder af leeft Anna Van Castel,
verklarende dat het sterfhuis van de voorschreven Peeter Van Lommel wordt bevonden belast te
zijn met verscheidene passieve schulden, bestaande in rente obligaties belopende zonder de
haafschulden omtrent 1000 guldens, waarover de gezegde wezen staan overvallen te worden en
te lijden grote schade en onkosten, zo hebben de remonstranten om al dezelfde te voorkomen het
geraadzaam gevonden mits de erfgoederen bij den gezegde overledene achtergelaten niet konden
verkopen, hetzelfde ten behoef van de crediteuren te transporteren geconsidereerd dat dezelfde is
beter gedaan dan gelaten, hetgeen zij vertoners niet validelijk konden doen als met decreet en
autorisatie van de oppervoogden, oorzaak zij hun keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieve dezer, accordeerden aan de supplianten
het transport der goederen aan de crediteuren voor de schulden. Actum in collegio deze 6 februari
1725. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied Gabriel Milants en Michiel Op Zoom als geëede voogden
der wezen wijlen Maria Bouwen daar vader af leeft Adriaen Sijmons, verklarende dat den vader
der voorschreven wezen belast is met een passieve schuld over geleverde penningen aan Jan
Vermeerberghen tot Zoerle ter somme van 60 gulden, waar over den voornoemde vader de
voorschreven wederwoord vermoeilijkt tot restitutie der gezegde som een ook geactioneerd te
worden tot grote onkosten, om welke te voorkomen, zo zouden de voorschreven voogden ten
verzoek van Adriaen Sijmons graag ter intrest lichten dergelijke som van 60 guldens en de
goeden van dezelfde Adriaen Sijmons daarmede belasten, redenen zij vertoners hun zijn kerende
tot Ue als oppervoogden.

Westerlo Rekesten 1696 – 1743

Pagina | 144

WLO-OGA750-347

folio 172 recto

Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven, accordeerden aan de vader en de
supplianten de lichting van 60 guldens op de wezen wijlen Maria Bouwen gedevolveerd, mits
doende van de penningen rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 6
februari 1725. L. Van Wesel.

Op heden 6 februari 1725 compareerden voor de heer drossaard en schepenen, Juffrouw Maria
Joanna Joseph Anthonij jong bejaarde dochter alhier tot Westerlo wonende ten deze bijgestaan
met een vreemde voogd, dewelke in supplement van titel van de Heer Joannes Baptista Thijs
tweede rector der scholen alhier tot assurantie van zijne Hoogwaardigheid de heer Vicaris van
S ‘Hertogenbosch Peeter Govaerts verklaart bij en mits deze te verbinden zeker haar helft van
een erfelijke rente van 100 guldens jaarlijks, dewelke zij benevens haar broer is heffende op de
heren Staat van Brabant in het kwartier van Brussel en aan haar ten dele bevallen uitwijzende de
scheiding en deling gepasseerd dezelfde tot Brussel voor de notaris F. Van Den Eeden en zekere
getuigen in dato 14 juni 1724 alhier getoond en gebleken bij kopie authentiek en tot assurantie dat
de helft der zelfde renten haar is competerende als voorschreven verklaart haar leven te verbinden
dat zij aan de Hoogwaardige heer Vicaris of iemand ander dit rakende hierover altijd zal presteren
desnoods zijnde constituerende zij comparante verder onherroepelijk N.N. … dezer toonder dezer
om hetgeen in geval van nood andermaal voor alle heren hoven en wetten te herkennen …
Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Philippe François Halloint en Henrick Verbiest
schepenen op datum als boven.
WLO-OGA750-348

folio 172 verso

Vertonende met eerbied, Peeter Bosch en Adriaen Bosch bejaarde zonen van Jan Bosch Ue
onderzaat tot Hulshout, verklarende hoe dat zij vertoners volgens advies van vermaarde adviseurs
zijn rechtelijk om hun voorschreven vader te conveniëren in recht tot afstand van enige
matrimoniale als andere op de verstorven erfgoederen waarvan hun vader tot hier toe heeft
geprofiteerd de volle touchte, bovendien dat dito hun vader nooit heeft geleverd enige staat over
het sterfhuis hunder remonstranten moeder tot levering van de welke zij ook graag civiel zouden
ageren, dan vermits volgens recht zulks niet validelijk kan geschieden zonder voorgaande
autorisatie, zij vertoners hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten te accorderen en verlenen de
voorschreven verzoek en nodige oorlof om tegen Jan Bosch hun vader te ageren voor recht of
andere daar het van nodig wezen zal.
De wethouders van Westerlo den dispositieven dezer, accorderen om redenen hiervoor vervat aan
de supplianten de permissie om hun vader Jan Bosch in recht te betrekken om te bekomen hun
gerechtelijkheid tot afstand van enige goederen, mitsgaders om hem te doen leveren een staat
over het sterfhuis van hun moeder ten advies van twee vermaarde advocaten Hermans en
Hessemans. Actum in collegio van schepenen deze 6 februari 1727. L. Van Wesel.

Compareerde alhier op het secretariaat van Westmeerbeeck en voor getuigen onder genoemd
Peeter Van Kerckhoven en Adriaen Peeters als geëede voogden van de achtergelaten
weeskinderen van wijlen Jan Verstappen en Catharina Peeters ten deze bijgestaan met Peeter
Thijs gehuwde hebbende Barbara Verstappen, Jan Verstappen alhier present, mitsgaders met
consent en ...
WLO-OGA750-349

folio 173 recto

aggregatie van de schepenen van Westerlo, namelijk Hendrick Verswijfel en Adriaen Cuijvers?
welke voorschreven comparanten, ... verklarende met aggregatie tot akkoord gekomen te zijn met
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Michiel Peeters als gehuwd hebbende Catharina Peeters na de dood en aflijvigheid van Jan
Verstappen nopende de haafelijkheid en meubilaire effecten, pretenties en contre pretenties …
Te weten dat den voorschreven stiefvader zal hebben en profiteren zijn bedde en … zijn eiken
kiste zonder meer huisraad te pretenderen. Item zullen zij eerste comparanten in die kwaliteit als
voorschreven alsnog moeten geven of betalen een overleden hetgene zij instantelijk heeft gehad
en nog staat te betalen tot …Wuijts tot Westerlo, mitsgaders zal hij stiefvader alsnog profiteren tien
ruggen koren gelegen achter de schuur nakomende aangewezen, mits hij het stro zal moeten laten
tot profijt van de voorschreven wezen met het kaf zonder verder.
Item zal hij stiefvader alsnog profiteren zes leupen koren uit het voorschreven sterfhuis tot
alimentatie van den tegenwoordige winter zonder meer en instantelijk betalende geleverd.
Item belovende zij comparanten in kwaliteit alsnog tot hun last te nemen en af te dragen zekere
rente van 100 guldens courant geld die den stiefvader met zijn gewezen huisvrouwe heeft ten last
opgelicht ten profijt van het voorschreven sterfhuis en daarvoor heeft verbonden en te pand
gesteld zijn eigen patrimoniale goederen, belovende zij voorschreven comparanten den stiefvader
Michiel Peeters zijn voorschreven goed kosteloos en schadeloos te ontlasten, en dezelfde renten
te nemen tot last van de wezen.
Item zullen de voorschreven comparanten alsnog moeten geven uit het sterfhuis aan Michiel
Peeters een som van 50 guldens courant geld en dat ter oorzaak van zijn ingebracht geld in het
voorschreven sterfhuis, mits hij hetzelfde geld zal mogen laten staan met enige andere gevalle, ten
ware de wezen met enige andere renten te kwamen redigeren als wanneer zijne obligatie zal
prediceren om aangekleed te worden en zulle in dat geval van eigen redemptie moeten betalen …
folio 173 verso
Geen microfilm beschikbaar.
WLO-OGA750-350

folio 174 recto

(dooreen gelopen tekst) … de pretense mede erfgenamen van wijlen Maria Peeters ter andere
zijde, voor welke Catharina Peeters … Tongerlo … den heer pastoor van Tongerlo van de kerk
aldaar … de schepenen
Gezien bij den drossaard en schepenen van Westerlo, den dispositieven dezer, accordeerden aan
de supplianten de permissie van de verkoop, autoriserende ten ene weg de supplianten om de
koper(s) daarin te goeden en erven, mits doende van de penningen rekening, bewijs en reliqua.
Actum in collegio van schepenen deze 20 februari 1725. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied Maria Peeters weduwe van wijlen Jan Janssens bijgestaan
met Adriaen Janssens en Adriaen Peeters geëede voogden des remonstrants kinderen verwekt
bij de voorschreven Jan Janssens, verklarende dat de remonstrante zo tot betaling der passieve
haafschulden als het nodige onderhoud van haar voorschreven kinderen mits den slechten tijd
graag zoude belasten enig erfgoed van de kant der remonstrants goederen op dezelfde kinderen,
hetwelk niet vermag te geschieden niettegenstaande het consent en overstaan der voorschreven
voogden, als blijkt met het ondertekenen dezer, zonder decreet en autorisatie der oppervoogden,
oorzaak zij haar keert tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de
belasting van enige erfgoederen competerende Maria Peeters dan met de dood van Jan
Janssens haar man op de kinderen gedevolveerd ter concurrentie van 100 guldens kapitaal salvo
rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 6 maart 1725. L. Van Wesel.
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WLO-OGA750-351

folio 174 verso

Onduidelijke tekst. Wij Fr. Mangelschots, Philippe Halloint en Hendrick Verbiest respectieve
drossaard en schepenen verklaren … wijlen den heer … in zijn leven drossaard der stad Diest …
gekomen van de heer Peeter Philippus Steens gelegen in “ het hollandt “ onder het
voorschreven markiezaat waarvan pachter is Adriaen Spapen, contesterende in huis, stal, schuur
en binnenblock … en driessen, groot omtrent 2 bunders. Palende oost … de wed. wijlen den heer
drossaard De Rest en Sr. J. Matthe erfgenamen, zuid het Beneficie van Onze Lieve Vrouwe altaar
en de Hollandtsche straat, west de erfgenamen van den notaris en procureur Thijs en noord de
abdij van Tongerlo en Michel Spapen belast met … guldens …
Item nog omtrent een heide gelegen in “ de sterre “ van zijne Excellentie den heer markies van
Westerlo tegenover het voorzegde huisje. Oost, zuid en west de voorschreven Excellentie en
noord Hendrick en Jan Baptist Verbiest leenroerig onder dezelfde zijne Excellentie. Item nog een
heide gelegen in de voorschreven “ sterre “ groot ook omtrent een bunder aan den kant van den
windmolen. Oost zijne voorschreven Excellentie, zuid Sr. Ambrosius Egidij, west François
Hermans en noord tegenwoordig zijne Excellentie voorschreven. Item nog een heide gelegen bij
het voorschreven huis, groot een half bunder salvo. Palende oost Michiel Hermans, zuid de
erfgenamen wijlen den heer Franciscus Matten west J. Verstappen en noord zijn meergemelde
Excellentie. Item een plek hooiwas gelegen onder Zoerle Parewijs, groot omtrent een zille, rijdende
tegens Marten Van kerkhoven en Jan De Winter erfgenamen. Item twee plekjes hooiwassen
gelegen onder Herselt in de Quaestraete, gesepareerd met een plek hooiwas competerende
Adriaen Bosmans. Palende in het geheel Oost Adriaen Peeters, zuid de erfgenamen Sr. Thijs,
west Jan Meeus erfgoederen en noord “ het Herselts laecxken ”. Item nog omtrent vijf bunders
heide onder Herselt met een half bunder van aldaar gelegen. Oost en noord de Diesterschebaen,
zuid ...
WLO-OGA750-352

folio 175 recto

west Jan Verbogen en Cornelis Verlinden. Oost zo wie, al dezelfde te samen waardig te wezen de
som van 1200 guldens wisselgeld makende op den tegenwoordige evaluatie den schelling
gerekend op 7 stuivers, 1400 guldens. Memorie dat de heiden en ven onder Herselt niet meer, dan
nog kwalijk de lasten, levendig zijn, die in “ de ster “ enigszins meer.

Op heden 27 april 1725 voor de heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerden
Jan Van Dijck en Jan Van Roije schepenen uit de wet als voogden der wezen wijlen Adriaen
Brusseleirs, daar moeder af leeft Catharina Van Soom ter ene, Adriaen Vande Veecken en Jan
Huffkens als voogden voor de wezen wijlen Anna Van Eijnde, daar vader af leeft Jan Vande
Veecken ten tweede en Jan Vande Veecken met Catharina Van Soom voorschreven en
tegenwoordig te samen in huwelijk ten derde zijde, welke gelijke comparanten door tussenspreken
van goede mannen en om alle kwesties en geschillen te voorkomen wegens het sterfhuis der
voorschreven gehuwden als langstlevende en hetgeen aan de wezen voorzegt wederzijds is
achtergelaten als passieve schulden, verklarende alzo gevallen te zijn in minnelijk akkoord in
voegen en manieren als na volgende.
Te weten dat dat de derde comparanten gehuwden zijn transporterende en ieder van hun
overgevende aan de eerste en tweede comparanten in hun kwaliteit als voorschreven de
penningen en koopsedullen der verkochte haafelijke meubelen in beide de gezegde sterfhuizen
bevonden en verkocht met al de actieve haafelijke schulden en hetgeen daar voor wordt geacht,
granen ten velde etc… ter acceptatie en op de belofte der voorschreven gelijke voogden van te
betalen de passieve haafelijke schulden ten voorschreven sterfhuizen bevonden zo verre die uit de
actieve akten en penningen etc… zijn strekkende en in geval van insussicente te verkopen enige
erfgoederen te verkopen in dien verstande dat de actieve en passieve schulden voorschreven niet
en mogen worden gemangeld, dan die van het sterfhuis van wijlen Adriaen Brusseleirs, bij de
voogden zijner wezen, en die van het sterfhuis wijlen Anna Van Eijnde bij de voogden van die
zijde geprofiteerd en geëmploieert worden als voor ... etc…
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Actum dato voorschreven, coram den heer drossaard Mangelschots, Marten Douwen en Jan Van
Roije schepenen.
WLO-OGA750-353

folio 175 verso

Compareerde Adriaen Van Kerckhoven bijgestaan met Sebastiaen Van kerkhoven zijn broer en
voogd der minderjarige kinderen van den voorschreven Adriaen Van Kerckhoven, daar moeder
af was Joanna Matthijs, die hebben verzocht van de schepenen van Westerlo akte van taxatie.
Eerst het huis en hof, schuur met de brouwerij en binnenblok daaraan gelegen, zo en gelijk
hetzelfde gestaan en gelegen is tot Gelindel onder Westerlo, groot 180 roeden salvo. Palende
daaraan oost Antoon Douwen erfgenamen, zuid de Plein van Gelindel, west Peeter Van Houdt en
noord de erfgenamen Abraham Govaerts, geschat op 650 guldens wisselgeld.
Item een beemd geheten “ den creuckel ” ook onder Gelindel, groot een zille salvo. Palende oost
Sebastiaen Van kerkhoven, zuid de erfgenamen Jan Siongers, west Catharina Geeben en noord
Jan Helsen Janssone, geschat op 75 guldens wisselgeld.
Item nog een part zijnde een perceel land geheten “ den donck “ groot 240 roeden salvo, gelegen
tot Gelindel. Palende oost de erfgenamen Adriaen Soeten, zuid Hendrick Verbiest, west de
erfgenamen Antoni Douwen en noord de weduwe Jan Govaerts, geschat op 75 guldens
wisselgeld.
Item een perceel geheten “ de drij bemden “ gelegen in de gehuchten voorschreven, groot
omtrent twee zullen. Palende oost Peeter Van Meerbeeck, zuid de weduwe Paulus Douwen, west
Guilliam Soeten en noord de erfgenamen Jan Meir, geschat op 150 guldens wisselgeld.
Item een plek land gelegen onder Zoerle Parewijs geheten “ den boonhoff “ groot 75 roeden.
Palende de erfgenamen Antoni Douwen oostwaarts zuid Michiel Verswijfelt, west Jan Wauters
erfgenamen en noord Jan Wuijts met nog een perceel land genaamd “ de heijde “ groot omtrent
anderhalve …
WLO-OGA750-354

folio 176 recto

gelegen onder Zoerle Parewijs voorschreven ook benevens het laatst vernoemd perceel “ den
boonhoeff “ … onder Geel. Palende oost de erve Jan Van Gansen, zuid Peeter Vervouen, west
Jan Van Dijck erfgenamen en noord den voorschreven Jan Van Gansen erfgenamen, beiden de
panden gechat op 150 guldens.
De voorschreven panden los en vrij, belopende de volledige taxatie in totaal 1100 guldens
wisselgeld. Actum coram de heere drossaard Mangelschots, Philippe François Halloint en Marten
Douwen schepenen deze 2 mei 1725.

Vertonende reverentelijk Adriaen Van IJsschot voogd van de achtergelaten kinderen van
Hendrick De Busser en Hendrick Heijlen als rechtelijke voogden van de kinderen van Stoffel
Baeten, verklarende hoe dat zij remonstranten genoodzaakt zijn proces uit te staan alhier voor Ue
tegens Maria Verboven aanlegster, waarin zo veel is geproduceerd dat de gedaagde op hodi
hebbende gediend in ..?.. tegens de voorschreven Maria Verboven, want de voorschreven
voogden der wezen niet validelijk konden vermogen te procederen op de naam van de
voorschreven wezen zonder behoorlijke autorisatie, zo zijn zij remonstranten hun kerende tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo de dispositieven dezer, autoriseren de voogden der wezen
Hendrick De Busser en de kinderen van Stoffel Baeten als mede erfgenamen van wijlen
Adriaen Verboven, op de zaak die zij in annuïteit? als gedaagde moeten uitstaan tegens Maria
Verboven aanlegster, dezelfde te vervolgen mits haar … ingevolge de twee adviezen van recht
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geldende, te weten van den Heere advocaat Caers tot Castel en den Heer advocaat Paulij …
Actum in collegio van schepenen deze 2 mei 1725. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-355

folio 176 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied Sebastiaen Van Kerckhoven en Hendrick Verbiest
schepenen uit de wet als voogden der wezen wijlen Joanna Matthijs, daar vader af leeft Adriaen
Van Kerckhoven, verklarende dat zij het sterfhuis bevonden met verscheidene schulden, zo vele
personele en geen andere expediënt wisten te vinden tot extinctie dezer zelfde te belasten de
erfgoederen ter concurrentie van 600 guldens, maar alzo hetzelfde nier vermag validelijk te
geschieden zonder prealabele permissie en autorisatie der oppervoogden, redenen zij vertoners
hun keren tot Ue.
Gezien bij schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten
permissie tot lichting van 600 guldens wisselgeld. Actum in collegio van schepenen coram de heer
F. Mangelschots drossaard, Philippe Halloint en Marten Douwen schepenen deze 2 mei 1725.

Coram de heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerde Adriaen Van
Kerckhoven woonachtig tot Gelindel, dewelke tot assurantie tot alzulke 200 guldens courant en zo
voort aan Sebastiaen Van Kerckhoven den comparante broer heeft geavanceerd tot betaling van
een rente, die op den comparant was eisende Juffrouwe Van Paeschen begijntje tot Herentals, is
verobligerende en ten behoeve van den voornoemde Sebastiaen Van Kerckhoven en zijn hoiren
wettelijk opdragende alle zijne comparanten haafelijke en meubilaire effecten, zo en gelijk die
tegenwoordig in effening zijn, zonder te mogen veranderen, op verdere belofte des comparant van
die gezegde twee honderd guldens te zullen restitueren aan zijn voornoemde broer Sebastiaen
Van Kerkhoven tussen deze datum en Allerheiligen eerstkomende en in geval van geen
voldoening ten gestelde dag zo consenteerde den comparant dat deze akte tot last van hem
different zal worden gewezen executabel met kosten, tot welk einde hij is …
WLO-OGA750-356

folio 177 recto

onherroepelijk is constituerende NN. en elke toonder dezer om bij middel van dien te mogen
verkopen al de gezegde haafelijke meubelen dezer comparante tot verhaal der gezegde 200
guldens …
Aldus gedaan coram de Heere drossaard Mangelschots, Hendrick Verbiest en Philippe François
Halloint schepenen deze 12 mei 1725.

Coram schepenen van Westerlo, compareerden Jan Dois en Hendrick Verbiest schepenen uit de
wet als voogden der twee kinderen en wezen wijlen Peeter Van Opstalle en Maria Bellens
geëede gehuwden tijdens hun leven ter ene en Jan Geens en Philip François Halloint
schepenen uit de wet als hier als voogden van het minderjarige achtergelaten kind bij Adriaen
Geens en Maria Bellens in haar tweede huwelijk ter andere zijde, welke comparanten met rijpe
deliberatie en om te voorkomen alle kwesties en geschillen die zouden hunne ontstaan tussen de
eerste en tweede comparanten in hunne kwaliteit voorschreven over de haafelijkheid als ook der
erfgoederen op de voorschreven twee voorkinderen en het nakind verstorven bij de aflijvigheid
hunne voornoemde ouders mits over de gerechtigheid van dien en andere weinige differentie is,
verklarende gevallen te zijn in goede en minnelijke akkoorden zijnde als volgt.
Te weten dat de twee voorkinderen en het nakind mits een kind van het laatste huwelijk na de
dood van beide de ouders is overleden zullen delen en profiteren al de goederen zo erfelijke als
haafelijke, zo van als voorschreven, die gekomen mochten wezen hoofdelijk gelijk, en alzo in drie
egale parten, op welke voet zullen moeten gedragen worden de passieve schulden, waarmede het
gezegde sterfhuis mocht wezen belast, verklarende de partijen contractanten dit t wezen hun vast
akkoord en minnelijk transport.
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Aldus gedaan coram Marten Douwen, Adriaen Snijers en Adriaen Heijns, schepenen deze 15 mei
1725. Geregistreerd op 25 mei 1725.

Vertonende met behoorlijke eerbied Guilliam Peeters en Martinus Verborght als geëede
voogden der wezen wijlen Peeter Verborght en Elisabeth Peeters gehuwden tijdens hun leven,
verklarende dat het sterfhuis van de voorschreven gehuwden nog wordt belast gevonden omtrent
200 guldens passieve …
WLO-OGA750-357

folio 177 verso

schulden, tot koeling van de rente de rekwiranten geen beter expediënt konden vinden als te
belasten enige der wezen panden ter concurrentie van 200 guldens als voor, dan alzo zulks niet
validelijk vermag te geschieden zonder prealabele permissie en decreten der oppervoogden,
redenen zij hun keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten de permissie tot lichting van 200
guldens kapitaal met macht van de penningen te hypothekeren op de wezen goederen.
Actum coram Den heer drossaard Mangelschots, Philip Fr. Halloint en Jan Van Roije schepenen,
deze 5 mei 1725.

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan Verhoustraten respectieve voogd van het voorkind wijlen
Dielis Turelincx daar moeder af was Elisabeth Verhoustraten. Item Jan Peeters voogd der
kinderen van het tweede bedde van dito Dielis Turelincx daar moeder af was Maria Peeters en
Matthijs Van Eutven in kwaliteit van voogd der wezen van het derde bedde van de meergemelde
Dielis Turelincx daar moeder af leeft Maria Van Eutven, dat zij vertoners genoodzaakt zijn
geweest te verkopen zeker perceel beemd, gelegen onder Hulshout bij Dielis Turelincx in zijn
laatste huwelijk gekocht, oorzaak dat de kooppenningen daar op zijn gebleven tot zware intrest
geassureerd en bij middel van verkoop de wezen zo te ontlasten van de voorschreven intresten.
Mits zulks niet validelijk mag geschieden zonder prealabele permissie en decreet van de
oppervoogden, redenen de vertoners hun keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden om om redenen
hiervoor vervat de supplianten het decreet en de autorisatie. Actum in collegio van schepenen
deze 5 juni 1725.
WLO-OGA750-358

folio 178 recto

Op heden 15 juni 1725 voor de heer drossaard en schepenen compareerden Marten Van
Kerckhoven en Marten Douwen schepenen uit de wet geassumeerde als wettelijke voogden der
achtergelaten kinderen wijlen Peeter Gijbens daar moeder af leeft Jenneken Helsen ter ene, de
voorschreven Jenneken Helsen bijgestaan met Jan Limineur haar toekomende man en voogd
ter andere zijde, welke comparanten verklaarden door interventie van schepenen en andere goede
mannen tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de voorschreven wezen
verstorven, uit hoofde van hun vader, in voegen en manieren zo en gelijk hierna is volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten de voorschreven wezen tot twee in het getal met naam
Elisabeth Gijbens en Catharina Gijbens zullen moeten onderhouden van kost en drank ... tot
deze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en dan ieder van hen te geven en te
betalen een som van 25 guldens, zes lopen koren met een veerteel boekweit en bovendien een
kleed. De tweede comparanten genieten en profiteren al de haafelijke meubelen ten sterfhuis
bevonden en op de voorschreven wezen verstorven, mits betalende al de passieve schulden van
hetzelfde sterfhuis.
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Actum coram de heer drossaard Mangelschots, Philip Fr. Halloint en Marten Douwen schepenen,
op datum als boven.

Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerden Jan Beulckens en Marten Douwen
schepenen uit de wet als gerechtelijke voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Maria
Verheijden, daar vader af leeft Jan Limineur …
WLO-OGA750-359

folio 178 verso

ter ene, den voorschreven Jan Limineur ter andere zijde, welke voorschreven comparanten
verklaarden door interventie van schepenen en andere goede mannen tot akkoord gekomen zijn
nopende de haafelijke meubelen op de wezen verstorven uit hoofde van hun moeder in voegen
manieren zo en gelijk hierna is volgende.
Te weten dat hij tweede comparant schuldig en gehouden zal zijn de wezen tot twee in het getal
met naam Jan Limineur en Peeter Limineur te onderhouden van kost en drank … tot ze
gekomen zullen zijn tot een ouderdom van 24 jaar en dan aan ieder van hen te geven de som van
35 guldens eens, zes veertelen koren en twee veertelen boekweit en een kleed. Aan zijn andere
kinderen te weten Elisabeth Limineur getrouwd met Jan Beulckens moet de tweede comparant
geven in geld 7 guldens te Bamis van het jaar 1726. Item te Bamis toekomende van dit jaar 1725
drie veer telen koren en een veerteel boekweit gelijk ook moet betalen aan Anna Limineur
getrouwd met Jan Van kerkhoven te weten zeven guldens in geld, drie veertelen koren en een
veer eel boekweit op den voorschreven tijd. Volgen voorwaarden mocht er iemand van de kinderen
vroegtijdig overlijden.
De tweede comparant zal genieten en profiteren al de haafelijke meubelen op de voorschreven
wezen verstorven uit hoofde van hun moeders, mits betalende al de passieve schulden van het
sterfhuis. Actum coram den heer drossaard Fr. Mangelschots, Philip Fr. Halloint en Marten
Douwen schepenen op datum als boven.

Compareerde Jan Van Roije schepenen alhier van Hulshout vertonende alhier zekere akte
gepasseerd voor de notaris P. Wils en zekere getuigen van datum den 21 februari 1724 tussen
Maria Ven, bijgestaan met Adriaen De Winter haar man en voogd, Catharina Ven bijgestaan met
Adriaen De Vos haar man en voogd, en van dezelfde tot hetgeen nageschreven volkomen
geautoriseerd en Adriaen De Swert achtergelaten weduwnaar van wijlen Elisabeth Ven,
bijgestaan met …
WLO-OGA750-360

folio 179 recto

Peeter De Swert broer van Adriaen De Swert en voogd benevens Anna De Vos op het behagen
van de oppervoogden van Elisabeth Ven wezen verwekt bij Adriaen De Swert ter ene en
Adriaen Verloije ten tweede in welke voorschreven akte onder andere staat als volgt.
Daar en boven zijn zij comparanten met elkaar overeen gekomen en geaccordeerd rakende alle
haafelijke en meubilaire goederen, zij put, koeien, runders, kalveren, goud en zilver gemunt en
ongemunt, obligaties, renten, actie en kredieten, bevindende buitenshuis, koren boekweit, haver,
gerst gedorst en ongedorst, hooi, stro, kaf en geen uitgenomen, hetgeen zij op heden hebben
gedeeld, voor zoveel ledig is, nochtans al hetgeen nagel vast is en de schelfthouteren die blijven
aan de eerste comparanten, voor welke haafelijke en meubilaire goederen hij eens moet geven
300 guldens weten aan ieder zijne drie in het getal 100 guldens eens, daarvoor genietende de
voorschreven haafelijke goederen, renten en obligatie, dan de obligatie van 100 guldens staande
aan kavel die blijft, zal hebben de juiste en half aan den tweede comparant en die moet hij
Adriaen Verloije betalen alle schulden, uitvaart, begrafenis, uitdelen koren aan de armen en vijftig
guldens tot missen voor hun eerste comparanten moeder tot doen celebreren, mits brengende
daarvan bescheid en kwitantie, dat dezelfde gedaan zijn, rakende de 300 guldens die hij Adriaen
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Verloije moet toe geven, waarvan Adriaen De Swert bekent ontvangen te hebben, 100 guldens in
voldoening van zijn part in zijn eerste huwelijk.
Item Adriaen De Winter bekende daarop ontvangen te hebben 116 guldens en Adriaen De Vos
bekende ontvangen te hebben 25 guldens, zo rest aan Adriaen Verloij op te leggen aan Adriaen
De Vos 75 guldens eens waarvan hij moet opleggen met den eersten 25 guldens en de resterende
in mei eerstkomende zonder langer uit te stellen. De 17 guldens die Adriaen De Winter heeft over
gehad moet hij goed doen aan Adriaen Verloo rakende hetgeen achter aan getimmerd is en de
schobbe blijft half en daarvan niet schattende, te blijven aan den enen of anderen, belovende de
partijen contractanten hetgeen voorschreven te houden voor goed vast en van waarde.
Actum ten dage voorschreven present Adriaen Caers en Guibertus Lieckens en Franciscus
Verhoeven gerekwireerde geloofwaardige getuigen, naast mij ondergetekende notaris P. Wils,
1725.
De schepenen des land en markiezaat Westerlo, mits de billijkheid van het voorstaande akkoord
tussen de voorschreven partijen gemaakt verklaarden dezelfde te lanceren en te vernieuwen in
forma. Actum in collegio van schepenen deze 19 juni 1725.
WLO-OGA750-361

folio 179 verso

Op heden deze 13 juli 1725 voor de heer drossaard en schepenen onder te noemen,
compareerden Jacobus Van Steenbroeck als geëede voogd en Philip François Halloint
voogden uit de wet, over de wezen wijlen Peeter Peeters daar moeder af leeft Anna Van Meensel
ter ene, en de voorschreven Anna Van Meensel bijgestaan met een vreemde voogd, verklarende
te zijn tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen uit hoofde van hun vader
wijlen de voorschreven Peeter Peeters in voegen en manieren gelijk is volgende.
Te weten dat zij tweede comparanten zal schuldig en gehouden zal zijn haar voorschreven wezen
tot twee in het getal met naam Maria Catharina Peeters en Dorothea Peeters te onderhouden
van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en alsdan aan
ieder van hen te geven en te betalen in geld de som van 200 guldens eens zonder meer.
Volgen de voorwaarden mocht één der beiden kinderen vroegtijdig komen te overlijden.
In tegendeel van al hetwelk zal zij tweede comparante genieten en profiteren al de haafelijke
meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden en zullen
de erfgoederen en gebruik deze zelfde gaan volgens landsrecht.
Actum coram en ten overstaan van de heer Mangelschots drossaard, Philip Halloint en Marten
Douwen schepenen, op datum als boven.

Ten voorschreven dag en voor dezelfde compareerden Hendrick Verbiest en Adriaen Peeters
als geëede voogden der minderjarige wezen wijlen Peeter Peeters en Maria Peetermans
gehuwden tijdens hun leven ter ene en Anna Van Meensel weduwe wijlen den voorschreven
Peeter Peeters bijgestaan met Jacobus Van Steenbroeck ter andere zijde, welke comparanten
over de haafelijkheid en al hetgeen daarvoor wordt gerekend, bevonden ten sterfhuis de
voornoemde Peeter Peeters competerende de wezen van dezelfde Peeter Peeters verwekt bij
Maria Peetermans en op de voornoemde wezen verstorven bij de dood hun respectieve vader,
verklarende gekomen te zijn tot akkoord bij vorm van afsnede naar voorgaande staat en informatie
over het sterfhuis genomen, en dat in voegen en manieren na volgende.
WLO-OGA750-362

folio 180 recto

Te weren dat de voorschreven Anna Van Meensel in eigendom zal behouden en profiteren al de
haafelijke meubelen, acties en kredieten en obligatie van dit sterfhuis, mits op behoef de
voorschreven Anna Van Meensel dat zij aan ieder der wezen tot twee in het getal met naam
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Theresia Peeters en Anna Peeters zal gehouden zijn te betalen 300 guldens courant geld eens,
ook gehouden te zijn aan dezelfde wezen te voorzien van zes nieuwe en zes oude hemden en aan
ieder een tamelijk kleed diende deze last in plaats van een intrest, bovendien zal zij ook gehouden
wezen te betalen al de passieve schulden waarmede dit sterfhuis was belast, behoudelijk hetgeen
Peeter Peeters wijlen beloofde aan den heer pastoor van het gasthuis tot Loven over een part in
de goederen bij hem gekocht van de heer advocaat Everaert, geheten “ den goeden coop “
gelegen in de Quaestraete tot Herselt.
Aangaande het erfgoed blijkt het contract daarover aangegaan door de notaris Henricx en
getuigen. Zijnde verder ondersproken dat de gezegde Anna Van Meensel zal vermogen de
gezegde penningen van 600 guldens aan de voornoemde wezen te samen beloofde te
verminderen met 200 guldens seffens en alzo in drie payementen met de intresten vervat,
waarvoor zij in nood zal stellen goede en sussistante panden…
Actum coram en ten overstaan van den heer F. Mangelschots drossaard, Philip F. Halloint en
Marten Douwen schepenen op datum ut ante.
WLO-OGA750-363

folio 180 verso

Op 14 juli 1725 voor drossaard en schepenen ondergenoemd, compareerde Bertel Tubbecx
gewezen collecteur van Heultje, dewelke beslaagde en het welke hij heeft gedaan op de oogst van
Adriaen Baeten de anno 1725, om daaraan te verhalen de voorschreven kwaliteit, dertig guldens
salvo, over dorpslasten met de kosten van dien. Verklarende dat hij met den voorschreven
Adriaen Baeten alhier present is overkomen tot akkoord. Te weten dat hij Adriaen Baeten aan
den voorschreven Bertel Tubbecx voor de voorschreven lasten over geeft zijn voorschreven oogst
in eigendom, bestaande in een half bunder koren om hetzelfde te pikken, schuren en uit te dorsen.
Bovendien verklarende de voorschreven comparanten hun akkoord en hetzelfde in alles van te
komen onder verband als in de gemeenschappelijke vormen.
Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Philip F. Halloint schepenen en Marten Douwen
schepenen ter relaas, op datum als boven.

Voor drossaard en schepenen, compareerden Jan Van Dijck en Cornelis Van Soom als voogden
der minderjarige wezen wijlen Adriaen Brusseleirs, daar moeder van leeft Catharina Van Soom
ter ene en Catharina Van Soom bijgestaan met Jan Vande Veecken als man ter andere zijde,
welke comparanten verklaarden te wezen tot akkoord bij vorm van afscheid nopende de granen
staande ten velde voor zoveel die zijn verstorven aan de voorschreven wezen uit den hoofde van
hun vader, en dat na interventie bij mannen des verstande gedaan in de voegen en manieren
navolgende.
Te weten dat de tweede comparanten zal gehouden zijn haar kinderen tot vier in het getal met
naam Peeter Brusseleirs, Cornelis Brusseleirs, Gommar Brusseleirs en Elisabeth
Brusseleirs te onderhouden van kost en drank … tot deze gekomen zullen zijn tot den ouderdom
van 20 jaar en dan aan ieder van hen te geven en te betalen een som van zes guldens vijf stuivers
en bovendien cedeert zij van nu af aan haar kinderen indivies het kapitaal van 110 guldens
staande ter intrest aan de weduwe van Peeter Van Loije Janssone tot Ballaer, reserverende voor
haar nochtans den intrest van hetzelfde kapitaal tot dat de voorschreven kinderen zullen gekomen
zijn tot een staat of den ouderdom als voorschreven en aan ieder van hun zijn deel daarin te
geven.
WLO-OGA750-364

folio 181 recto

De granen staande ten velde behoudelijk zes veertelen koren gewent, zal de tweede comparante
moeten wederom geven, en aangaande de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, zo de
haafelijke als de andere is zij cederende aan de voorschreven voogden om daar mede te betalen
de passieve schulden van het sterfhuis rakende dewelke zij nog te schulden niet meer kon
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bevrijden, en als de voorschreven tweede comparanten zal komen te sterfhuis, zal altijd moeten
blijven een half bunder ledig land op de stede van de wezen, belovende de comparanten te weten
hun contract van afscheid hetgeen zij beloofden zij onderhouden voor goed, vast en van waarde ...
Actum deze 19 juli 1725 coram J. Van Roij en Mr. Philip Halloint schepenen.

Compareerde Adriaen Bellens, schepene van Heultje dewelke verklaarde over te geven en te
cederen zijnde op conditie van verkochte graan ten velde aan zijne meesteresse Maria Leijsen
alhier present en hetzelfde akkoord, om daar aan te verhalen 20 guldens salvo gesproten van
voorlijf en bovendien tot verhaal van 40 guldens salvo voor openstaande dorpslasten, blijkende tot
profijt van de comparanten hetzelfde zou mogen komen tot overeenkomst, belovende de partijen
hetzelfde voorschreven te houden voor goed, vast en van waarde onder verband als naar recht.
Aldus gedaan coram Adriaen Snijers en Philip Halloint schepenen deze 29 juli 1725.

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan Verhoustraten en Peeter Turelincx voogden der wezen
wijlen Dielis Turelincx en Elisabeth Verhoustraten. Item Jan Peeters als voogd der wezen van
de voorstaande Dielis Turelincx en Maria Peeters zijn tweede huisvrouw, benevens Matthijs
Van Eutven ook in kwaliteit als voogd der voorschreven wezen van het derde bedde van dezelfde
Dielis Turelincx verwekt bij Maria Van Eutven nog in leven, verklarende dat de voorschreven
remonstranten benevens de gelijke erfgenamen wijlen Nicolaes Turelincx zijn genoodzaakt
geweest te verkopen zeker perceel land gelegen onder Heultje bij Hulshout, mits hetzelfde niet
deelbaar was, en dusdanige verkoop niet validelijk macht geschieden zonder prealabele permissie
en autorisatie der oppervoogden, redenen zij hun keren tot Ue.
WLO-OGA750-365

folio 181 verso

De schepenen van Westerlo gezien den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten om
redenen hierin vervat de autorisatie, doende van de kooppenningen rekening, bewijs en reliqua.
Actum coram den heer drossaard Mangelschots, Mr. Philip Halloint, Marten Douwen en Adriaen
Snijers schepenen deze 31 juli 1725. L. Van Wesel.

Op heden deze 11 augustus 1725 compareerde voor de heer drossaard en schepenen Jacobus
Roovers en Amand Tiborts als geëede voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Jan Roovers
daar moeder af leeft Margareta Tibors ter ene. De voorschreven Margareta Tibors bijgestaan
met Andries Teunis haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, welke voorschreven
comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de
voorschreven wees verstorven uit hoofde van haar vader in voegen en manieren gelijk hierna zijn
volgende.
Te weten dat de tweede comparanten schuldig en gehouden zijn de voorschreven wees tot in het
getal … (leeg) met naam Anna Catharina Roovers te onderhouden van kost en drank … tot deze
gekomen zal zijn tot den ouderdom van 20 jaar en deze dan zal genieten in geld de som van 125
guldens eens, waarvan de honderd guldens moeten worden uitgezet tot profijt van de
voorschreven wees, mits daarvan zal trekken den intrest en de andere 25 guldens zullen zij
moeten betalen aan dezelfde zal gekomen zijn tot den voorschreven staat of competente
ouderdom als voorschreven staat. De tweede comparant zal genieten en profiteren al de haafelijke
meubelen ten sterfhuis bevonden, mits betalende al de passieve schulden van het sterfhuis zullen
gaan volgens landsrecht en coustumen … Actum coram den heer drossaard en schepenen op
datum als boven.
WLO-OGA750-366

folio 182 recto

Dooreenlopende tekst. Vertonende met eerbied …? als voogd der wezen wijlen Adriaen Van
Outsel? en Elisabeth Van Gansen. Item Jan Van Nuten als voogd der wezen wijlen Hendrick
Van Outsel daar moeder af leeft Anna Wouters dat zij remonstranten … benevens de …
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Dimphna Van Outsel, mits haar achtergelaten goederen … genoodzaakt zijn geweest te
verkopen zeker huis, land etc… aan Jan Baptist Van Eutsel koper derzelfde volgens de conditie
daarvan zijnde, waartoe gerefereerd wordt, dan vermits niet validelijk mocht geschieden zonder de
aggregatie der oppervoogden daarvan te autoriseren en de koper daarin te goeden…
Ondertekend Jan Baptist Van Outsel.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat van Westerlo den dispositieven dezer, aggreeren
den verkoop ten deze breeder vervat, autoriseren verder de supplianten tot doen van de opdracht
van de voorschreven goederen en den de koper te resten en de vergoeden, en in geval van refuus
de voorschreven koper daarin bij middel van recht te dwingen.

Vertonen reverentelijk Peeter Van Bijlen en Peeter Soeten in kwaliteit als geëede voogden der
achtergelaten wezen wijlen Christiaen Van Bijlen 44, daar alsnog moeder af leeft Elisabeth
Soeten, verklarende hoe dat zij het sterfhuis belast vonden met verscheidene passieve schulden,
zo renten obligaties als anderen en tot koeling derzelfde geen ander expediënt konden vinden als
te verkopen enige van hunne gronden van erven, bestaande in een huis aan de Plaatse van Oolen
…
WLO-OGA750-367

folio 182 verso

als andere percelen daar omtrent gelegen, dan alzo hetzelfde niet vermag te geschieden zonder
prealabele permissie en autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen waarom de vertoners zich
keren tot Ue. Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn van aan de supplianten accorderende
de voorschreven verkoop.
De schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, landeren de verkoop ten
deze geschied. Actum in collegio van schepenen deze 8 januari 1726. L. Van Wesel.

Compareerde voor de Heere Mangelschots drossaard, Philip Fr. Halloint en Marten Douwen
schepenen des land en markiezaat Westerlo, Hendrick Verbiest Hendricxsone en Maria
Hendricx gehuwden, dewelke hebben verkocht … van de na beschreven goederen hun eigendom
competerende, die zijn als volgt.
Eerst de helft van zeker perceel land genaamd “ de cleijn leugen “ gelegen achter de Plaatse van
Westerlo, groot drie zullen salvo, komende daaraan oost Jan Baptist Verbiest, zuid den
Leugenloop, west de dreef naar Tongerlo en noord de erfgenamen Peeter Verlinden ten dele bij
den eersten comparant verkregen van Jan De Ridder, uitwijzende de goedenis alhier van
schepenen geregistreerd van datum 18 september 1713 voor de som van 237 guldens en ten dele
op den eersten comparant verstorven uit hoofde van hun vader en aan hem in scheiding en deling
bevallen, tussen hem comparant gemaakt en zijn broer Jan Baptist Verbiest, gepasseerd
dezelfde voor de notaris G. Henricx op datum van 15 maart 1714, waartoe gerefereerd wordt
zijnde het voorschreven perceel land bij drossaard en schepenen geschat op de som van 800
guldens.
WLO-OGA750-368

folio 183 recto

Item zeker perceel land groot honderd één en vijftig roeden aan den voorschreven comparant
aangekomen uit hoofde van zijn vaderlijke zijde, de voorschreven scheiding en deling daarbij nog
gevoegd 90 roeden land bij hem eersten comparant verkregen bij mangeling van zijne Excellentie
den heer markies alhier, blijkens de goedenis alhier voor schepenen geregistreerd van datum 8
oktober 1715, dus te samen groot 241 roeden en genaamd “ het schaepskoeijen block “.
Palende oost de erfgenamen Peeter Vincx, zuid de erfgenamen Peeter Verlinden, west Adriaen
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Olense gezinnen voor 1801: Christianus Van Bijlen x Elisabetha Soeten, nr. 2296, pag. 460.
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Peeters en noord Peeter Van Schoubroeck, gelegen insgelijks achter de plaatse van Westerlo, bij
drossaard en schepenen geschat op 600 guldens.
Item de voorschreven helft van een plek erve gelegen in “ het hollandt “ achter de voorschreven
Plaatse van Westerlo, groot in het geheel 381 roeden salvo. Palende oost, zuid en west den heer
markies en noord de straat in het Holland, dus voor de helft alhier 190 en een halve roede,
hetzelfde geschat op 400 guldens aan den eersten comparant in scheiding en deling bevallen
gepasseerd voor de notaris als voor.
Item zeker huis en bakhuis, stal met den hof daaraan gelegen, gestaan in de Plaatse van
Westerlo, groot te samen 40 roeden salvo, zijnde het voorschreven huis van steen en schaliedak
bij Sr. Collins en Anna Verbiest Hendricxdochter zijn huisvrouw gekocht van de voogden der
erfgenamen wijlen Jan Baptist Van Kerckhoven tegenwoordig genaamd “ Den Coninck Van
Spagnieen “ voor de som van 702 guldens blijkens conditie daarvan gepasseerd voor de
wethouders alhier gesloten op 1 februari 1726 boven de last en rescripten daarop uitgaande, te
weten 150 guldens wisselgeld ten behoeve van Jacobus Roovers en Christina Verstappen zijne
huisvrouwe, waarvan de intresten zijn voldaan tot den laatste valdage en nog op den last van 5
guldens jaarlijks aan de kerk alhier en vijf guldens jaarlijks aan den heer pastoor koster en zangers
bezet voor het jaargetijde van wijlen Ferd. Geerincx. Palende het voorschreven huis, hof en
cetera. Oost Franc. Bourbon, zuid de markt van Westerlo, west Sr. Bruno Vanden Broeck en noord
“ de leugen “, dus alhier 702 guldens.
WLO-OGA750-369

folio 183 verso

Komende het taxaat van de voorschreven drie eerste percelen te lopen ter somme van 1800
guldens, waarbij gevoegd deze van 700 guldens van het voorschreven huis en hof gekocht bij den
voorschreven Collins en zijn huisvrouw bedraagt dit taxaat in het geheel 2502 guldens.
En alzo tot betaling van het voorschreven huis en hof der meergemelde Fr. Collins en zijn
huisvrouw nodig hebben een kapitale som van 1000 guldens wisselgeld, zo consenteren de
voorschreven eerste comparanten dat hij zal mogen ter rente lichten de voorschreven som van
1000 guldens wisselgeld en daarvoor belasten de voorschreven hunne drie percelen van erven ter
concurrentie van de voorschreven somme en intresten van dien en den geld telder of telders
daarin te mogen gichten en goeden of anderszins te doen als te raden constitutie en zij eerste
comparanten ten dien einde onherroepelijk den voornoemde Fr. Colins hunnen schoonzoon, om
al hetgeen voorschreven te effecteren en te doen hetgeen ten deze mocht nodig wezen, zijnde al
de voorschreven goederen los en vrij, behoudens de renten en lasten op het voorschreven huis
hier voor uitgedrukt.

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Boecx en
Adriana Van Haudriesch, met namen van Franciscus Boecx, Maria Boecx, Anna Boecx,
Gijsbrecht Boecx en Adriaen Boecx, zijnde de erfgoederen bij hunne voorschreven ouders
achtergelaten, gesteld in vijf kavels en aan ieder bevallen zo en gelijk hierna is volgende.
Den eerste kavel heeft gekozen als oudste zoon en bij middel van akkoord rakende de
leengoederen van Fr. Boecx, bestaan voor eerst in …
WLO-OGA750-370

folio 184 recto

huis, hof, brouwerij, stal, schuur met het binnenveld daaraan gelegen, genaamd “ den witten
leeuw “ gestaan en gelegen tot Hulshout, groot in het geheel omtrent een bunder. Palende oost
den heer drossaard Mangelschots, zuid de Plaatse, west Gijsbrecht Van Den Broeck erfgenamen
en Cornelis Bosch en noord de heide, geschat op 2500 guldens. Item tot dezelfde kavel gevoegd
twee perceeltjes hooi was gelegen in “ het doodbroeck “ groot te samen omtrent 250 roeden,
geschat op 250 guldens. Item is bij deze kavel gevoegd een perceel heide, groot omtrent 100
roeden genaamd “ de eijcken “ gelegen onder Bruggeneijnde, onder taxaat als zijnde van gene
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waarde. Makende te samen 2750 guldens. Op conditie dat hij ten zijnen last moet nemen den
export van 800 guldens in obligatie, te weten 600 guldens aan de erfgenamen van wijlen Adriaen
Boecx tot Bruggeneinde en een obligatie van 200 guldens aan Anna Van Cauwenbergh.
De tweede kavel is bevallen aan Maria Boecx bijgestaan met Guibert de Backere haar man en
voogd, bestaande in een huis, hof met twee percelen erve, gestaan en gelegen tot Brochem de
condividenten wel bekent, geschat op 2000 guldens. Op conditie dat zij ten haar last moet nemen
in obligatie de som van 539 guldens aan de fundatie van Hendrick Dircx, item 125 guldens aan
Jan Vande Bruel en 64 guldens aan Peeter Bosch, bovendien moet van haar geven aan de
vierde kavel de som van 150 guldens en 5 stuivers en aan de vijfde kavel 30 guldens 10 stuivers.
WLO-OGA750-371

folio 184 verso

De derde kavel is bevallen aan Adriaen Boecx bijgestaan met Franciscus Baels zijn wettige
voogd, mede bijgestaan met Sebastiaen Boecx ten deze aan hem verleend, bestaande voor eerst
in een perceel erve, genaamd “ den grooten gheir “ groot omtrent 523 roeden. Palende oost
Bastiaen Kerseleirs erfgenamen met Hr. Jan Boecx, zuid de Cappelstraete, west Sebastiaen
Boecx en noord Guibertus Schutter. Geschat op 500 guldens. Item een perceel bos, genaamd
“ tongermans bosch “ groot omtrent 449 roeden. Palende oost Adriaen Tubbecx cum suis, zuid
den heer Fr. Mangelschots, west Marten Douwen erfgenamen en noord “ het cruijsbosch “ van
Bastiaen Kerseleirs, geschat op 350 guldens. Item “ het dielis hofken “ en “ het geirveldeken “
groot te samen 218 roeden. Palende oost Jan Bosch…sone? zuid en west de vijfde kavel en
Peeter Boecx nomine uxoris en noord S’ Heerenstraete, geschat op 500 guldens. Op den last van
te moeten geven aan de vijfde kavel de som van 34 guldens.
De vierde kavel is bevallen aan Gijbrecht Boecx bijgestaan met den voorschreven Fr. Baels en
Sebastiaen Boecx, bestaande in een perceel land genaamd “ het hannenmans block “, groot
omtrent 339 roeden. Oost den heer drossaard Mangelschots en Adriaen Peeters, zuid zijn zelve,
west Adriaen Tubbincx en noord Jenneken Van Deuren, geschat op 500 guldens. Item een perceel
genaamd “ het driesken “, groot omtrent 175 roeden. Oost den heer drossaard Mangelschots,
zuid en noord zijn zelve en west Adriaen Tubbincx; geschat op 200 guldens.
WLO-OGA750-372

folio 185 recto

Item een perceel bos, genaamd “ lijsmans eussel “, groot omtrent 150 (450?) roeden. Palende
oost Adriaen Tubbincx, zuid zijn zelve, west Peeter Boecx en noord zijn zelve, geschat op 500
guldens. Bovendien moet trekken van de tweede kavel 115 guldens 2 stuivers.
De vijfde kavel is bevallen aan Anna Boecx bijgestaan met haar voogd Fr. Baels en Sebastiaen
Boecx, bestaande eerst in zeker perceel land genaamd “ den swalmsteirt ” groot omtrent 298
roeden. Palende oost en zuid Jenneken Boecx erfgenamen, west Cathrien Boecx en de
Broeckstraet en noord Anthoon Vanden Bruel en “ het gerstveldeken “, geschat op 600 guldens.
Item een perceel bleckbosch, genaamd “ het bleckbosken “ groot omtrent 207 roeden. Oost
Jenneken Boecx erfgenamen, zuid Franciscus Strijpens, west Bastiaen Kerseleirs erfgenamen en
noord de vierde kavel, geschat op 300 guldens. Item een perceel bos, genaamd “ graaf Dielis
bosch “, groot omtrent een bunder. Palende oost den heer Fr. Mangelschots, zuid de Nethe, west
Peeter Van Oisthoven erfgenamen, noord Adriana Van Passel, geschat op 200 guldens. Item een
perceel bos, komende van Jan Vande Bruel, groot omtrent 332 roeden. Oost de Bogaert straat,
zuid Marten Van Roije erfgenamen, west Franciscus Strijpens en noord Jenneken Boecx
erfgenamen, geschat op 150 guldens. En moet trekken van de tweede kavel 30 guldens en 10
stuivers en van de derde 34 guldens 15 stuivers.
Ieder van de condividenten zal zijn goed moeten aanvaarden met last van cijnzen en lenen, zo van
ouds is geplogen. Item de bossen zullen de condividenten aanvaarden van op heden datum dezer
en de landen zo haast de huur zal geëxpireerd …
WLO-OGA750-373

folio 185 verso
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zijn, zullen jaren daarvan genieten de pacht die ten hunne behoeve verschijnen zal te half oogst
eerstkomende …etc. Het huis tot Hulshout met den hooiwas en het huis tot Brochem met den aert
daaraan gelegen zullen aanvaard worden te half maart en het ander perceel land tot Brochem te
half oogst eerstkomende …
Actum coram den heer Fr. Mangelschots drossaard en Mr. Philippe Halloint schepenen en Marten
Douwen schepenen ten relaas dezen 14 maart 1726.

Coram den heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerden Jan Wuijts en Peeter
Vlaeijmans als geëede voogden van Peeter Van Outsel ‘onnozelen ‘ jongman, dewelke met
decreet en autorisatie van de wethouders als oppervoogden alhier van datum dezer en
ondertekend L. Van Wesel, verklaarden over te geven en te transporteerden en ten behoeve van
Peeter Bouwaert en Anna Van Outsel gehuwden wonende binnen de stad Antwerpen alhier
present, de voorschreven Peeters’ erfgoederen acties en kredieten ter acceptatie en beloften der
voorschreven tweede comparanten gehuwden van den voornoemde Peeter Van Outsel te zullen
onderhouden zijn leefdag lang zo van linnen en wullen, kost en drank en alle noodzakelijkheden zo
in ziekte als gezondheid en tot assurantie zo verklaarde de voorschreven tweede comparanten de
erfgoederen van den gezegde Peeter Van Outsel te laten voor borg zonder die te mogen
verkopen nog te belasten, zo lang dezelfde Peeter Van Outsel zal wezen in leven, dan zal
alleenlijk mogen profiteren de jaarlijkse pachten der gezegde goederen, bovendien besloten de
meergemelde gehuwden tot hunner last te nemen alle passieve schulden en renten waar mede de
meergemelde Peeter Van Outsel en zijne goederen zijn belast, verklarende de partijen
contractanten dit te wezen hun contract, gelovende dezelfde te houden voor goed, vast en van
waarde.
Actum coram en ten overstaan van den heer drossaard Mangelschots, Mr. Philippe Halloint en
Marten Douwen schepenen deze 2 april 1726.
WLO-OGA750-374

folio 186 recto

Vertonende reverentelijk Jan Wuijts en Peeter Vlaijemans als geëede voogden voor den
onnozele Peeter Van Outsel, geïnformeerd zijnde aangaande het onderhoud die Jan Baptist Van
Outsel voorschreven voogd van den voorschreven Peeter heeft gedaan en dat op heden is
gepresenteerd door Peeter Bouwaert en Anna Van Outsel uit consideratie en affectie den zelfde
onderhoud van kost en drank, mits hun en tegendeel worden getransporteerd al de erfgoederen,
actie en kredieten die dezelfde Peeter Van Outsel zijn competerende, welke presentatie de
vertoners hebben geraden gevonden te accepteren, dan mits zulks niet validelijk kan geschieden
als met decreet en autorisatie der oppervoogden, redenen zij remonstranten hun zijn kerende tot
Ue. Ootmoedelijk biddende gelieft te zijn van de supplianten tot het aangaan van het contract over
hetgeen voorschreven tot autoriseren en hetzelfde te gelieve aggreeren in forma.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer en ook gezien het grote voordeel in
faveur van Peeter Van Outsel in deze wordt verhaald, verklaren de supplianten tot autorisatie om
met Peeter Bouwaert en zijne huisvrouwe daar over aan te gaan het contract ten deze …
Actum in collegio van schepenen deze 2 april 1726. L. Van Wesel.

Vertonen met behoorlijke eerbied Hendrick Pauwels en Matthijs Butters geëede voogden der
wezen wijlen Anna Butters, daar vader af leeft Jan Pauwels, verklarende dat zij remonstranten
het sterfhuis van de voorschreven Anna Butters hebben bevonden met passieve schulden, dat zij
tot voorkoming van vele onkosten staande etc… en tot koeling der zelfde schulden genoodzaakt
zijn geweest te verkopen zekere weide, groot 150 roeden salvo, gelegen tot Buel onder Oolen,
welke verkoop niet validelijk vermocht te geschieden zonder decreet en autorisatie der
oppervoogden, redenen zij vertoners hun zijn kerende tot Ue.
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WLO-OGA750-375

folio 186 verso

De schepenen van Westerlo, approberen den koop hierin vermeld alsnog te mogen verkopen,
accorderende ten hunnen wege de autorisatie om de koper Jan Stijnen te gichten, goeden in de
weide hierin vermeld. Actum in collegio van schepenen deze 2 april 1726. L. Van Wesel.

Compareerde Jan Verhaert en Elisabeth Matthijs gehuwden hebben verzocht een akte van
taxatie van zeker huis, hof en binnenblock groot omtrent 150 roeden, gestaan en gelegen tot
Daemseijnde onder Westerlo, aan de voorschreven Elisabeth Matthijs aangekomen en gemaakt
bij testament van wijlen Marten Van Outven gepasseerd hetzelfde voor den notaris P. Wils en
zekere getuigen in dato …(leeg) … Palende het voorschreven huis, hof en binnenblok, oost de
Pleijn van Daemseijnde, zuid zijn zelve, west ook zijn zelve en noord Heer Joannes Helsen en
Peeter De Winter, welk huis, hof en binnenblok verklaarden wij drossaard en schepenen waardig
te zijn ten minste drie honderd en vijftig guldens courant geld.
Wij schepenen Hendrick Verbist en Adriaen Snijers des land en markiezaat Westerlo hebben deze
ondertekent en met onze secretaris laten depecheren en deze ondertekent op den 30 april 1726.

Vertonende reverentelijk Martinus Van Dijck en Amant Voorts in kwaliteit als geëede voogden
der achtergelaten wezen wijlen Jan Van Dijck en Anna Voorts gehuwden in hun leven,
verklarende hoe dat zij …
WLO-OGA750-376

folio 187 recto

het sterfhuis belast vonden met vele passieve schulden ende tot aliënatie der voorschreven wezen
als anderszins tot koeling der zelfde geen ander expediënt vinden als te verkopen of op te halen
een som, dan alzo hetzelfde mits deze niet mag geschieden zonder autorisatie van Ue als
oppervoogden, redenen waarom de vertoners zich zijn kerende tot Ue. Ootmoedelijk bidden
gelieve gediend te zijn van aan de voorschreven supplianten te verlenen de verzochte autorisatie
en te accorderen om een som van 100 guldens, of te verkopen om redenen hiervoor beschreven.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten hun verzoek ter concurrentie van
100 guldens kapitaal, mits doende van de te op te lichten of kooppenningen behoorlijke rekening,
bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 15 mei 1726. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk Adriaen Snijers Ue mede schepene als voogd der wezen wijlen Jan
Namen ende Adriana Snijers, verklarende dat aan het voorschreven weeskind is competerende
zeker huisje, hetgeen in twee jaren heeft ledig gestaan zonder huisman en daarvoor bijna
helemaal vergaan, zo vindt de vertoner het geraadzaam hetzelfde ten profijt der voorschreven te
verkopen, waartoe hij nodig is hebbende de prealabele permissie en autorisatie van de
oppervoogden, redenen hij remonstrant hem is kerende tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accordeerden aan de suppliant om redenen hierin vervat de
autorisatie ten deze breder geroerd, mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekening,
bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 28 mei 1726. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-377

folio 187 verso

Vertoond met behoorlijke eerbied Peeter Boellaert burger der stad Antwerpen, verklarende dat hij
met de naaste vrienden en voogden van Peeter Van Outsel voor Ue heeft aangegaan zeker
akkoord in dato 2 april 1726, waarbij de voorschreven voogden aan de vertoners hebben
gecedeerd en den eigendom getransporteerd alle goederen zoveel als personele de voorschreven
Peeter Van Outsel competerende op de last van hetgeen te allitereren de welke ook was
gerestrigeert dat de goeden voor dito Peeter Van Outsel mochten blijven in staat zijn leven
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gedurende, dan alzo daar enige waren belast met renten, over verlopen van dewelke de goeden
bij edictie stonden ende geevenieerd waren tot grote schade en onkosten alreeds geschied en
verdere te geschieden, om dewelke te voorkomen den vertoner uit den hoofde voorschreven en in
kwaliteit van curatuer van den gezegde Peeter Van Outsel heeft geraadzaam gevonden het
voorschreven goed publiekelijk te verkopen en met de kooppenningen de rente, intresten en
gelden konden te kwijten en te koelen, hetwelk de vertoner niet verstonden te doen
niettegenstaande zijn verkrijg als voorschreven zonder Ue Consent en autorisatie, oorzaak hij zich
is kerende tot Ue.
Gezien bij schepenen van Westerlo den dispositieven dezer accordeerden aan de suppliant de
verkoping der goederen om redenen hiervoor vervat, autoriseren dezelfde om de koopster
Catharina Geens in het verkocht huis te gichten, goeden en erven.
Actum in collegio deze 9 juli 1726. L. Van Wesel.

Voor de heer drossaard en schepenen na te noemen, compareerden Mr. Philippe Fr. Halloint
onze medeschepen, weduwnaar wijlen Anna Nuijs ter andere zijde en Peeter Helsen Janssone
gehuwd met Catharina Halloint als geëede voogden, benevens Hendrick Verbiest ten deze
schepen uit de wet, geassumeerde van het weeskind met naam Philippus Henricus Halloint,
daar vader af leeft den voornoemde Mr. Philippe Fr. Halloint en moeder van was de voornoemde
Anna Nuijs ter andere zijde, welke voorschreven comparanten bekenden tot akkoord gekomen te
zijn, door tussenspreken van den Eerw. Heer Jan Baptist Halloint religieuze in de abdij van
Tongerlo en den Heer Henricus Halloint geprofeste in de Abdije van Averbode broers van de
voorschreven wees en dat bij forme van uitkoop van alle haafelijke meubelen, die uit den hoofde
en bij dood van de voorschreven wezen moeder op hem zijn verstorven in de voegen en manieren
navolgende:
WLO-OGA750-378

folio 188 recto

Te weten dat den voorschreven eerste comparant Mr. Philippe Halloint voor zijn eigen zal
behouden al de haafelijke meubelen, acties en kredieten, goud, zilver, gemunt en ongemunt ... en
integendeel van dien zal hij eerste comparant moeten betalen al passieve schulden in dit sterfhuis
bevonden en bovendien zal hij zijn voornoemde zoon met naam Philippus Henrick Halloint
moeten onderhouden van kost en drank, ook de last in de studie en twee jaar inclusieve in de
Philoosphie tot Loven, en daar en boven aan dezelfde te moeten betalen zo haast hij is gekomen
tot een ouderdom van 20 jaar de som van 1200 guldens, en als het mocht gebeuren dat de
voornoemde wees kwam te scheiden uit de studie, willende hem tot een andere stiel te begeven
voor en alleen in zijne filosofie zoude hebben geweest, zo zal hij aan dezelfde daarvoor moeten
goed doen en betalen nog de som van 700 guldens als zijne zoon gekomen zal wezen tot den
voorschreven ouderdom, makende te samen 1900 guldens, mocht het ook zijn dat hij daarvan
kwam te scheiden, zo zal hij eerste comparant dezelfde moeten onderhouden voor den tijd of het
restant van twee jaar zal hij aan dezelfde als voor staat moeten opleggen en betalen à rato van
350 guldens jaarlijks en of het gebeurde dat den eerste comparant kwam te sterven alleen zijn
zoon was gekomen on de filosofie, zo zal hij hem moeten content houden met zijn uitkoop van
1200 guldens, zullen de erfgoederen en het gebruik dan gaan naar landsrecht en lokale
coustumen.
Aldus gedaan coram de voornoemde heer drossaard, Marten Douwen en Henderick Verbiest
schepenen deze 22 juli 1726.
WLO-OGA750-379

folio 188 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied, Cornelis Schroeven en Jan Baptist Leuckens als geëede
voogden der wezen wijlen Geeraert Schroeven en Elisabeth Van Nijlen, verklarende dat
dezelfde gehuwden aan de gezegde wezen hebben achtergelaten enige erfgoederen met weinige
haave en daar tegen verscheidene passieve schulden tot koeling van dewelke de remonstranten
geen ander expediënt konden vinden als te verkopen provisioneel twee percelen land en dries en
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een huis daarop staande, met alsnog een weide ten dele gelegen tot Sammel en het andere onder
de Heerlijkheid van Tongerlo, dan vermits de wezen goederen niet validelijk konden worden
verkocht zonder decreet en autorisatie der oppervoogden, zo keren zij hun tot Ue.
Gezien bij drossaard en schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten om
redenen hiervoor vervat het decreet en de autorisatie dezer breeder geroerd.
Actum coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Philippe Fr. Halloint en Marten Douwen
schepenen dezen 28 augustus 1726. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Lenaert Thoelen en Adriaen Thoelen als geëede voogden
der wezen achtergelaten bij wijlen Catharina Schellens, daar vader af leeft Adriaen Thoelen
Janssone, verklarende den voorschreven Adriaen Thoelen Janssone door een langdurige ziekte
van omtrent vijf jaar is geraakt tot alzulke decadentie en armoede, dat hij nog voor zijn eigen
onderhoud, nog voor zijn wezen bekwaam is te substineren, dan geraakt in grote schulden,
waarmede de voogden genoodzaakt zijn en geraadzaam gevonden om te koelen der gemaakte
schulden en veder onderhoud der wezen met hunne vader voorschreven te verkopen enige
erfgoederen te concurrentie van gemaakte schulden en obligaties, belopende bij calculatie omtrent
zeven honderd guldens…
WLO-OGA750-380

folio 189 recto

dan alzo dusdanige goederen niet validelijk kon worden verkocht als met decreet en autorisatie
van de oppervoogden, zo keren de remonstranten zich hun tot Ue.
Gezien de schepenen van Westerlo den dispositieve dezer, accordeerden om redenen hierin
vervat de autorisatie en decreet ten deze breeder geroerd, mits doende van de kooppenningen
behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 3 september 1726.
L. Van Wesel.

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke erfgenamen wijlen Jan Van Eijnde en Joanna
Douwen signanter tussen Marten Van Eijnde, Adriaen Verboven gehuwd hebbende Dimphna
Van Eijnde, Peeter Vande Brande in huwelijk gehad hebbende Anna Van Eijnde bijgestaan met
Marten Van Eijnde als voogd dezelfden Peeter Vande Brande kinderen, Peeter De Winter als
voogd der achtergelaten (kinderen) bij wijlen Jan De Winter in huwelijk gehad hebbende Maria
Van Eijnde, Paulus Floris in huwelijk hebbende Joanna Van Eijnde, zijnde de goederen gesteld
in vijf kavels die zijn als volgt. De goederen van deze scheiding en deling zijn geschat op drie
duizend drie honderd guldens.
De eerste kavel bestaande in een huis, hof en binnenblok gestaan en gelegen in de Cathovestraet
tot Zoerle, groot omtrent een sille. Palende oost Jan Douwen, zuid S’ Heerenstraet, west Andries
Verlinden en noord een veldstraatje. Item een perceel land genaamd “ het gerstland “ groot
omtrent 150 roeden, gelegen achter het voorschreven huis. Palende oost Jan Vermeerberghen,
zuid Jan Douwen, west Merten Van Kerckhoven en noord Hendrick Heijlen. Item een perceel
weide genaamd “ het schrick “, groot 300 roeden salvo gelegen tot Zoerle. Palende oost Hendrick
De Winter, zuid Marten Douwen, west Jan Douwen en noord de straat. Item moet deze kavel tot
vergelijking geven aan Peeter Vande Brande of zijn kinderen als aan hem bevallen zijnde de
derde kavel de som van 30 guldens, zullende ...
WLO-OGA750-381

folio 189 verso

dan jaarlijks moeten betalen voor intrest den penninck XX tot de afkwijting toe. Item moet deze
kavel tot zijn last nemen tot betaling van de gemeenschappelijke renten en obligaties eerst aan
Marten Douwen een kapitale somme van 236 guldens. Item aan Adriaen Verboven 50 guldens
wisselgeld, mits dat deze kavel van de vierde kavel zal trekken 14 stuivers. En heeft deze kavel als
oudste zoon gekozen Marten Van Eijnde.
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De tweede kavel is bevallen aan Adriaen Verboven gehuwd hebbende Dimphna Van Eijnde,
bestaande in een perceel land genaamd “ het tailleurs “ (taweurs - tabbeurs ?) gelegen tot
Zoerle aan “ de Weijck “, groot een zille salvo. Palende oost en zuid S’ Heerenstraet, west
Hendrick Waegemans en noord het straatje gaande naar “ den saert “. Item een perceel weide
genaamd “ den donck “ insgelijks tot Zoerle gelegen, groot 400 roeden salvo. Palende oost Dielis
Van Echelpoel, zuid een straatje, west hetzelfde straatje en noord Geert Helsen cum suis.
Moetende deze kavel van hem geven aan den derde kavel de som van 15 guldens gereed geld.
Bovendien moet hij tot zijn last nemen tot betaling van de gemeenschappelijke obligatie en renten
een som van 330 guldens vijf stuivers drie oorden, makende deel van 400 guldens kapitaal die hij
tot last van het gemeen sterfhuis is hebbende in voldoening van welke zo hij van de vierde kavel
zal trekken de som van 6 guldens 14 stuivers 3 oorden en van de derde kavel 79 guldens 19
stuivers 2 oorden.
De derde kavel is bevallen aan Peeter Vande Brande bijgestaan als voor, bestaande in een
schuur gestaan in de Cathovestraete tot Zoerle aan het huis omtrent “ de Weijck “, met bespreek
ingeval dezelfde kwam afgebrand of afgebroken te worden, den grond zal blijven aan de vijfde
kavel. Item een perceel land genaamd ” het dingen van houdt “ gelegen tot Zoerle, groot 200
roeden salvo. Palende oost de Herbaene, zuid Here Bosstraetien, west Hendrick Van Dijck
erfgenamen en noord Hendrick Verborghstadt. Item een perceel weide genaamd “ het
saerteussel “, groot 100 roeden salvo. Palende oost de erfgenamen Guilliam Lemmens, zuid
Merten Peeters, west Peeter Bertels en noord dezelfde. Moetende deze kavel trekken van de
eerste kavel de som van 30 gulden, zullende daarvan intrest genieten tot de afwijzing tegen den
penninck XX. Item van de tweede, vierde en vijfde ieder 15 guldens in gereed geld. Item moet
deze kavel tot zijn last nemen tot betaling van de gemeenschappelijke obligaties en renten, eerst
aan de kerk van …
WLO-OGA750-382

folio 190 recto

Wiekevorst een kapitale som van 200 guldens, bovendien aan Adriaen Verhoeven een kapitale
som van 79 guldens 19 stuivers 2 oorden.
De vierde kavel is na voorgaande loting bevallen aan de erfgenamen van Jan De Winter en Maria
Van Eijnde, bestaande in een plek land genaamd “ de grooten hoff “ gelegen tot Zoerle, groot
omtrent 130 roeden salvo. Oost Jan Vermeerberghen, zuid Anna Bosmans, west Jan Van Leuffel
en noord Paulus Douwen. Item een perceel land gelegen onder Heultje, groot 100 roeden salvo.
Palende oost Hendrick Dircx, zuid de erfgenamen Adriaen Brusseleirs, west Jan Van meebrengen
en noord Anna Siongers. Item zeker perceel land genaamd “ de heijde “ gelegen tot Zoerle, groot
150 roeden salvo. Oost Merten Douwen, zuid Jan Sijen, west Hendrick Vekemans en noord
Hendrick De Winter, moetende deze kavel tot gelijkenis geven aan de derde kavel in gereed geld
de som van 15 guldens. Item moet tot zijn last nemen tot betaling van de gemeenschappelijke
schulden en obligaties, eerst aan Peeter Douwen een som van honderd guldens courant geld aan
Peeter Vander Veken tot Lier 50 guldens, makende in courant 58 guldens zes stuiver een halve.
Item aan Jan Gastmans 20 guldens en bovendien in courant te betalen aan den eerste kavel 14
stuivers aan de vijfde 7 guldens en 11 stuivers en bovendien aan de tweede 6 guldens en 14
stuivers.
De vijfde kavel is na voorgaande loting bevallen aan Paulus Floris als getrouwd met Joanna Van
Eijnde, bestaande in een huis, hof en binnenblok gestaan en gelegen tot Zoerle omtrent “ de
weijck “, groot omtrent 200 roeden. Palende oost Peeter Douwen, zuid Adriaen Lemmens, west S’
Herenstraete en noord Mr. Philippe Halloint. Item een perceel land en heide gelegen tot Zoerle
omtrent “ het roth “, groot 400 roeden. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid Cornelis Van
Peer erfgenamen, west de Rotstraet en noord Peeter Vermeerberghen. Item een perceel erve
genaamd “ het vennenken “ ook tot Zoerle gelegen. Oost Andries Verlinden, zuid de straat, west
Hendrick Ceultiens erfgenamen en noord het Bosstraatje, moetende deze kavel aan de derde
kavel tot vergelijking in gereed geld betalen de somme van 50 guldens. Item moet tot betaling van
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de gemeenschappelijke schulden en obligaties ten zijner last nemen eerst aan Arnout Geps
erfgenamen een kapitale somme van 250 guldens …
WLO-OGA750-383

folio 190 verso

Item aan Hendrick De Winter een kapitale som van 50 guldens courant geld en zal va de vierde
kavel trekken de som van 7 guldens in vergelding van hetgeen deze kavel te hoog is gezet in het
delen van de renten.
Volgen meer voorwaarden voor deze scheiding en deling … Aldus gedaan coram den heer
Mangelschots drossaard, Marten Douwen en Mr. Philippe Halloint schepenen ten relaas 30
september 1726.

Vertonende reverentelijk, Jan Vleugels en Marten Helsen als voogden der wezen wijlen Peeter
Helsen daar moeder af leeft Maria Vleugels. Item dezelfde Jan Vleugels benevens Peeter
Batvens als voogd der kinderen achtergelaten bij wijlen Peeter Vleugels daar moeder af leeft
Anna Batvens, verklarende hoe dat zij het sterfhuis van wijlen hun grootvader Jan Vleugels daar
vrouwe van leeft Maria Verheijden belast vonden met verscheidene passieve schulden en geen
ander expediënt konden vinden als tot koeling der zelfde schulden te verkopen zeker hun huis, hof,
binnenblok etc… en enige andere percelen van erven, gestaan en gelegen tot Damseijnde onder
Westerlo, als een heide en weide tot Tongerlo, welk huis leenroerig is onder zijne Excellentie den
heer markies van Westerlo en alreeds verkocht aan Gerard Van Kerckhoven, gelijk ook de heide
en weide onder Tongerlo, dan alzo hetzelfde niet vermag te geschieden zonder autorisatie en
permissie van Ue als oppervoogden, redenen waarom zij remonstranten zich keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo, accorderen aan de supplianten om redenen hiervoor vervat de
verkoop ten deze breeder geroerd autoriseren dezelfde om te procederen tot …
WLO-OGA750-384

folio 191 recto

de goedenis, mits doende van de kooppenningen binnen den tijd van zes weken behoorlijke
rekening, bewijs etc. Actum deze 15 oktober 1726. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied Peeter Douwen Antonissone weduwnaar wijlen Maria
Belmans bijgestaan met Adriaen Douwen en Jan ‘t Sijen als voogd, verklarende hoe dat zij het
sterfhuis vonden belast met vele passieve schulden en tot alimentatie van de kinderen, en tot
koeling van dezelfde schulden geen ander expediënt konden vinden als op te helen een som van
125 guldens salvo en alzo hetzelfde niet vermag te geschieden zonder permissie en autorisatie
van Ue. oppervoogden, redenen waarom de vertoners zich keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden
aan de supplianten om redenen hiervoor vervat de oplichting van 125 guldens.
Actum in collegio van schepenen dezen 12 november 1726. L. Van Wesel.

Vertoond met behoorlijke eerbied Jan Verstappen en Adriaen Peeters als geëede voogden der
wezen wijlen Jan Verstappen en Catharina Peeters gehuwden tijdens hun leven, verklarende dat
de voorschreven ouders aan de zelfde hunne kinderen hebben achtergelaten verscheidene
passieve schulden, zo in obligaties als anderszins, tot koeling van de welke de vertoners gaan
ander middel weten als tot dien einde te verkopen enige erfgoederen …
WLO-OGA750-385

folio 191 verso

bij de voorschreven gehuwden insgelijks achtergelaten, dan vermits de wezen goederen niet
mochten verkocht worden zonder permissie van de oppervoogden, ook dat den Heere van
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Meerbeeck ende Rixendonck onder welke plaats zijnde een Laetbancke onder Heultje, de
voorschreven wezen competerende enige erfgoederen van alle delen onder dezelfde Laetbanck
goeden verkocht hebbende en andere in toekomende te verkopen pretendeert het recht van
pontgeld, waartoe den voorschreven Heere nog zijne voorzaten nooit in zijn gerecht geweest nog
gepretendeerd, waar over ondertussen mochten proces en moeilijkheid ontstaan tussen den
voorschreven Heere en de gegoeden onder dezelfde Laetbanck tot dezen … (verkoop ?) van
hetwelk de wezen gerechtigheid de vertoners misschien zullen verkocht worden om benevens de
voorschreven ouders gegoed te komen in positie, hetgeen zij ook niet en vermogen te doen in
hunne kwaliteit voorschreven zonder permissie der wezen oppervoogden, reden zij hun keren tot
Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij aan de supplianten in hun voorschreven kwaliteit te verlenen
de verzochte en nodige autorisatie tot het verkopen der erfgoederen voorschreven, mitsgaders
permissie om in geval van proces als voorzegt is, hun voor de voorschreven wezen te voegen bij
de andere eigenaar in Rixendonck voorschreven in oppositie of ander kwaliteit tegen den heer
aldaar. Was ondertekent Joannes Verstappen.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan de supplianten de autorisatie tot verkoop der
erfgoederen. Actum in collegio van schepenen deze 26 november 1726. L. Van Wesel.

Compareerde Martinus Van Kerckhoven Martenssone en heeft aan de schepenen des land en
markiezaat Westerlo verzocht akte van taxaat van zeker perceel erve hem in eigendom
competerende hetwelk hij heeft verkregen van Juffrouw Clara Janssens begijntje binnen de stad
Lier op 23 september 1721 volgens goedenis alhier voor de schepenen gepasseerd op de
voorschreven datum, welk perceel is gelegen tot Heultje onder Westerlo genaamd “ den aert “,
groot omtrent drie zillen. Palende oost Marten Helsen erfgenamen, zuid en west de kopers erve,
noord den Heere markies van Westerlo, waarvan den koop is geweest 281 guldens courant geld,
welk voorschreven perceel ten allerminste bij de schepenen ten voorschreven prijs ook alzo wordt
geschat, zijnde hetzelfde bij onze kennis vrij en onbelast van enige rechten daarop uit gaande.
Ondertekent deze 2 december 1726 Adriaen Snijers, Marten Douwen schepenen. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-386

folio 192 recto

Scheiding en deling aangegaan tussen de erfgenamen Anthoon Kerseleirs zo van zijne eerste
als tweede huwelijk, zijnde het eerste met Anna Verstappen en het tweede Joanna Van Hoeff,
signatuur tussen Jan Kerseleirs, Adriaen Broeckx in huwelijk gehad hebbende Maria Kerseleirs
bijgestaan met Jan De Winter als voogd voor zijn kinderen. Item Adriaen Van Roij als geëede
voogd der wezen wijlen Helena Kerseleirs daar vader van leeft Adriaen Verwerft. De goederen
van deze scheiding en deling zijn geschat 1850 guldens.
Voor den eerste kavel heeft gekozen Jan Kerseleirs als oudste zoon, het huis en hof groot
omtrent 135 roeden gelegen tot Hulshout. Palende oost het Goorstraatjen, zuid S’ Heerestraet,
west den heer drossaard Mangelschots en noord Hendrick Van Outsel. Item de helft van “ het
bacxbosch “ naast den westen, groot omtrent 165 roeden. Palende oost …?…, zuid Cornelia
Boecx, west de tweede kavel en noord “ lemperbosken ”, op den last van een veerdeel koren aan
den H. Geest van Hulshout. Item een half bunder in “ het groot broeck “ wisselende met Jan
Vande Bruel genaamd “ het weelaecke “ zijnde deze kavel belast met een halve braspenning en
een pot wijn aan de kerk van Hulshout en moet deze kavel tot zijn last nemen 50 guldens aan
Peeter Heijns. Item vijftig guldens aan de kerk van Hulshout en bovendien van haar geven aan de
tweede kavel 33 guldens gelijk ook aan de derde kavel 33 guldens.
De tweede kavel is bevallen aan Adriaen Broecx in zijn kwaliteit als voor bestaande voor eerst in
een perceel land genaamd “ de soije “ (soge ?), groot omtrent 384 roeden. Palende oost de
Broeckstraete, zuid Jan Vande Bruel, west Catharina Douwen en noord Juffrouw Joanna …
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WLO-OGA750-387

folio 192 verso

Kerseleirs. Item omtrent een half bunder hooi was in “ het doodtbroeck “ wisselende met Adriaen
Verelst. Item de andere helft van “ het bacxbosch “ groot omtrent 188 roeden. Palende oost de
eerste kavel, zuid Cornelia ..?.., west het Broeckstraetje en noord “ het lemperbosken “ op den
last van een half veerteel koren aan den H. Geest van Hulshout, en zal van de eerste kavel
trekken de som van 33 guldens en moet deze tot zijn last nemen een obligatie van 250 guldens
kapitaal aan den heer drossaard Mangelschots.
De derde kavel is bevallen aan de kinderen van wijlen Helena Kerseleirs, bestaande vooreerst in
een perceel land, genaamd “ de hoeve “ groot omtrent 253 roeden. Palende oost Jan Vande Bruel
cum suis, zuid Adriaen Van Passel, west “ de gemeijne heijde “ en noord de H. Geest. Item een
perceel land groot omtrent 206 roeden, gelegen in de Hagestraat. Palende oost Jan Peeters, zuid
de erfgenamen Petronella Van Dijck, west de Hagestraet en noord … (leeg). Item een perceel hooi
was in “ het doodtbroeck “ groot omtrent 190 roeden, onverdeeld met Jan Janssens en Adriaen
Vander Elst en zal van de eerste kavel trekken de som van 33 guldens en moet deze tot zijn last
nemen een obligatie van 100 guldens kapitaal aan Gaspar Meurs.
Item aan de eerste kavel werd gevoegd hunne chijnsheijd en ook het gebruik of touchte van een
plek land genaamd “ het hooghveltien “ en dat zo lang als de Juffrouwen Joanna Kerseleirs en
Catharina Douwen zullen leven, welk na hun dood tussen deze partijen gelijk zal gedeeld worden.
Item zal “ het bacxbosch “ malkanderen moeten laten wegen.
Coram de heer Mangelschots drossaard, Jan Bruers en Merten Douwen schepenen deze 10
december 1726.
WLO-OGA750-388 recto

folio 193 recto

Vertonende met behoorlijk eerbied, Jan Van Houdt en Elisabeth Menten geëede gehuwden,
woonachtig tot Oolen bij de Plaatse, verklarende hoe dat aan hunne wettige en enige zoon
Adriaen Van Houdt, oud 18 jaar salvo, is achtergelaten en gemaakt bij testament van zijn oom
Adriaen Menten zeker bosken gelegen bij de voorschreven Plaatse van Oolen, groot 138 roeden
salvo, hetwelk de vertoners als zijnde overvallen van verscheiden kredieten met consent en
overstaan van hun voornoemde zoon zijn genoodzaakt geweest voor alleman te verkopen, gelijk
hetzelfde bos verkocht is aan Adriaen Huijsmans voor 150 guldens courant geld, dan alzo de
voornoemde ouders vertoners alhier zulks niet vermochten te verkopen, niettegenstaande het
voorzegde consent, zo keren de vertoners hun zich tot Ue als oppervoogden.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij aan de voorgenoemde supplianten te accorderen de gedane
verkoop van het gezegde bos en dezelfde koop te approberen met macht om de koper daarin te
goeden onder belofte van aan hun voornoemde zoon zo haast hij zal gekomen zijn tot een
ouderdom van 24 jaar te zullen geven dergelijke 150 guldens.
De schepenen van Westerlo approberen de verkoop bij de supplianten gedaan. Actum in collegio
deze 10 december 1726. L. Van Wesel.

Op heden 11 december 1726 voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen
compareerden Peeter Vermeerberghen bijgestaan met Adriaen Snijers schepen uit de wet als
geëede voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Cornelis Vermeerberghen, daar moeder af leeft
Maria Adriaens ter ene. De voorschreven Maria Adriaens ten deze bijgestaan met …
WLO-OGA750-389

folio 193 verso

François Robrechts haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, welke voorschreven
comparanten verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord gekomen te zijn nopende
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de haafelijke meubelen aan de voorzegde wezen verstorven uit hoofde van hun vader, in voegen
en manieren hier volgende.
Te weten dat de tweede comparanten schuldig en gehouden zullen zijn de voorschreven wees tot
één in het getal met naam Catharina Vermeerberghen te onderhouden van kost en drank … tot
deze gekomen zal zijn tot een ouderdom van 24 jaar en alzo het sterfhuis veel meer schulden
worden bevonden als de validiteit van de haafelijke meubelen en daar en boven nog enige staan
te betalen, zo zullen de voorschreven tweede comparanten mits betalende de schulden van dit
sterfhuis daarvoor mogen intreden uit de te verkopen goeden de voorschreven wees
competerende de som van 60 guldens, waarvan de helft als de voorschreven wees zal gekomen
zijn tot de voorschreven ouderdom aan haar zal gegeven worden de som van 30 guldens en
moeten aan het voorschreven kind tot haar onderhoud deze som restitueren. Indien het kind komt
te sterven voor deze oudersom moeten de tweede comparanten het lichaam laten bestellen ter
gewijde aarde met een eerlijke uitvaart. De tweede comparanten zullen genieten en profiteren al
de haafelijke meubelen zo nochtans dat zij moeten betalen al de passieve schulden.
Aldus gedaan forma den heer F. Mangelschots drossaard, Mr. Philippe Fr. Halloint en Marten
Douwen schepenen, op datum als boven.

Compareerde Peeter Bouwen Dielissone, heeft aan de schepenen des land en markiezaat van
Westerlo verzocht akte van taxaat van de nabeschreven goederen hem in eigendom
competerende en dezelfde verkregen van Jan De Winter bijgestaan met Juffrouw Anna De
Winter zijn dochter begijntje op het begijnhof tot Herentals, op 26 januari 1707 (1702?) …
WLO-OGA750-390

folio 194 recto

volgens goedenis alhier geregistreerd, eerst zeker perceel land genaamd “ d’ oude hove “.
Palende oost de weduwe en erfgenamen Adriaen Douwen, zuid Niclaes Govaerts en verkopers
erve, west de erfgenamen Adriaen Van Outsel en noord de kopers erve en … Jan Van Dijck,
mitsgaders alsnog zeker perceel land en dries aan elkaar gelegen. Palende oost Peeter Van Houdt
en Marten Heijlen, zuid de voorschreven Marten Heijlen en S’ Heerenstraet en de weduwe en
erfgenamen Adriaen Willems, noord Jan Vande Brande, groot “ d’ oude hove “ omtrent vijf zullen
en het voorschreven land en dries ook vijf zullen .
Item nog zeker perceel weide ten dele onder Oevel genaamd “ de plecken “. Oost en zuid Antoni
Douwen, west de weduwe en erfgenamen Jan Verbiest en noord “ de Vreunte “, alles gelegen in
de Renderstraet tot Zoerle onder Westerlo, welke voorschreven goeden cijnsroerig zijn onder
Westerlo en bij den comparant gekocht als voorzegt van Jan De Winter voorschreven voor vier
honderd vijf en dertig guldens boven alle onkosten en bij de schepenen tegenwoordig geschat
zijnde ten allerminste op 500 en vijftig guldens.
Item heeft den voorschreven Peeter Bouwen alsnog verkregen van Catharina Cuijpers
bijgestaan met Jan Van Den Outenboer haar man en voogd zeker perceel land groot omtrent een
sille, gelegen op “ de loucht “ tot Heultje onder Westerlo, waarin Peeter Bouwen is gegoed voor
de schepenen alhier op 30 oktober 1726. Oost Nicolaes Cuijpers, zuid Andries Van Kerckhoven,
west en noord de erfgenamen Peeter Steurs, hebbende daarvoor betaald 45 guldens, worden bij
de schepenen geschat ten minste waardig te zijn 50 guldens en meer.
Gewarandeert al de voorschreven goederen voor los en vrij. Belopende het geheel ter som van
600 guldens. Ter oorkonde hebben wij Philippe Halloint en Marten Douwen schepenen benevens
onze gezworen secretaris deze ondertekent op den 16 december 1726 en gezegeld met onze
schependomszegel.
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folio 194 verso

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jan Verstappen
en Catharina Peeters gehuwden tijdens hun leven, namelijk Jan Verstappen, Peeter
Verstappen, Barbara Verstappen bijgestaan met haar man en voogd Peeter Thijs, Maria
Verstappen bijgestaan met Jan Jennes haar man en voogd, Adriaen Verstappen bijgestaan met
Adriaen Peeters en Jan Verstappen als voogden benevens ook voogden voorschreven over den
voorschreven Peeter Verstappen. Item Catharina Verstappen bijgestaan met Andries Verbiest
haar toekomende man en voogd, zijnde de erfgoederen gesteld in zes egale kavels en aan ieder
bevallen zo en gelijk hierna is volgende. De goederen in deze scheiding en deling zijn waardig
omtrent 3800 guldens.
Eerste kavel. Eerst te pretenderen dat de gelijke kinderen en erfgenamen met overstaan van de
voogden van de minderjarige kinderen zijn overeen gekomen met Jan Verstappen als oudste
zoon in voegen al hier na is volgende, te weten dat hij voor zijn pand en deel zal behouden het
huis en hof staande tot Heultje met “ het gerste landt “ waarop het voorzegde huis is staande.
Item een plek land genaamd “ het heulken “ gelegen achter het voorschreven “ gerste landt “,
groot 550 roeden salvo. Oost het voorschreven “ gerste landt “, zuid “ S’ Heerenbroeck “ west
Peeter Van Echelpoel erfgenamen en noord Adriaen Van Echelpoel. Item een plek gelegen achter
de kamer, groot ander halve zille salvo. Oost Adriaen Van Kerckhoven, zuid de erfgenamen Peeter
Van Echelpoel, west Adriaen Van Kerckhoven en noord zijn zelve erve. Item een heide met “ de
baggert cuijlen “, groot voor het part van de condivident twee honderd roeden salvo, onverdeeld
tegen Adriaen Van Kerckhoven ook onder Heultje gelegen met alsnog een plek weide en
“ baggart cuilen “ groot omtrent 80 roeden onder Heultje voorschreven waartegen de voors. Jan
Verstappen zijn last is nemende gelijk hij doet bij en mits deze, eerst een rente aan Gommar
Thijs ten kapitaal van 200 guldens wisselgeld. Item een rente ten kapitaal van 200 guldens
wisselgeld aan François Clemens tot Vorselaer. Item een rente van 187 guldens kapitaal waar
onder is 50 guldens wisselgeld aan Adriaen Van Kerkhoven tot Zoerle Parewijs met alsnog een
obligatie ten kapitaal van 100 guldens courant geld aan de …
WLO-OGA750-392
de kerk van Wiekevorst van welke voorschreven renten den intrest van de gelijke erfgenamen en
condividenten moet worden gefeest tot Sint Joris missen van dit jaar 1727, zijnde deze de eerste
kavel en waarmede de voorschreven Jan Verstappen ook is scheidende uit de leengoederen.
Aan de tweede kavel werd gesteld zeker 5 zillen land gelegen tot Nijlen achter het huisveld. Oost
de Abdije van Nazaret, zuid Adriaen Verstappen, west ook de Abdije van Nazaret en noord de
erfgenamen Peeter Dillen, deze kavel moet zijn weg houden het huisveld als ook door “ de vrunte
“ ten heijden uit ende moet ook deze kavel trekken uit de vierde kavel 25 guldens courant eens,
welke som moet worden geteld na de expiratie van huur als wanneer een ieder zijn kavel zal
aanvaarden. En is deze voorschreven tweede kavel bevallen aan Peeter Verstappen bijgestaan
met Jan Verstappen en Adriaen Peeters zijn voogden.
Aan de derde kavel werd geconstitueerd zeker huis met een half bunder land daar het huis en
schuur beiden opstaat, gelegen tot Nijlen, dan bij zoverre dat werd bevonden, dat de vijf zillen
begrepen in de voorschreven tweede kavel en deze twee zillen in deze kavel minder waren te
samen als zeven zillen, zo moet de voorschreven tweede kavel met deze derde malkander
presteren en iedere … van proportie moeten deze kavel den weg dragen van een zille land,
genoemd “ de sille “ bevallen aan de vijfde kavel, welke weg moet lopen tussen huis en schuur
door ter heide uit. Item een perceel erve uit “ de vrunte “, gelegen ook tot Nijlen tegenover de
schuur nevens den weg van het resterende part van “ de vrunte “ welke weg erfelijk blijft aan de
twee percelen, ieder voor de helft. Palende in het geheel oost Jan Jennes, zuid de heide, west den
H. Geest van Bevel en noord de erfgenamen François Kerseleirs, met nog 36 roeden bos tot
Heultje en is deze voorschreven derde kavel bevallen aan Barbara Verstappen bijgestaan met
Peeter Thijs haar man en voogd.
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Voor de vierde kavel werd gesteld zeker perceel lans genaamd “ het meulen velt “ groot ander
halve zille salvo gelegen tot Nijlen. Oost Adriaen Verstappen, zuid den H. Geest van Bevel, west
Gommar Verlinden erfgenamen en noord de Abdije van Nazareth. Item een perceel erve genaamd
“ het veldeken “ groot 200 roeden salvo gelegen onder Nijlen. Oost de erfgenamen Gommar
Verlinden, zuid S’ Heerenstraet, west Peeter Thijs en noord de erfgenamen François Kersseleirs .
Item de helft van een schaarbos tot Hulshout te delen met de vijfde kavel, groot in het geheel 230
roeden salvo met de last van een loopen …
WLO-OGA750-393

folio 195 verso

koren aan de H. Geest tot Hulshout, die deze kavel benevens de volgende vijfde kavel te samen
moeten betalen ieder voor de helft jaarlijks. Oost Adriaen Keesel..?, zuid Guilliam Hanegreefs,
west de Vlaijckens straat ?, en noord Andries Verloije, moet deze kavel van haar geven aan de
tweede 25 guldens en ook aan de derde 25 guldens. En is deze vierde kavel bevallen aan Maria
Verstappen bijgestaan met Jan Jennens haar man en voogd.
Aan de vijfde kavel werd gesteld de schuur tot Nijlen met 50 roeden erve erfelijk, mits lasten en
chijsen te geven naar proportie nevens de weg af te meten en voorts om tot deze 15 roeden te
komen tegen over de schuur, over welke erve de weg moet lopen tot behoef van de panden
breeder in de derde kavel vermeld. Item het resterende uit “ de vrunte “ waarvan aan ieder zal
moeten de cijns dragen … Item de helft van een schaarbos tot Hulshout, waarvan de andere helft
is bevallen aan de vierde kavel, moetende ook de last dragen van de helft van een loopen koren.
Item nog een zille land tot Nijlen gelegen. Oost Adriaen Janssens, zuid de erfgenamen François
Kersseleirs, west de abdij van Nazareth en noord Adriaen Janssens. En is deze vijfde kavel
bevallen aan Jan Verstappen voor en in de naam van Adriaen Verstappen waarvan hij voogd is.
De zesde kavel bestaande in zekere schuur gestaan bij het huis tot Heultje, welke schuur vermag
te blijven staan zo lang den eigenaar het gelieft en ingeval dezelfde gaat van den grond, op wat
manieren het zoude mogen komen voor te vallen, in zulke voegen zal de erve toe behoren aan het
huis. Item een perceel bos onder Hulshout, genaamd “ het sept..?.. “ groot een zille de maten
onbegrepen. Oost den heer drossaard Mangelschots, zuid “ de halhaecken ” west Sebastiaen
Kersseleirs erfgenamen. Item een perceel hooiwas op “ het heulckens broeck “ groot 185 roeden
met alsnog een plek hooiwas in hetzelfde broeck omtrent de 85 roeden. En is deze voorschreven
zesde kavel bevallen aan Catharina Verstappen bijgestaan met Andries Verbiest ten deze haar
gekozen voogd.
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling. Aldus gedaan coram de heer F.
Mangelschots drossaard, Mr. Philippe Halloint en Marten Douwen schepenen deze 17 januari
1727.
WLO-OGA750-394

folio 196 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Peeter Vermeerberghen en Adriaen Snijers geassumeerde
voogden uit de wet voor de wezen wijlen Cornelis Vermeerberghen daar moeder af leeft Maria
Pauwels, verklarende dat de voorschreven wees is geacquireerd met verscheidene passieve
schulden en renten resulterende uit den hoofde van de voornoemde Cornelis Vermeerberghen,
dewelke niet konden worden gekoeld als met de verkoop der erfelijkheden op dezelfde wees
verstorven en gelegen zo onder deze jurisdictie als die van Oosterwijk en mits dusdanige verkoop
niet validelijk kon geschieden als met prealabele permissie en autorisatie der oppervoogden,
oorzaak de vertoners hun zich keren tot Ue.
De drossaard en schepenen van Westerlo, accordeerden aan de supplianten in hun voorzegde
kwaliteit het decreet en de autorisatie ten deze breeder geroerd, mits doende van de penningen
rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 28 januari 1727. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Peeter Heijlen en Peeter Vande Venne in kwaliteit als
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geëede voogden der minderjarige wezen wijlen Guilliam Vande Venne en Elisabeth Heijlen
gehuwden tijdens hun leven, verklarende hoe dat zij vertoners tot alimentatie der voorschreven
wezen hebben opgelicht van onze kerk alhier van Oolen een som van 100 guldens wisselgeld en
desnoods te accorderen verdere belasting of verkoping der voorschreven wezen goederen,
redenen dezelfde wezengoederen instabiel zijn tot alimentatie dezelfde, dan alzo het …
WLO-OGA750-395

folio 196 verso

zelve niet vermag geschieden zonder prealabele permissie en autorisatie van Ue als
oppervoogden, reden waarom de vertoners hun zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn aan de supplianten te verlenen de verzochte
autorisatie voor zekere verkoop vanen voor de kerk en H. Geestmeesters te goeden voor de rente
op zeker perceel land gelegen aan de Oosterwijcksche straat onder Tongerlo. Was ondertekent
Peeter Heijlen en nog lager stond dit is het signum Petri Vande Venne.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten
de verkoping beslissing . Actum in collegio van schepenen deze 28 januari 1727. L. Van Wesel.

Op heden de 3 februari 1727 voor den heer drossaard en schepenen onder te noemen,
compareerde Marten Verswijfel en Adriaen Maes voogden der wezen achtergelaten bij wijlen
Adriaen Sijmons daar moeder af leeft Joanna Verswijvel bijgestaan met een vreemde voogd ter
andere zijde, welke comparanten verklaarden door interventie van de schepenen tot akkoord
gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen op de wezen verstorven uit hoofde van hun
vader in voegen en manieren zo en gelijk hier volgende.
Te weten dat de voorschreven tweede comparanten schuldig eng gehouden zijn de wezen tot drie
in het getal met naam Anna Sijmons, Jenno Sijmons en Jan Sijmons te onderhouden van kost
en drank … tot deze zullen gekomen zijn tot een ouderdom van 24 jaren dan aan ieder der wezen
te betalen in geld 25 guldens en in graan aan ieder zes veertelen koren met twee veertelen
boekweit en bovendien een kleed, ingeval als de wezen tot staat komen en bij hun voorschreven
moeder zo lang verblijven te wonen.
WLO-OGA750-396

folio 197 recto

In tegendeel vandien zal de voorschreven moeder genieten en profiteren al de haafelijke meubelen
op de voorschreven wezen verstorven met de toekomende oogst op het veld, mits betalende alle
passieve schulden ten sterfhuis bevonden, uitgenomen 200 guldens kapitaal aan den heer pastoor
van Oosterwijk. Item 225 guldens aan Anna Verpoorten. Item aan Jan Vermeerberghen 200
guldens. Item aan de Gilde van Sint Sebastiaen tot Zoerle 100 guldens. Item aan Joannes
Baptista Vermeerbergen 100 guldens met alsnog 75 guldens kapitaal aan Jan Peeters daar
moet de voorschreven moeder daarvan betalen den jaarlijkse intrest zo lang zij in gebruik is
blijvende van de erfgoederen, die moeten gaan volgens landsrecht alle dewelke akkoord van
afsnede verklaren de eerste en tweede comparanten te houden voor goed, vast en van waarde
onder verbintenis.
Actum coram de heer F. Mangelschots drossaard, Mr. F. Halloint en Marten Douwen schepenen
deze 3 februari 1727. L. Van Wesel.

Vertonende met alle eerbied, Petrus Van Schoubroeck achtergelaten weduwnaar wijlen Ursula
Kneis, verklarende hoe dat hij met zijn voornoemde huisvrouw hebben gemaakt een mutueel
testament gepasseerd voor den notaris G. Henricx en zekere getuigen alhier van datum 16 maart
1725, hiernevens staande, bij dewelke zij testateurs malkander reciproque te weten den eerst
stervende den langst levende hunder beiden met renunciatie van het recht van evoluties hebben
gemaakt in de gelaten de macht van te verkopen zo veel erfgoederen als de langst levende hunder
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beiden begeerden zonder nodig te hebben, tot betaling der passieve schulden hunner sterfhuis, of
immers die aan den eerst stervende van hun beiden rakende, en alzo de vertoner zegt met
verscheidene haafschulden en obligaties belast te wezen alle gemaakt, staan den voorschreven
huwelijk zo is het dat de vertoner uit kracht van hetzelfde beroepen testament en renuntatie aan
het …
WLO-OGA750-397

folio 197 verso

recht van devolutie daarbij gedaan graag zou verkopen enige erfgoederen zo onder Herselt als
onder deze jurisdictie sussistante genoeg tot koeling der gezegde schulden, obligaties étc.. dan
alzo om al de toekomende geschillen te voorkomen uit dusdanige verkoop zouden kunnen komen
te gereizen door kwade raad en ongefundeerde feiten, zo heeft de vertoner alhoewel ongehuwd uit
kracht voorzegt, en den advies van den Heere A. F. Cools advocaat van den Soevereinen Raad
van Brabant op den teneur en faculteit van het voorschreven testament gegeven, en van welk
advies visie gedaan, zijn acces en recours genomen tot Ue.
De schepenen van Westerlo den inhoud dezer, daarbij ook gezien het beroepen testament bij
kopie en den advies van den Heere advocaat Cools, op alles gelijk accordeerden aan den
suppliant de verzochte nodige autorisatie en permissie ten einde de verkoop van zijn goederen tot
koeling van de schulden. Actum 26 februari 1727, ondertekent Philippe Fr. Halloint loco secretaris.
Depost naarder gelet op den inhoud van het voorschreven rekwest autoriseren den suppliant tot
verkoop van zijn erfgoederen ten concurrentie van 2400 guldens courant geld, mits zal den
suppliant gehouden wezen aan ons te doen van de kooppenningen behoorlijke rekening, en in
geval van overschuld, dezelfde te remplaceren ten behoeve van zijn kinderen verwekt bij Ursula
Kneis.
WLO-OGA750-398

folio 198 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied, Hendrick Blerincx laatste weduwnaar wijlen Cristina
Meijnten bijgestaan met Peeter Blerincx en Jan Menten respectieve voogden der wezen van de
voorschreven wijlen Cristina Menten, verklarende hoe dat hij vertoner heeft verkocht een perceel
heide gelegen tot Hesewijck onder Oolen genaamd “ de groote heijde “ en dat voor honderd
guldens voor dewelke penningen den voorschreven weduwnaar wederom heeft gekocht een ander
perceel erve hem beter gelegen tot zijn labeur, gelegen omtrent Meeren alwaar hij vertoner is
woonachtig, dan alzo dezelfde verkoop niet vermag te geschieden zonder prealabele permissie en
autorisatie dan Ue als oppervoogden, redenen waarom de voorschreven vertoner hem is kerende
tot Ue. Was ondertekent Hendrick Blerinckx.
De schepenen van Westerlo accordeerden aan suppliant het remplacement. Actum in collegio van
schepenen deze 11 maart 1727. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk, Adriaen Van Houdt als voogd van de achtergelaten weeskinderen van
wijlen Barbara Sellens (= Barbara Celis, Hulshout) daar alsnog den vader van in het leven is met
naam Paulus Van Houdt, als doen in hun respectieve levens gehuwden, verklarende dat den
vader der wezen als nu over enige jaren hertrouwd is geweest me Jenneken Adriaens, en met
dezelfde zijn tweede huisvrouw kinderen verwekt heeft, dienvolgens zo is het dat den remonstrant
graag zoude hebben dat den vader der wezen afstand deed van de patrimoniale goederen, mits de
voorschreven vader de voorschreven wezen niet kan onderhouden nog te kunnen subsystemen
volgende alimentatie daarvan gemaakt en om redenen dat den voorschreven vader niet en kan of
mag doen, dat is om redenen dat dezelfde geen visie of kwestie zocht te maken …
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folio 198 verso

met zijn tegenwoordige huisvrouw, daarom is het den de remonstranten der voorschreven wezen
tot hem moet nemen om alle visie en kwesties tussen hun beiden te emitteren en hetzelfde niet
validelijk kan geschieden, zo is het dat de remonstranten tot Ue is kerende als oppervoogden.
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer, accordeerden voor zoveel in hun, de cessie der
goederen bij Pauwels Van Houdt ten behoeve van zijn kinderen gedaan, autoriseren verder aan
de voogden der zelfde kinderen Adriaen Van Houdt ten einde van belasting der voorschreven
goederen dezelfde te verkopen tot alimentatie en onderhoud der zelfde kinderen, tot vijf in het
getal, mits doende van de penningen behoorlijke rekening bewijs. Actum in collegio deze 11 maart
1727. Was ondertekent F. Mangelschots.

Coram den Heere drossaard Mangelschots, Philippe F. Halloint, Marten Douwen, Jan Bruers,
Adriaen Heijns schepenen des land en markiezaat Westerlo compareerde Petronella De Coninck
weduwe wijlen Gommer Smidts bijgestaan met Geeraert Pauwels haar tegenwoordige man en
voogd ter ene en Philippe De Coninck als voogd der wezen wijlen den voorschreven Gommar
Smits, daar moeder af is Petronella De Coninck ter andere zijde, verklarende wegens de
haafelijkheid bij den wezenvader voorschreven achtergelaten bevallen te zijn in een minnelijk
akkoord, te weten dat de eerste comparanten zullen behouden al de voorschreven haafelijkheid op
den last der passieve haafschulden, integendeel van hetwelk zij eerste comparanten zullen
gehouden wezen het voorschreven kind behoorlijk te alimenteren en onderhouden van kost en
drank… en aan hetzelfde voorschreven kind gekomen zijnde tot den ouderdom van 18 jaar te
geven 23 gulden in geld, twee …
WLO-OGA750-400

folio 199 recto

veertelen koren met een derde boekweit, zullen de comparanten daarmede alsdan voldoen en in
geval van aflijvigheid van het gezegde kind aldoor gekomen te zijn tot den gezegde ouderdom,
zullen de eerste comparanten gehouden zijn in plaats van te geven den beloofden uitkoop
hetzelfde op hun kosten deze ter gewijde aarde te bestellen. Actum coram den heer drossaard en
schepenen voornoemd deze 11 maart 1727.

Vertonende reverentelijk, Franciscus Hermans Franciscussone als geëede voogd der wezen
wijlen Jan Baptist van Dingenen daar moeder af leeft Anna Hermans. Item voor de wezen wijlen
Hendrick Hesselincx daar moeder af leeft Maria Hermans en die van Catharina Hermans
verwekt bij Julianus Hrise dat den remonstrant in kwaliteit voorschreven genoodzaakt was te
verkopen zeker bos gelegen bij den wintermolen van Soerle, uit oorzaak dat hetzelfde onder de
voorschreven wezen en andere mede erfgenamen desolater van wijlen Franciscus Hermans den
ouden niet deelbaar waren en dat de vertoner zulks nochtans niet vermocht te doen zonder
consent en autorisatie van Ue als oppervoogden oorzaak hij hem kerende tot Ue.
Ondertekent Franciscus Hermans.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan de suppliant
om redenen hiervoor vervat, de autorisatie ten deze breeder geroerd, mits doende van de
kooppenningen rekening, bewijs en reliqua. Actum coram Hendrick Verbiest en Philippe Halloint
schepenen present den heere Mangelschots drossaard deze 6 mei 1727.
WLO-OGA750-401

folio 199 verso

Vertonende met eerbied Franciscus Hermans, verklarende hoe dat hij in kwaliteit van voogd der
wezen wijlen Joannes Baptist Van Dingenen, daar moeder af leeft Anna Hermans. Item voor de
wezen wijlen Hendrick Hesselincx, daar moeder is levende Maria Hermans heeft genoodzaakt
geweest met zijn consoorten te verkopen zekere percelen van erven, geheten “ de pap eters “,
mits dezelfde onder hun niet konden worden gedeeld dan vermits wezen goederen niet en
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valideren en konden worden gegoed als met decreet en autorisatie van de oppervoogden.
Ootmoedelijk biddende zij van aan den suppliant te verlenen de verzochte en nodige autorisatie.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten
de autorisatie, mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.
Actum in collegio van schepenen deze 15 juli 1727. L. Van Wesel.

Den notaris Joannes François Berckmans zal zich uit den naam en van wegen Adriaen
Peeters ingezetene van Lier transporteren bij en aan de heren schepenen of heren secretarissen
van Westerlo, Keerberghen, Tongerlo, Norderwijck, Wickevoort als ander en aan hun uit den naam
als boven interdictie doen van niet te staan over enige belastingen of veralienighen als anderszins,
die Govaert Van Camp ingezetenen van Westerlo zou komen te doen op of van de goederen, die
hem zijn competerend uit hoofde van zijn ouders, liggende onder ieder der voorschreven
jurisdicties, met verbod in forma, en dat om daaraan te verhalen alzulke pretentie als dezelfde
Adriaen Peeters is hebbende tot last van dito Govaert Van Camp, verzoekende den
voorschreven Adriaen Peeters daarvan aan hem geleverd te worden pertinent relaas in forma.
Actum Lier den 27 juli 1727 present Joannes Josephus Van Cauwenbergh als getuige, ter
oorkonde en was ondertekent Adriaen Peeters, met dusdanige merck = Joannes Josephus Van
Cauwenbergh.
Welke volgende zo hebben ik ondergeschoven notaris getransporteerd bij den heer secretaris van
het markiezaat Westerlo, en hem uit den naam als boven uit kracht van de bovenstaande akte,
verbod …
WLO-OGA750-402

folio 200 recto

gedaan van niet te passeren of te staan over enige belastingen of veralienneringhen als
anderszins op de goeden in de voorschreven akte vermeld op pene etc. Actum den 28 juli 1727,
ter oorkonde deze gerekend onderstond Quod Attesteer en was ondertekent J. F. Berckmans
notaris publicus 1727.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Joannes Baptist Vander Hofstad al geëede voogd der twee
wezen wijlen Maria Anna Diercx daar vader af leeft Mr. Jan Wouters, verklarende hoe dat
dezelfde Jan Wouters aan hem vertoner heeft kenbaar gemaakt, dat uit den hoofde van zijn vader
wijlen Carel Wouters in zijn leven burger der stad van Thienen op hem was verstorven en bij de
dood van de voorschreven Maria Anna Diercx gedevalueerd in zekere 1/4 roeden salvo van een
plek land leenroerig gelegen onder Heerlijkheid van Overwinghe, welke 7 1/4 roeden land toekomt
het derde part aan Jan Wouters oom van de voornoemde Jan Wouters welke oom komt
president tot verkoop van het voorzegde plekske land leenroerig mits niet deelbaar hetgeen de
vertoner niet vermag te doen niettegenstaande Jan Wouters de voorschreven twee kinderen
vader gerenünieerd aan de touchte als met prealabele permissie en autorisatie der wezen
oppervoogden, oorzaak de vertoners benevens dezelfde kinderen vader hem keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelief te zijn van te verlenen de nodige en verzochte autorisatie met
procuratie en macht aan de voornoemde Jan Wouters der wezenvader van het voorschreven
goed benevens zij oom voorzegt te verkopen, de koper daarin te goeden en erven.
Was ondertekent Joannes Baptist Vander Hoffstadt.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat van Westerlo den dispositieven dezer,
accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de verkoop van het plekske land met
macht om de koper te goeden en daarmede koelende de wezen schulden, autoriseren verder de
voorschreven Jan Baptist Vander Hoffstadt, dat hij ter assistentie van Jan Wouters der wezen
vader de kooppenningen van den koper zal mogen ontvangen en daarvan kwitantie geven op den
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voet hiervoor breeder uitgedrukt. Actum in collegio van schepenen deze 2 september 1727. L. Van
Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo.
Vertonende met behoorlijke eerbieding, Cornelis Govaerts als geëede voogd der wezen
achtergelaten bij wijlen Franciscus Hermans daar moeder af leeft Anna Catharina Govaerts …
WLO-OGA750-403

folio 200 verso

verklarende hoe dat de voorschreven Franciscus Hermans aan zijne gezegde wezen heeft
achtergelaten zekere helft van een huis, hof, gestaan en gelegen in de Plaatse alhier, waarvan de
wederhelft is competerende aan de weduwe en erfgenamen wijlen Jan Baptist Van Dingenen,
welke voorschreven helft den vertoner bevond belast te zijn met drie renten te samen ten kapitaal
van 400 guldens wisselgeld, en dat dezelfde goederen voor de renten der gezegde kapitalen
alreeds worden geïndiceerd blijkende de vele Rolle alhier, strijkende tot grote prejudictie en
onkosten der voorschreven wezen zo is het dat de vertoners het heeft geraadzamer gevonden het
gezegde goed tot beter profijt te verkopen en mits hij zulks niet validelijk vermag te doen als met
permissie en autorisatie van de wezen oppervoogden, oorzaak hij hem is kerende tot Ue.
De schepenen des land en markiezaat van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan
de supplianten tot deze verkoop van de helft van het huis. Actum in collegio van schepenen dezen
16 september 1727. L. Van Wesel.

Compareerde Adriaen Diercx jongman heeft aan drossaard en schepenen van Westerlo verzocht
akte van taxaat van de nabeschreven goederen hem in eigendom competerende zo en gelijk deze
gelegen zijn onder de Heerlijkheid van Hulshout, alle cijns goederen dienvolgens zijn geschat.
Ten eerste zeker huis met het binnenblok daaraan …
WLO-OGA750-404

folio 201 recto

gelegen, groot 200 roeden uit den hoofde zijn vader aan hem verstorven. Palende oost zijn zelve
erve bij koop, zuid de Herbaen, west zijn zelve en Anna Diercx, noord “ de gemeijn heijde “ tot
Hulshout, geschat op 750 guldens. Item de helft van een perceel weide daaraan gelegen, groot
120 roeden salvo. Palende oost zijn zelve, zuid de Herbaan van Hulshout, west “ de gemeijne
heijde “ en noord Anna Diercx, geschat op 130 guldens.
Item een perceel land bij koop van Jan Van Roije en Elisabeth Diercx, groot 200 roeden salvo,
gelegen tot Hulshout. Palende oost Anna Soeten, zuid de Herbaene, west zijn zelve en noord de
heide, geschat op 250 guldens. Item een perceel land “ den grooten heuvel “ genaamd,
verkregen bij koop van de erfgenamen Jan De Becker, groot 315 roeden, ook onder Hulshout
gelegen. Palende oost zijn zelve en Hendrick Soeten erfgenamen, zuid dezelfde en west de
Broekstraat en noord de Herbaene, geschat op 350 guldens.
Item een perceel weide onder Hulshout, groot 230 roeden, hem aangekomen uit den hoofde van
zijn vader. Palende oost de Broeckstraet, zuid zijn zelve, werst zijne Excellentie den heer markies
van Westerlo en noord Heer Joannes Boecx, geëxprimeerd 200 guldens.
WLO-OGA750-405

folio 201 verso

Item en ten leste een perceel land genaamd “ de strepe “ gelegen ook onder Hulshout, groot 240
roeden salvo. Palende oost Peeter Bellens, zuid de erfgenamen Bertel Boecx, west Jan Kerseleers
en noord zijn zelve; Is waardig 200 guldens.
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Belopende het voorschreven taxaat van het voorschreven huis hof, binnengeleg en al de
voorschreven percelen van even 1880 guldens met verklaren dat al de voorstaande goederen zijn
los en vrij. Fr. Mangelschots drossaard, Jan Bruers en Marten Douwen schepenen des land en
markiezaat Westerlo waaronder Hulshout, benevens de secretaris hebben deze ondertekent deze
19 september 1727.

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan De Wolff en Jan Vissers, in kwaliteit als geëede
voogden der wezen Peeter De Wolf 45, daar moeder af is Anna Bertels, verklarende hoe dat de
voorschreven wezen zijn aangestorven differente percelen zo land als weiden gelegen onder
Oolen en alzo dezelfde niet deelbaar zijn oorzaak dezelfde goederen zijn verkocht, dan alzo
dezelfde niet en mag geschieden zonder permissie en autorisatie van Ue als oppervoogden,
redenen waarom de vertoners zich zijn kerende tot Ue.
WLO-OGA750-406

folio 202 recto

Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer, approberen de verkoop en autoriseren de
supplianten om de koper daarin te goeden. Actum in collegio deze 29 oktober 1727. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Jan Baptist Vander Hoffstadt als geëede voogd der wezen
achtergelaten bij wijlen Maria Anna Dircx daar vader af leeft Jan Wouters, verklarende hoe dat
Catharina Vanden Biest aan de voorschreven wezen en hunne consoorten heeft achtergelaten
zekere erfgoederen bestaande in een weide gelegen in “ de Quarecken “ alhier. Item een plek
land tot Heultje met ook een plek hooiwas aldaar, welke panden niet konden worden gedeeld der
oorzaak de menigvuldige erfgenamen, en dat de wezen zijn met diverse schulden ten sterfhuis
dreigende, oorzaak de vertoners benevens de consoorten genoodzaakt zijn geweest tot profijt der
wezen te verkopen, dan mits daartoe nodig hebbende de autorisatie en decreet voor deze
verkoping van de oppervoogden, oorzaak zij zich keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden
aan de supplianten de verkoop van deze verkoop en de koper of kopers hierin te goeden. Actum in
collegio, coram den heer drossaard Mangelschots, Philippe Halloint, Marten Douwen en Adriaen
Snijers schepenen dezen 18 november 1727. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Hendrick Bourbon den ouden en Henricus Bourbon
Franciscussone bejaard als voogden der minderjarige kinderen wijlen Dimphna Cruijsberghs
daar vader af leeft de voornoemde Franciscus Bourbon, …
WLO-OGA750-407

folio 202 verso

verklarende dat zij met rijpe deliberatie en aggregatie van dito Franciscus Bourbon geraden
hebben gevonden te verkopen zeker huis en hof, gestaan en gelegen in de Plaatse alhier
genaamd “ de Paeskeersse “ ter oorzaak het voorschreven huis belast zijnde met een zware rente
van 1000 guldens kapitaal wisselgeld ten behoeve van Vrouwe M. C. Van Hove tot Diest waarvan
den intrest al verstaat verlopen, zodanig bedrukt is voor grote kosten van evitie en andere schade
en mits de vertoners in hun kwaliteit niet vermogen te doen deze verkoop als met prealabele
autorisatie en decreet der wezen oppervoogden, redenen zij hun keren tot Ue.
De schepenen van Westerlo approberen aan de supplianten de verkoop van deze en autoriseren
verder de supplianten de kopers hierin te goeden. Actum in collegio van schepenen deze 22
december 1727. L. Van Wesel.

45

Olense gezinnen voor 1801: Petrus De Wolf x Anna Bertels, nr. 762, pag. 156.
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Compareerde Joanna Van Uffel bijgestaan met Peeter Van Houdt haar man en voogd
ingezetenen van Hulshout, dewelke hebben verzocht een akte van taxatie over de goederen aan
zij voorschreven huisvrouw ten meesten deel in eigendom competerende en op haar verstorven uit
hoofde van haar ouders wijlen Jan Van Uffel en Dimphna Van Dijck gehuwden tijdens hun leven,
welke goederen zijn gelegen zo onder Heultje gehucht van Westerlo als onder de Heerlijkheid van
Hulshout en waarvan het taxaat hierna is volgende.
Ten eerste zeker huis, stal en schuur met een bunder land daaraan gelegen, zo en gelijk gestane
en gelegen tot Hulshout aan “ het stuck ejjnde “. Palende oost de kerk van Hulshout, zuid
S’ Heerstraet lopende naar Westerlo, west Wuijbrecht Kersseleers en noord “ de goorheijde “
geschat bij de schepenen van Westerlo op 400 guldens.
WLO-OGA750-408

folio 203 recto

Item zeker perceel erve genaamd “ de strepe “, groot een half bunder ook gelegen onder
Hulshout, ook aan haar verstorven uit hoofde van haar ouders. Palende oost Adriaen Van Kiel,
zuid de erfgenamen Antoon Turelincx, west Jan ..?.. en noord de erfgenamen Jan Van Roije,
getaxeerd op 150 guldens. Item een beemd bij hun vertegen van Adriaen Verrijcken genaamd “
het eijndteussel “ groot omtrent vijf vierendelen. Door de schepenen van Westerlo daarin gegoed
op 23 januari 1725, gelegen onder Hulshout. Oost Bastiaen Van Passel erfgenamen, zuid Jan
Vande Bruel, west de Nethe en noord Michiel Peeters, geschat op 300 guldens.
Item een plek land genaamd “ het groot block “, groot een bunder salvo, gelegen tot Heultje
gehucht van Westerlo, komende daaraan oost Jan Van Houdt, zuid de erfgenamen Sebastiaen
Van Passel, west de erfgenamen Sebastiaen Van Passel, west de Herbaene lopende naar
Westmeerbeek en noord S’ Heerenstraet naar Westerlo, geschat op 250 guldens ook aan haar
verstorven uit hoofde van haar ouders. Item zeker een half bunder dries ook gelegen onder
Heultje. Oost Adriaen Snijers, zuid Dielis Vervoort, west Adriaen Van Kiel en noord de
voorschreven Adriaen Snijers, ook verstorven uit hoofde van haar ouders, getaxeerd op 100
guldens.
Item zeker perceel hooi was ook onder Heultje onder Westerlo gelegen, komende daaraan oost de
abdij van Tongerlo, zuid de grote Laecke, west Jan Willems en noord de clijne Laecke op haar
verstorven uit hoofde van haar ouders, getaxeerd op 150 guldens.
Komende dit taxaat in het geheel te belopen 1350 guldens, al dewelke de voorschreven goederen
en panden gestaan en gelegen als voor verklaarden de comparanten te wezen voor los en vrij.
Aldus gedaan coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Jan Bruers en Adriaen Snijers
schepenen des land en markiezaat Westerlo, waaronder Hulshout is ressorterende deze 15 januari
1728.
WLO-OGA750-409

folio 203 verso

Vertonende met behoorlijke eerbied Peeter Bongaerts met aggregatie van Peeter Bergier als
geëede voogden der wezen wijlen Jan Bergier en Anna Maria Bongaerts, zijnde de
voorschreven Anna Maria Bongaerts nog in leven, verklarende hoe dat zij de voorschreven
gehuwden aan hun weeskinderen tot zes in het getal hebben achtergelaten notabele passieve
schulden die niet konden worden gekoeld als ten beste profijt der wezen voorschreven, als met te
lichten zekere somme van penningen ter discretie van mijne heren voorschreven waartoe zij
remonstranten genegen zijn, mits geen ander expediënt konden vinden, mitsgaders anders tot
nodige alimentatie der voorschreven wezen, dan alzo zulks niet validelijk behoord zonder decreet
en autorisatie van Ue oppervoogden oorzaak zij hun keren zich tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo, den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten
de lichting van 100 guldens courant geld zo tot betaling der schulden. Actum coram den heer
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drossaard Mangelschots, Philippe Halloint en Marten Douwen schepenen deze 16 januari 1728. L.
Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied Adriaen Vervoort en Dielis Vervoort als voogden der wezen
wijlen Marten Heijselbrants daar moeder af leeft Catharina Vervoort. Item der wezen wijlen Jan
Vervoort daar moeder af leeft Petronella Verstraten, verklarende hoe dat tussen de vertoners
met hun consoorten eigen …
WLO-OGA750-410

folio 204 recto

naam en de voorschreven wezen onverdeeld was competerende uit den hoofde van wijlen Jan
Verlinden hun moederlijke oom, zeker perceel hooiwas gelegen in “ het broeck “ onder Heultje,
groot omtrent een derdel, dan vermits het voorschreven perceel niet deelbaar was, zo zijn de
remonstranten genoodzaakt geweest ten hoogste en ten besten gemijn profijt te verkopen, zijnde
daarvan bij uitgang der brandende kaars de koper gebleven den eerste in order remonstrant, dan
alzo ten regards de voorschreven wezen nodig hebbende het decreet en de autorisatie hunder
oppervoogden, oorzaak de vertoners hun keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat van Westerlo den dispositieven dezer,
accordeerden aan de supplianten de nodige autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 27
januari 1728. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Hendrick Peeters en Adriaen Diercx als geëede voogden
der wezen wijlen Peeter Dircx Janssone, daar moeder af leeft Anna Peeters, verklarende hoe dat
de voorschreven Peeter Diricx in zijn leven en nog jongman zijnde hadde verkocht aan Jan Van
Pelt en Catharina Dircx zeker huis met appendenties en dependentiën, hof en eussel, en hooi
was etc.. gelegen tot Hulshout, palende als in de conditie daarvan zijnde gepasseerd voor de
notaris P. Wils in dato 9 oktober 1723 waartoe gerefereerd wordt dan vermits de dood van de
voorschreven Peeter Dircx den koper de gezegde goederen niet validelijk kan worden gegoed als
dezelfde gevallen zijnde in den band van devolutie, zonder dat de vertoners daartoe geautoriseerd
van de gezegde wezen oppervoogden, oorzaak van hun recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de gelieft zij aan de supplianten te verlenen de nodige autorisatie en
decreet ten einde de voorschreven met macht om de voorschreven Jan Van Pelt nu getrouwd met
Anna Tielemans die den suppliant presseert tot goedenis in de gezegde goederen te mogen
gichten en erven.
WLO-OGA750-411

folio 204 verso

Gezien bij den drossaard en schepenen des land en markiezaat de dispositieven dezer landerende
en approberende den koop om redenen hierin vervat ten deze gedaan met permissie aan de
supplianten om de kopers te gichten en te goeden in forma, mits doende van de kooppenningen
rekening, bewijs en reliqua. Actum coram den heer drossaard Mangelschots, Philippe François
Halloint en Marten Douwen schepenen deze 27 februari 1728. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk, Jan Verstappen en Adriaen Peeters als voogden van Adriaen
Verstappen en Peeter Verstappen Janskinderen daar moeder af was Catharina Peeters
verklarende hoe dat tot hunder kennis is gekomen dat Peeter Thijs in huwelijk met Barbara
Verstappen heeft in ..?… de pacht hoef gelegen onder Nijlen, omtrent de C…bergh meulen,
compareerde ten dele de wezen der remonstranten, tot zo ver dat dezelve alreeds genoodzaakt
om op woensdag eerstkomende verhuurd te worden bij evitie en want de remonstranten volgens
hunne eed gehouden zijn de … van hun wezen te beschaden en hunne schade te … zo in
dezelfde hun graag tegen de voorschreven evitie exponeren voor zoveel het part van hunne
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wezen, dan alzo zulks niet vermag te geschieden zonder Ue permissie, zo keren de remonstranten
hun tot Ue. Ondertekenden, Joannes Verstappen en Adriaen Peeters.
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten in hun
kwaliteit om redenen hiervoor vervat de permissie ten einde van oppositie in dit rekwest vermeld
voor zoveel in deze verkoop. Actum in collegio van schepenen deze 9 maart 1728. L. Van Wesel
secretaris.
WLO-OGA750-412

folio 205 recto

Den ondergeschreven secretaris des land en markiezaat Westerlo verklaarde voor de waarheid
dat de navolgende goederen verkregen bij de heer Ambrosius Egidij gelegen onder het
markiezaat Westerlo bij zijne weet en kennis ook zijn vrij en onbelast van enige renten salvo
s’heren cijns en servituten het zijne nagezien het register der goedenissen alhier, en niets anders
bevonden en voor eerst een weide gelegen achter de pastorie van Westerlo, groot omtrent drie
zullen. Palende oost en zuid de Laecke, west verkopers erve en Margarite Oijen en noord … (leeg)
… met nog een weide insgelijks gelegen achter de pastorie voorschreven, groot omtrent een half
bunder. Palende oost de voorschreven weide, zuid de Laecke, west de erfgenamen Gommer
Vincx en noord de weide van de pastorie alhier, gelijk dezelfde heeft verkregen van Juffrouw Maria
Tielemans en als last en procuratie hebbende van Peeter Vande Broeck en Anthoni Gilis
voogden van Maria Françoise Vande Broeck etc… verkregen en gegoed op den 1 juli 1687.
Item twee percelen van erven aan malkander gelegen alhier in “ de bijltiens ” groot in het geheel
een bunder salvo. Palende oost de erfgenamen van de secretaris Vermeeren, zuid Jan
Vennekens, west Florentina Vermeeren en noord Mr. Arnold Henricx verkregen van Jan Baptist
Geeraerts op den 15 december 1693. Item zeker omtrent de drie zillen land op “ de biest “
omtrent de pastorij alhier. Palende oost Nicolaes Derboven erfgenamen, zuid S’ Heerenstraet en
Peeter Vincx, west het Bacxstraatje en noord Jan Vekemans verkregen van zijn huisvrouwe
Juffrouw Elisabeth Duijmen, van Maria Vanden Bergh mede wijlen Jan Stiers uit kracht van
testament etc.. op den 26 juni 1696. Item zekere hoeve bestaande in huis, stal, schuur, landerijen,
weiden en hooiwas, appendenties en dependentiën van dien, gestaan en gelegen alhier bij den
windmolen van Soerle, hebbende hetzelfde verkregen met Juffrouw Elisabeth Duijmen zijne
huisvrouwe van de kinderen en erfgenamen wijlen Jan Vander Vecken en Maria Poels op den 11
december 1696. Ter oorkonde is dezelfde bij mij ondertekent binnen Westerlo deze 25 mei 1728.
L. Van Wesel.
WLO-OGA750-413

folio 205 verso

Vertonende reverentelijk, Joannes Bulckens en Joannes Sprenghers als geëede voogden der
minderjarige wezen wijlen Anna Sprenghers daar alsnog vader van leeft Martinus Bulckens,
verklarende hoe dat zij hun vertoners het sterfhuis bevonden belast met vele passieve schulden,
obligatie etc… en tot koeling der zelfde geen ander expediënt te vinden als te verkopen enige
erfgoederen, als mede tot alimentatie der voorschreven wezen, dan alzo hetzelfde niet validelijk
vermag te geschieden zonder permissie van Ue als oppervoogden, redenen waarom de vertoners
zich is kerende zijn tot Ue. Was ondertekent Jan Bulckens.
De schepenen van Westerlo gezien den dispositieven dezer, accordeerde aan de supplianten de
autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze … juni 1728. L. Van Wesel.

Ten verzoek van Jonker Gaspar Henricus Della Faille en vrouwe Clara Cesarina Bosscaert
zijne compagne en uit kracht van brieven van execentorien landen Soevereinen Raede van
Brabant den 5 juli 1728 geparafeerd en ondertekent De Vos Raad ten zelfde dag ondertekent De
Vos aan boven ten hunne voordeel dan toe last van Juffrouwe Theresia Ernestina Egidij en
Maria Helena Egidij wordt door mij onderschreven gesaiseert en gearresteerd ter secretariaat van
het markizaten Westerlo alle en gelijke goederen, huizen, landen en weiden competerende de
voorschreven Juffrouw Theresia Ernestina Egidije en Maria Helena Egidije onder de
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voorschreven jurisdictie gelegen en speciaal eerst een weide gelegen achter de pastorie van
Westerlo, groot omtrent drie zullen. Palende oost en zuid de Laecke, west Margarita Oijen en
noord nog een weide insgelijks gelegen achter de voorschreven …
WLO-OGA750-414

folio 206 recto

pastorije, groot omtrent een half bunder, Palende oost de voorschreven weide, zuid de Laecke,
west de erfgenamen Gommar Vincx en noord de weide aan de pastorie. Item twee percelen van
erven aan malkander gelegen in “ de beijltiens “, groot in het geheel een bunder. Palende oost de
erfgenamen van den secretaris Vermeeren en noord Arnoldus Henricx. Item zeker omtrent drie
zillen land gelegen op “ de biest ” omtrent de pastorie. Oost Nicolaes Derboven, zuid
S’Heerenstraet en Peeter Vincx, west het Bacxstraetje en noord Jan Veekemans. Item zekere
hoeve bestaande in huis, stal, schuur, landerijen, weiden appendenties en dependentiën van dien,
zo en gelijk de voorschreven hoeve gestaan en gelegen is bij den windmolen van Zoerle, zo en
gelijk zij comparanten al dezelfde goederen verkregen hebben uit den hoofde van hun ouders,
mede al gekocht en verkregen hebbende van de heer J. Baptista Egidij secretaris van Bouchout
hun broeder, met verbod aan de Heer Van Wesel secretaris, schepenen en regeerders van het
markiezaat van Westerlo voorschreven van te passeren enige goedenissen … van enige
verkopingen, ballingen, transport of aliënatie, die zij of iemand van ’t hunnen ’t wegen zouden
pretenderen te doen op pene als naar recht en dat tot verhaal van de somme van 3400 guldens
kapitaal wisselgeld in de condemnatie vermeld met cortsel etc… Actum deze 12 juli 1728.
Ondertekent S. Claukens met zeker handteken.
In de marge:

Op 9 november heeft H. B. Percij inwoner van Aarschot vertoond zeker kwitantie
ondertekent G. Della Faille en Clara Cesarina Boschaert Della Faile gedateerd
Antwerpen 24 september 1734 waar bij bleke dat de verlijders hadden ontvangen
van Jonker Carel De Percij de som van 2000 guldens courant geld in voldoening
van een som van 3400 guldens wissel geld, cum intrest die zij tot last van
Theresia Ernestina Egidij en Maria Helena Egidij hebbende waren en degene
aan den voorschreven Jonker Carel de Percij, zij hebben getransporteerd
zonder garantie uitwijzende den akt daarvan bij hun op 3 juli laatstleden
gepasseerd binnen de stad Antwerpen voor den notaris G. Eerens
consenterende in de cassatie van den arrest gedaan door den heer deurwaarder
Claukens op 12 juli 1728 ter secretariaat van Westerlo, dus komt het
nevenstaande arrest alhier te cesseren.

Vertonende met eerbied, Merten Verborgt als geëede voogden met Philip François Halloint
schepenen alhier als voogden uit de wet voor het weeskind wijlen Petronelle Verborght daar
vader af is Adriaen Nuijts, dat door afsterven der voorschreven Petronella Verborght op het
voorschreven weeskind is gedevalueerd uit hoofde van voornoemde Adriaen Nuijts zeker perceel
land gelegen tot Voorst (Vorst), groot omtrent ander halve zille dewelke is belast met een kapitale
rente van 150 guldens aan en ten behoeve Jan Baptist Spits woonachtig tot Eulegem welke
intrest tegenwoordig is verlopen vijf jaar en door den hoge en onbekwaamheid van dito Adriaen
Nuijts niet kan worden geeffecteert nog ook uit den pacht daarvan proveniers als zijnde kleine
consideratie, waardoor het voorschreven pand staan geinvenceert te worden te goed …
WLO-OGA750-415

folio 206 verso

staande en predictie der voorschreven wezen etc… hetwelk de vertoners aangemaakt en willende
preveniëren, hebben geraadzaam gevonden hetzelfde pand tot koeling der gezegde renten en
intresten en gezegde renten ten wezen profijt te verkopen gelijk dezelfden verkocht is voor 220
guldens salvo. dan alzo zij remonstranten zonder autorisatie niet vermogen te doen als met
aggregatie en decreet der oppervoogden, oorzaak zij hun keren hun tot Ue.
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De schepen van Westerlo gezien hebbende den dispositieven dezer, accordeerden aan de
supplianten ten deze vervat de autorisatie met permissie van de koper daarin te goeden in het
voorschreven perceel land, mits doende van de kooppenningen rekening en bewijs.
Actum coram den heer Fr. Mangelschots drossaard, Marten Douwen schepen deze 16 augustus
1728. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Jan Vleugels en Peeter Batvens in kwaliteit als voogden der
wezen wijlen Peeter Vleugels, den voorschreven Jan Vleugels met Merten Helsen als voogden
der wezen wijlen Peeter Helsen daar moeder af leeft Maria Vleugels dewelke bekennen in die
voorschreven kwaliteit verkocht te hebben twee percelen hooi was in “ het Sammelsbroeck “,
welke goederen bij de partijen waren onverdeelbaar, dan alzo de voorschreven koop niet validelijk
vermag te geschieden zonder permissie van Ue als oppervoogden, redenen waarom de vertoners
zich zijn kerende tot Ue.
WLO-OGA750-416

folio 207 recto

Gezien bij den drossaard en schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de
supplianten de autorisatie tot verkoop. Actum in collegio van schepenen deze 9 september 1728.
L. Van Wesel.

Vertonende met eerbied, Adriaen Peeters en Jan Verstappen als voogden van het weeskind
achtergelaten bij wijlen Jan Verstappen en Catharina Peeters, verklarende dat het voorschreven
weeskind ten kavel bevallen zekere helft in een schaarbos gelegen tot Hulshout, onverdeeld tegen
de wederhelft bevallen aan Maria Verstappen gehuwd met Jan Jennens, dat de voorzegde Jan
Jennens hun vertoners hebben gepraamd tot verkoop van den voorschreven gehelen bos mits
niet en konden worden gedeeld en dat de vertoners ten besten profijt voor de wees hebben
geconsenteerd in die verkoop gelijk die effectueer ten hoogste waarde is geschied, dan alzulks niet
validelijk mag geschieden zonder permissie van Ue van de wezen oppervoogden, oorzaak de
vertoners hun keren tot Ue.
WLO-OGA750-417

folio 207 verso

Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer accordeerden aan de supplianten om redenen
hiervoor vervat de nodige autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 12 oktober 1728. L.
Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Nicolaes Peetermans en Jan Laureijs als geëede voogden
van Franciscus Peeters minderjarige zoon van wijlen Marten Peeters en Maria Peetermans,
verklarende dat dezelfden Franciscus Peeters als universele erfgenaam van wijlen zijn broer
Petrus Peeters is belast uit kracht van testament gemaakt bij den voorzegde Petrus Peeters, met
honderd guldens door hem gelegateerd aan Juffrouwe Elisabeth Peeters zijn ‘ moeije ‘,
bovendien nog over de honderd guldens aan dezelfde Elisabeth Peeters van verschoten
penningen door den voornoemde Franciscus Peeters over welke penningen de voorschreven
Elisabeth Peeters menageert de vertoners te zullen actioneren en tot last van de voornoemde
minderjarige anseren exusina … gelijk ook staan te geschieden over de verlopen rente van 800
guldens gehypothekeerd op het huis en hof alhier genaamd “ cleijn Antwerpen “ aan den
gemelden Fr. achtergelaten en gemaakt bij de vernoemde Petrus Peeters, om de onkosten te
pretenderen en de voor geroerde schulden te betalen, de vertoners geen ander middel konden
vinden als op enige erfgoederen van de voornoemde Franciscus Peeters gelegen onder Geel
signanter op zeker perceel land, groot omtrent een half bunder in de Groenstraat, drie zillen land
tot Poijel, en op een derde perceel land genaamd “ het cruijsblock “ ten intrest op te lichten de
som van 300 guldens courant geld, het welk de remonstranten niet vermogen te doen dan met
consent en autorisatie van de voorschreven minderjarige oppervoogden, oorzaak de vertoners hun
keren tot Ue.
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WLO-OGA750-418

folio 208 recto

Gezien bij den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer,
accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie om te mogen op lichten
de som van 300 guldens courant gelden dezelfde te bezetten en realiseren op de panden hiervoor
vermeld gelegen onder Geel.
Actum coram den heer F. Mangelschots, Meester Philippe Fr. Halloint en Marten Douwen
schepenen, dezen 16 oktober 1728. L. Van Wesel.

Vertonende met behoorlijke eerbied, Jan De Winter als geëede voogd der wezen wijlen Maria
Kerseleirs daar vader af leeft Adriaen Brockx, verklarende hoe dat door de dood van de
voorschreven Maria Kerseleirs voorschreven de erfgoederen van den kant der wezen vader op
hun zijn gedevolveerd met last van verscheidene passieve schulden en dat ook al dezelfde
erfgoederen tussen de gemelde Adriaen Brockx en zijn zusters en broeders tot hiertoe zijn
gemeenschappelijk gebleven en ook niet deelbaar zijn, oorzaak de voorschreven zusters en
broeders van de voorzegde Adriaen Broeckx verstaan te procederen tot verkoop der goederen,
waarover de vertoner wordt gepresseerd en ook dat de penningen nodig waren tot betaling der
schulden, zodat den remonstrant om alle onkosten en moeilijkheden te voorkomen van intentie is
tot hetgeen voorschreven te reguleren, dan mits dusdanige verkoop niet validelijk mag geschieden
zonder permissie van autorisatie der wezen oppervoogden, niettegenstaande de agreatie van de
voorschreven Adriaen Broeckx zo keert de vertoner hem tot Ue.
Gezien bij den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer,
accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de verkoop van de goederen. Actum in
collegio deze 23 november 1728. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-419

folio 208 verso

Vertonende met eerbied, Peeter Bongaerts en Peeter Berghen als geëede voogden der wezen
wijlen Jan Berghen, daar moeder af leeft Anna Maria Bongaerts, dat dezelfde Jan Berghen aan
zijn kinderen heeft achtergelaten zeker huis, stal en hof gestaan en gelegen in de Plaatse van
Westerlo, welk huis ten eenmaal is geraakt buiten reecke en van alle kanten vervallen zonder dat
de voorschreven weduwe in staat van te kunnen doen enige de minste reparaties en bovendien
heeft de voorschreven Jan Berghen zijn achtergelaten weduwe en de kinderen ook belast
achtergelaten met diverse passieve schulden waarvoor dezelfde weduwe en kinderen staan
overvallen en totaal geruïneerd te worden om nu daarin te voorzien hebben de remonstranten het
geraadzaam gevonden het voorschreven huis en hof ten beste profijt te verkopen, gelijk zij dat
verkocht hebben waartoe zij nodig hebben decreet en autorisatie der wezen oppervoogden,
redenen van hun recours tot Ue.
Gezien bij den drossaard en schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan
de supplianten de nodige autorisatie tot verkoop. Actum in collegio deze 7 december 1728. L. Van
Wesel.
Vertonende reverentelijk, Adriaen Verstreepen en Jan ’T Sijen als geëede voogden der wezen
wijlen Augustinus Onniaerts, daar moeder af leeft Susanna ’T Sijen, verklarende hoe dat aan de
voorschreven wezen is verstorven enig erfgoed van wijlen Peeter Onniaerts gelegen tot
Morkhoven bij parten ondeelbaar, welk goed is verkocht en welke verkoop niet validelijk vermag te
geschieden als met prealabele permissie en autorisatie van Ue als oppervoogden, oorzaak de
vertoners hun keren tot Ue.
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WLO-OGA750-420

folio 209 recto

Gezien bij den drossaard en schepenen den dispositieven dezer accorderen aan de supplianten
om redenen hierin vervat de autorisatie. Actum in collegio van schepenen deze 22 december
1728. L. Van Wesel.

Vertonende met eerbied, Adriaen Mertens als voogd der wezen wijlen Hendrick Mertens en
Dimphna Blampaerts gehuwden tijdens hun leven tot Heultje, dat de voorschreven ouders hun
hebben belast gelaten met verscheidene passieve schulden en menige goederen signalter een
heiken en land gelegen aan “ den dranckenbergh ” (draeckenbergh) tot Heultje, groot omtrent
een sille, welk de vertoners tot koeling der voorschreven schulden en onderhoud der wezen heeft
geraden gebonden te verkopen, dan mits zulks niet validelijk vermag te geschieden als met
autorisatie der wezen oppervoogden, oorzaak den remonstrant hem keert tot Ue.
Ondertekent Adriaen Mertens en nederwaarts stond ondertekent G. Henrickx.
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositie dele, accordeerden aan de suppliant om
redenen hierin vervat de autorisatie tot verkoop. Actum in collegio van schepenen deze 11 januari
1729. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-421

folio 209 recto

Vertonende reverentelijk, Peeter Peeters alias Van Houdt als geëede voogd der achtergelaten
wezen van Hendrick Vande Weijer 46, daar moeder af leeft Catlijn Peeters alias Van Houdt,
verklarende dat op de voorschreven wezen is verstorven bij de dood van wijlen Anna Peeters
alias Van Houdt, zeker perceeltje hooiwas voor een derde part gelegen in de jurisdictie van Geel
en alzo hetzelfde niet deelbaar als ten grote schade der wezen, zo hebben zij hetzelfde verkocht,
dan alzo de verkoop niet validelijk vermag te geschieden zonder autorisatie van Ue, oorzaak de
vertoners hem is kerende tot Ue.
Onderstond dit is + het handmerk van Peeter Peeters alias Van Houdt.
Gezien bij ’s lands en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, ageren de verkoop om reden
hierin vervat, accordeerden verder de autorisatie ten deze verzocht. Actum in collegio van
schepenen deze 22 februari 1729. L. Van Wesel.

Vertonende met eerbied, Jan Vervoort als voogd van zijn minderjarige zusters en broeders, dat uit
den hoofde van Anna De Winter begijntje tot Herentals als zij leefde op de voorschreven wezen
en vele anderen zijn verstorven enige percelen van erven gelegen onder dit markiezaat signanter
zeker perceel land geheten “ het tieleijnde “ hetwelk onder de voorschreven erfgenamen
onmogelijk kon worden gedeeld, oorzaak den vertoners met de consorten genoodzaakt waren het
voorzegde perceel publiekelijk te verkopen, dan mits de vertoner nodig heeft de autorisatie van de
voorschreven wezen oppervoogden, reden hij zich keerde tot Ue.
WLO-OGA750-422

folio 210 recto

De schepenen, accordeerden om redenen hierin vervat de autorisatie vaak de verkoop. Actum in
collegio van schepenen deze 22 maart 1729.
Vertonende reverentelijk … (leeg) in kwaliteit als geëede voogden der achtergelaten wezen wijlen
Adriaen Verheijden daar moeder af leeft Maria Helsen, verklarende dat zij vertoners het
voorschreven sterfhuis bevonden achtergelaten hebbende belast met vele passieve schulden,
obligaties etc … en tot koeling der zelfde geen ander expediënt konden vinden als te verkopen
46
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enige der wezen erfgoederen, zo weide als landerijen gelegen zo onder het graafschap van Oolen
als onder de Heerlijkheid van Oevel en alzo hetzelfde niet vermag te geschieden zonder permissie
en autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen waarom de vertoners hun zijn kerende tot Ue.
Was ondertekent Jan Helsen.
De schepenen des land accordeerden om redenen hierin vervat de verkoop, mits doende van de
kooppenningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum deze 22 maart 1729. L. Van Wesel.

Vertonende eerbiediglijk, Hendrick Stoop, Juffrouwe Anna IJsermans, Maria Vanden Sande,
Gertrudis Keldermans en Catharina Vanden Moor, dat zij respectievelijk zijn vindende enige
pretenties, zo bij vonnis, condemnatie voluntair als obligatie tot last van Adriaen Dircx en Peeter
Dircx overleden zijnde bevonden dat de … zelfs Peeter Dircx die alsnu het beste is in leven
hebben graag zou doen geloven, dat hij de twee sterfhuizen gelegen onder Hulshout heeft
geabandonneerd en heeft zodanig hetzelfde sterfhuis …
WLO-OGA750-423

folio 210 verso

verlaten, dat niemand daar van uit en ziet zodat de meubelen, bestiaelen … documenten die zij ten
deze aldaar heeft gelaten gestolen en gedemanueert waren, dat iemand werde geauthoriseert om
als curateur of toezichter der zelfde te ge… en dezelfde publiekelijk te verkopen onder behoorlijke
inventaris, ten welke men alhier is komende den persoon van den Heer drossaard Mangelschots,
om daaruit zodanige Mr. Thijs rentmeester te nemen als Ue zult goedvinden, of ook zodanige
persoon al Ue zullen gelieven, oorzaak van recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieft te zijn alles onder protestactie van geheel te blijven te geven de …
van de voorschreven Adriaen Dircx en Peeter Dircx zonder prejudicie van enige gerechtigheid, te
nomineren en autoriseren uit de voorschreven persoon of andere enige om de voorschreven
meubilaire effecten ten sterfhuis toebehorende publiekelijk te verkopen en te inventariseren en om
verder daarin zo de actieve als passieve te doen wat een curateur gehouden is, mits doende van
de penningen onder de wet coustumen ad opus jus habentium of zodanige andere plaatsen als Ue
zullen goedvinden, ook om alle voorvallen en exploten van insinuaties, dagementen als anderszins
te ontvangen.
Was ondertekent Hendrick Stoop, Anna IJsermans, Maria Vande Sande, Gertrudis
Keldermans, Catharina Vande More.
Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven dezer, en de
supplianten aan hun gedaan doe de principaelste crediteuren, committeren den Heer drossaard
F. Mangelschot tot curatele en volle directe der insolvente en geabandonneerde boedelen van
wijlen Adriaen Diercx en Peeter Diercx met macht van te verkopen meubelen als immeubilaire
goederen en alles te doen, gelijk een curatuer in dusdanig geval schuldig en gehouden is, mits
doende van de penningen rekening en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 22 maart
1729. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-424

folio 211 recto

Vertonende met behoorlijke eerbied Jan De Keuster en Marten Douwen schepenen uit de wet als
voogden der wezen wijlen Servaes Steurs, daar moeder af is Catharina Verstraeten, verklarende
dat zij voor schuld bij den voorschreven Servaes Steurs achtergelaten, en waarover de
voorschreven wezen stonden te lijden grote schade en onkosten geraden hadden gevonden te
verkopen enige erfgoederen bij dezelfde Servaes Steurs achtergelaten, dan mits dusdanige
verkoop niet validelijk vermocht te geschieden als met decreet en autorisatie der oppervoogden,
oorzaak de vertoners hun keren tot Ue.
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Gezien bij den drossaard en schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de
supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie tot verkoop. Actum in collegio der schepenen
deze 5 april 1729. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk, Matthijs Matthijs en Martinus Spapen in kwaliteit als geëede voogden
der minderjarige wezen wijlen Anna Maria Spapen daar nog vader afleeft Peeter Matthijs,
verklarende hoedt zij vertoners het sterfhuis belast vonden met vele passieve schulden, obligatie
als anderszins en tot koeling der zelfde geen ander expediënt konden vinden als te verkopen enige
erfgoederen, dan alzo hetzelfde niet validelijk vermag te geschieden zonder permissie en
autorisatie van Ue, oorzaak waarom de vertoners hun keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten om redenen
hierin vervat de autorisatie ten deze verzocht. Actum in collegio van schepenen deze 21 juli 1729.
L. Van Wesel.
WLO-OGA750-425

folio 211 verso

Vertonende reverentelijk, Adriaen Lemmens en Jan Wouters als geëede voogden der
achtergelaten wezen wijlen Govaert Lemmens daar alsnog af leefde Martijn Wouters gehuwden
tijdens hun leven, verklarende hoe dat aan de voorschreven vader bij scheiding en deling
gepasseerd voor de meijer en schepenen van Oevel op datum van 10 juli 1725 op zijn kavel werd
aangekleed een obligatie van 200 guldens, de ene 100 tot behoef van de erfgenamen Elisabeth ’t
Sijen en de andere tot behoef van Anna Praets en alzo de voorschreven voogden bij recht
werden gedwongen tot het stellen van sussistante hypotheken of restitutie van de voorschreven
obligaties en geen ander expediënt konden vinden als te verkopen of hypothekeren tot bewaring of
schieting van penningen, dan alzo hetzelfde nier validelijk vermag te geschieden zonder consent of
autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen waarom de vertoners in de voorzegde kwaliteit zich
keren tot Ue.
Gezien bij de schepenen den dispositieven dezer accordeerden om redenen hierin vervat de
nodige autorisatie ten deze verzocht. Actum in collegio van schepenen deze 21 juni 1729. L. Van
Wesel.

Vertonende reverentelijk, Peeter Douwen en Jan Vermeerberghen als geëede voogden der
minderjarige wezen wijlen Jan Douwen en Dimphna Vermeerberghen gehuwden, welke
vertoners bekenden in de voorschreven kwaliteit verkocht te hebben zeker perceel weide gelegen
tot Damseijnde onder Westerlo, uitgenomen voor de schuld met meerdere en onverdeeld, dan alzo
deze verkoop niet validelijk vermag zinder decreet en autorisatie van Ue als oppervoogden,
redenen waar omme de voorschreven vertoners hun zijn kerende tot Ue.
WLO-OGA750-426

folio 212 recto

Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, aggregeerde om redenen hierin
vervat de verkoop in deze hierin vervat. Actum in collegio van schepenen deze 21 juni 1729. L.
Van Wesel.
Uit kracht van originele open brieven van datum 21 mei 1729 geparafeerd … gedepecheert op
zekere condemnatie voluntair, in zijne Maj. Soevereinen Raad van Brabant tot last van Adriaen
Wouters en Dimphna Verboven zijn huisvrouwe en ten voordeel van Juffrouw Elisabeth Van
Eijndoven en Adriana Van Eijndoven en ten hunne verzoek zo worden door mij
ondergeschrevene wegens en in de naam van zijne Majesteit als Hertog van Brabant gearresteerd
en gesaiseert in handen van drossaard en schepenen van Westerlo zeker perceel land groot 600
roeden salvo. Palende oost Adriaen Thoelen, zuid de kerk van Westerlo, west Adriaen Peeters en
noord S’ Heerenstraet tussen Tongerlo en Westerlo gelegen, competerende den voorschreven
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Adriaen Wouters en Dimphna Verboven en voorts generalijk alle hun erfgoederen gelegen
onder Westerlo met verbod en interdictie aan den voorschreven drossaard en schepenen en
secretaris van niet te staan over enige belastingen, verkoop of transport van deze voorschreven
erfgoederen, dat tot verhaal en verzekering van den inhoud dezer voorschreven condemnatie
voluntair en kosten daarin gedaan en te doen. Actum deze 25 juni 1729, ter oorkonde ondertekent
Peeter Peeters.
WLO-OGA750-427

folio 212 verso

Vertonende met behoorlijk eerbied Jan De Rijdt en Adriaen Vanden Brande als geëede voogden
der minderjarige kinderen wijlen Adriaen De Rijdt en Geertruidt Nuijts geboortig van Rethy,
verklarende dat aan de voorschreven kinderen is achtergelaten bij de dood van Cornelis Nuijts
overleden binnen Rethy zeker erfgoed en rente ten laste van Merten Van Herck en zijn panden,
welke rente den gelder van intentie is te kwijten, en niet verstaat te doen als met autorisatie en
permissie van de oppervoogden, oorzaak de voorschreven remonstranten hun tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij den voorschreven Jan De Rijdt te autoriseren tot verkoop of
lichting der rente van 100 guldens kapitaal mitsgaders tot het innen van alle andere pretenties en
acties bij den voorschreven Cornelis Nuijts achtergelaten, mitsgaders te verlijden van cassatie
acte van transport, hetgeen daarover zal worden gerekwireerd .
Gezien bij de schepenen van Westerlo den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten
de autorisatie als in den dispositieven dezer. Actum in collegio van schepenen deze 6 september
1729. L. Van Wesel.

Vertonende reverentelijk, Peeter Goor en Peeter Maes in kwaliteit als geëede voogden der
minderjarige wezen wijlen Jan Goor daar moeder af leeft Dimphna Maes, Jan Dois en Peeter
Maes voogden der wezen wijlen Guilliam Maes daar moeder af leeft Catharina Dois, verklarende
hoe dat aan de voorschreven wederzijdse wezen is aangestorven van wijlen Maria Maes der
voorschreven wezen’ moijke ‘ differente percelen erfgoed gelegen onder de Vrijheid van Geel etc..
en alzo hetzelfde niet deelbaar is als tot grote schade der wezen, zo hebben de voorschreven
vertoners dezelfde goederen verkocht, dan alzo hetzelfde niet validelijk vermag te geschieden
zonder permissie en autorisatie van Ue als oppervoogden, oorzaak waarom de vertoners hun zich
keren tot Ue.
WLO-OGA750-428

folio 213 recto

gezien bij drossaard en schepenen den dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten om
redenen hierin vervat de autorisatie, mits doende van de kooppenningen rekening, bewijs en
reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 1 oktober 1729. L. Van Wesel secr.
Vertonende met eerbied, Joannes t’ Sijen en Martinus Wuijts geëede voogden der minderjarige
wezen wijlen Jan Wuijts en Elisabeth t’ Sijen, verklarende hoe dat zij tot alimentatie der
voorschreven wezen hebben verkocht zeker perceel hooi was gelegen in “ het Sammels broeck “
aan Adriaen Van Eijnde, dan alzo hetzelfde niet vermag te geschieden zonder permissie en
autorisatie van Ue als oppervoogden, reden waarom de vertoners hun zijn kerende tot Ue.
Gezien den dispositieven dezer, ageren om redenen hierin vervat de verkoop ten deze ingeval
nodig tot verdere verkoop, mitsgaders om de kopers te goeden voor heer en hof, mits doende van
de kooppenningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze
2 november 1729. L. Van Wesel.
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WLO-OGA750-429

folio 213 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
eerbied, Adriaen Tubbecx en Jan Peeters als geëede voogden van Franciscus Peeters
Martenssone, dat dezelfde Franciscus Peeters bij de dood van zijn broer Peeter Peeters uit
kracht van testamentaire dispositie heeft verkregen zeker huis en hof geheten “ Cleijn Antwerpen
“ gestaan en gelegen in de Plaatse van Westerlo op den last van een kapitale rente van 800
guldens wisselgeld ten behoef van Juffrouwe Gous tot Antwerpen daarop geaffecteerd ten intrest
vier guldens wisselgeld procent, welke intrest nu enige jaren zo in het leven van de voorschreven
Peeter Peeters als daarna ten achter staande, zodat het voorschreven huis wordt gemankeerd
daarvoor te worde ge… tot grote prejudicie en onkosten van den voorschreven François Peeters,
om dewelke te voorkomen, zo hebben de vertoners het geraadzamer gevonden tot koeling
dezelfde rechten intresten en behoudende der panden voorschreven te verkopen zeker plek
gelegen, hooiwas in “ t’ vries broeck “ omtrent Oosterlo, het ene groot een sille en het andere een
derdel bevallen bij deling en scheiding tegens de zusters aan dito François Peeters, dan mits de
vertoners dusdanige verkoop niet validelijk konden effectueren als met autorisatie en decreet der
oppervoogden van de voorschreven François Peeters, oorzaak zij hun zijn kerende tot Ue.
Gezien bij de schepenen van Westerlo, den dispositieven dezer, accordeerden de supplianten om
redenen hierin vervat de autorisatie tot deze verkoop. Actum coram Adriaen … en Philippe
François Halloint deze 6 december 1729. L. Van Wesel
WLO-OGA750-430

folio 214 recto

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende
reverentelijk den Heere Joannes Baptist Halloint als voogd uit de wet voor de minderjarige
kinderen van wijlen Juffrouwe Margareta Tielemans daar vader af leeft G. Henricx notaris en
procureur alhier, te kennen gevende dat F. Ambrosius Emanuel Henricx één der voorschreven
minderjarige is gevonden … der wezen. p. p. …. nieuwe bediening en dat dezelfde op den eerste
of tweede februari eerstkomende staat te doen zijne professie in de orde voorschreven binnen
deze conventie tot Loven, waartoe is nodig een nieuwe cappe of habijt etc… den voorgenoemde
procureur Henricx voor zijne gezegde zoon zal moeten bezorgen een somme geld van 150
guldens salvo, die men hem tegenwoordig onmogelijk zijn bij te brengen uit redenen ons vertoners
bekent en alzo de voorschreven minderjarige zijn competerende erfgoederen en land onder
andere een rente van 150 guldens kapitaal en evaluatie staande tot last van de erfgenamen
Martine Thijs gerealiseerd op enige heide of panden gelegen tot Arendonck zo is het dat de
remonstranten ten einde voorschreven hebben geraden gevonden de voorgezegde rente door de
gemelde procureur en notaris Henricx voor zijn zoon voorschreven te laten verkopen en
transporteren of procureur Henricx voor zoveel in hun is zijnde te autoriseren van de minderjarige
autoriserende oppervoogden de vertoners hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende ten einde Ue gediend te wezen van de voorschreven procureur en notaris
G. Henricx te autoriseren, mits deze om de voorzegde rente ten einde en noodzakelijkheid als
voorschreven te mogen verkopen, of op te lichten en vestigen voor den heren Schout en
schepenen van Arendonk of andere zuster? competent, de permissie tot ontvangen en daarvan
kwitantie te verlijden …
WLO-OGA750-431

folio 214 verso

copij van het appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen des land en markiezaat
Westerlo, den dispositieven dezer en gelet op de inhoud en makkelijke redenen daarin vervat
autoriseren mits deze den notaris en procureur Henricx tot verkoop en transport of de te lichten
rente hierin vermeld, gevende hun ook een procuratie om de koper of kopers in de gezegde rente
of panden daarvoor gehypothekeerd voor de wethouder competent te gichten …
Actum bij den heer drossaard Mangelschots, Merten Douwen, Adriaen Heijns schepenen dezen 29
december 1729. L. Van Wesel.
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WLO-OGA750-432

folio 215 recto

Jan. Nous Jean Philippe Eugene compte de Merode et du Saint Empire marquis de Westerlo …
&&& niet verder bewerkt. … faite a notre cahteau de Merode le 8 april 1729 ... signé Marq. de
Westelro et cachette de ses armoiries en pire rouge.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende
reverentelijk, Matthijs Van Kerckhoven als geëede voogd der wees Maria Van Kerckhoven, de
voorzegde Matthijs Van Kerckhoven en Peeter Helsen als geëede voogden der wezen wijlen
Gerard Van Kerckhoven daar moeder af was Jenneken Helsen, Jan Vermeerberghen en
Adriaen Van Houdt als geëede voogden der wezen wijlen Adriaen Van Kerckhoven daar
moeder af leeft Catharina Moons, verklarende dat den voorschreven vertoonder hebben verkocht
zeker perceel heide en weide bij de wezen ondeelbaar gelegen tot Damseijnde onder Westerlo
aan Adriaen Govaerts en Adriaen Van Kerckhoven Bastiaenssone alzo de voorschreven
verkoop niet validelijk vermag te geschieden zonder consent en autorisatie van Ue als
oppervoogden, redenen van recours tot Ue.
Ootmoedelijk bidden de geliefte zij van aan de voorschreven vertoners in hun kwaliteit te verlenen
de nodige autorisatie … mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekening, bewijs.
Onderstond het handteken van Matthijs Van Kerckhoven en was nog ondertekent Peeter Helsen
en Jan Vermeerberghen.
Copije van de apostille. Gezien den dispositieven dezer schepenen des land en markiezaat
Westerlo, accorderen aan de supplianten de autorisatie dezen verzocht. Actum in collegio deze 21
maart 1730.

Aan mijne heren den schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met eerbieding
Adrianus Tubbecx en Jan Laureijs geëede voogden van Franciscus Peeters Mertenssone, dat
dezelfde Franciscus Peeters Mertenssone …
WLO-OGA750-433

folio 215 verso

… heeft geplaceert binnen Westerlo om te doen het ambacht van kuiper, waartoe hij nodig heeft
gereedschap en groot hout, hetgeen hij Francis voorschreven niet kan kopen, mits is onvoorzien
van de nodige penningen en dat hem zijn aangemeld drie percelen van erven gelegen onder Geel
belast met renten zo verre dat zijnen trek of pacht dan van zoveel jaarlijks minder opbrengt als de
intresten en lasten, zo hebben de vertoners goed gevonden ter oorzaak voorschreven gezegde
drie panden publiekelijk en ten beste profijt te verkopen, dan alzo zulks niet validelijk vermag
geschieden zonder permissie en autorisatie van de oppervoogden, oorzaak de remonstranten hun
keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten te verlenen de voorschreven
autorisatie met macht van de kopers te goeden.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie ten
deze breder geroerd, mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.
Actum coram Philip Halloint en Adriaen Heijns schepenen deze 7 mei 1730.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende
reverentelijk, Adriaen Peeters en Joannes Baptist Verbiest als geëede voogden der
minderjarige wezen wijlen Peeter Peeters en Maria Peetermans gehuwden tijdens hun leven, hoe
dat zij onlangs op Ue aggregatie aan Steven Verboven hebben verkocht een bunder land,
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gelegen op “ het leemputtenveld “ de voorschreven wezen competerende daar aangezien alzulks
land of goed niet behoorlijk kan verkocht worden, gelieve dat met Ue consent en autorisatie,
redenen de supplianten dat de voorschreven wezen zijn belast met verscheidene passieve
schulden hun zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gediend te wezen die voorschreven verkoop te landeren en approberen
met de nodige autorisatie …
WLO-OGA750-434

folio 216 recto

de voorzegde supplianten te ontgelden en onterven … Onderstond met dusdanig kruis dit is het
handmerk van Adriaen Peeters in presentie van … en nog onderstond Joannes Baptist
Verbiest.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accordeerden de verkoop in deze geroerd, autoriseren ten hunnen wegen de
supplianten om den koper voor Heer en Hof competent te vesten en erven, mits doende van de
kooppenningen te doen behoorlijke rekeningen en bewijs. Actum in collegio deze 16 mei 1730. L.
Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met
eerbieding, Sebastiaen Van Roije en Jan Vande Broeck als geëede voogden der wezen wijlen
Adriaen Van Roije daar moeder af leeft Maria Vande Broeck, hoe dat de voorschreven Adriaen
Van Roije in zijn leven gekocht had zeker huis, hof en land daaraan, gelegen tot Hulshout, welke
panden den zelfde Adriaen Van Roije niet en had voldaan, waarom de vertoner alhier worden
gepraamd tot voldoeningen koopsom belopende 320 guldens salvo, tot koeling van welke de
remonstranten geen ander expediënt hebben kunnen vinden als te verkopen enige ongelegen
panden der voorschreven wezen, dat mits zulks niet validelijk kan geschieden als mits permissie
en autorisatie van de wezen oppervoogden, oorzaak de vertoners hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk bidden de geliefte zij van aan de supplianten in hun voorschreven kwaliteiten
verlenen de nodige autorisatie. Was ondertekent Sebastiaen Van Roije.
Copije van het appointement. Schepenen des land en markiezaat Westerlo, autoriseren de
supplianten tot verkoop der goederen deze vermeld mits doende van de koop penningen te maken
behoorlijke rekening. Actum in collegio van schepenen deze 13 juni 1730. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des markiezaat Westerlo. Vertonen met behoorlijke
eerbieding, Cornelis Scroven en Jan Baptist Leuckens als geëede voogden van het weeskind
wijlen Hendrick Leuckens daar moeder af leeft Anna Scroven dat aan de kinderen Geeraerdt
Scroven …
WLO-OGA750-435

folio 216 verso

waaronder is de voorschreven Anna Scroven is competerende zeker heijken Leenroerig onder
Westerlo gelegen omtrent “ het goorken “, groot ander halve zille welke heide als niet deelbaar de
andere kinderen van de gezegde Geeraerdt Scroven absolutelijk verstaan verkocht te worden,
waarin de vertoners met de voorschreven Anna Scroven hebben geconsenteerd dan vermits het
part van de voorschreven Anna Scroven door het afsterven van haar voornoemde man Hendrick
Leuckens is gedevolveerd op het voorschreven weeskind en dienvolgens niet validelijk kan
worden verkocht als met octrooi en decreet van den Soevereinen Raad dan mits de kleine
aangelegenheid van zaak als zijnde het voorschreven heitken maar verkocht voor dertig guldens in
het geheel, zo keren de remonstranten met de voorschreven Anna Scroven hun tot Ue.
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Ootmoedelijk biddende de geliefte van voor zo veel in Ue is aan de supplianten te verlenen Ue
consent. Dit is het hand x merk van Cornelis Scroven, dit is het hand X teken van Jan Baptist
Leuckens.
Copije van den appointement. Schepenen des land en markiezaat Westerlo autoriseren de
supplianten, voor zoveel in hun is, mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekening etc..
Actum in collegio van schepenen deze 13 juni 1730. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen
reverentelijk Michiel Dillen en Jespar Broecx als geëede voogden der wezen wijlen
Catharina Dillen daar vader af leeft Adriaen Verrijcken den zelfden gevoegd dat dezelfde
Adriaen Verrijcken in het leven van mijn huisvrouw heeft gemaakt verscheidene passieve
schulden in het kopen van erfgoederen ter som van vier honderd guldens, een in zijne weduwlijke
staat twee honderd guldens over de koop van een half bunder hooiwas gelegen in “ het
doodtbroeck “ onder Hulshout, welk perceel den voorzegde Adriaen Verrijcken als zijnde
gekocht tot groot profijt van zijn kinderen, die daarin zullen worden gegoed tot verzekering der
voorzegde sommen de remonstranten gepraamd worden tot laten passeren van obligaties met
onherroepelijke procuratie ten einde van de realisatie op de sussistante panden on de
voorschreven kinderen gedevolveerd en verstorven, waartoe de remonstranten zich verstaan voor
zoveel nodig …
WLO-OGA750-436

folio 217 recto

dan mits daartoe gerekwireerd wordt decreet en autorisatie van de oppervoogden, redenen zij hun
keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte te zijn van aan de supplianten in hun kwaliteit te vergunnen de
voorschreven nodige autorisatie. Was ondertekent Michiel Dillen, Gaspar Broecx en Adriaen
Verrijcken.
Copije van het appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hiervoor vervat, mits de
voorschreven supplianten de rentreffers op sussistante panden te goeden in forma. Actum in
collegio van schepenen 11 juli 1730. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met
eerbieding, Hendrick Boogaerts als geëede en Philip Fr. Halloint voogd uit de wet voor de
wezen wijlen Jan Baptist Vermeerberghen daar moeder af leeft Elisabeth Boogaerts, dat
dezelfde Elisabeth Boogaerts in haar weduwlijke staat niet kan onderhouden haar mutuele
testament met haar voornoemde man gemaakt en gepasseerd voor de notaris G. Henricx en
zekere getuigen in dato 30 juni 1729 waarvan aan Ue bij kopie authentiek wordt visie gedaan heeft
verkocht met haar broer Petrus Boogaerts zeker huis en land gelegen tot Bruggeneinde onder
Heijst op den Bergh en dat tot koeling van een rente die zij geldende is aan de erfgenamen
Jaques Van Meensel en aan Hendrick Dircx beiden woonachtig tot Westmeerbeek, dan vermits
de kopers alsnu moeilijkheid maakt om de goedenisse te ontvangen, tenzij de oppervoogden
daartoe verlenen hun consent en behoorlijke autorisatie, oorzaak remonstranten die voor zoveel in
hun is de voorzegde verkoop aggregeren, zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte van aan de supplianten in hun kwaliteit te verlenen de
voorzegde nodige autorisatie en de volle macht om de kopers daarin te gichten en goeden.
Ondertekent Hendrick Boogaerts en Philippe Fr. Halloint.
Copije van de appointement. Schepenen des land en markiezaat Westerlo aggregerende voor
zoveel in hun is de verkoop in deze breeder geroerd, autoriseren de remonstranten om de koper in
hun gekochte panden behoorlijk te goeden voor Heer en Hof, mits doende van de penningen
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behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 11 juli 1730. L. Van
Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen
reverentelijk Martinus Van Dijck en Amandt Voorts in kwaliteit als geëede voogden
WLO-OGA750-437

folio 217 verso

minderjarige wezen wijlen Joannes Van Dijck 47 en Anna Voorts gehuwden tijdens hun leven,
verklarende hoe dat zij tot onderhoud der wezen en koeling der schulden hebben verkocht ten
hoogsten en ten schoonsten, zeker huis, stal, … hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Doffen
gehucht onder Olen en alzo het zeker huis was onderworpen aan vele reparaties en aan perikel
van brand … dan alzo de verkoop niet validelijk vermag te geschieden zonder permissie en
autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen van om de vertoners zij zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gedienstig te zijn van aan de voorschreven supplianten te verlenen de
autorisatie. De schepenen accordeerden met de voorschreven verkoop om redenen voorschreven
en de kopers daarin te goeden en vesten met van de kooppenningen te doen behoorlijk rekening,
bewijs en reliqua. Was ondertekent … Jan Van Dijck.
Copije van het appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hiervoor vervat de autorisatie.
Actum in collegio van schepenen deze 11 juli 1730. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
behoorlijke eerbieding, Amandt Belmans en Jan Diercx als voogden der wezen wijlen Peeter
Belmans daar moeder af leeft Maria Van Eijnde, verklarende dat aan de wezen competeerde een
vierde part in zeker huis en hof gestaan en gelegen onder de Heerlijkheid van Lille, dan alzo
hetzelfde niet is deelbaar dan tot grote schade der wezen, zo hebben de vertoners het
voorschreven huis en hof tot koeling der schulden ten hoogsten en schoonste verkocht met
overstaan van andere erven, dan alzo de verkoop niet validelijk vermag te geschieden als met
consent en autorisatie van Ue als oppervoogden oorzaak van om de vertoners hun zijn kerende tot
Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn van aan de supplianten te verlenen de verzochte
autorisatie, accorderende de voorzegde verkoop te accorderen voor deze verkoop en om de
kopers daarin te goeden en vesten naar stijl en bankrecht, mits doende behoorlijk rekening, bewijs
en reliqua van de kooppenningen. Was ondertekent Jan Diercx.
Copij van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accordeerden aan de supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie ten
deze breder geroerd mits doende behoorlijke rekening, bewijs en reliqua … Actum in collegio van
schepenen deze 11 juli 1730. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-438

folio 218 recto

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond
reverentelijk Adriaen Verboven en Martinus Verrijdt in kwaliteit als geëede voogden der
minderjarige wezen wijlen Mattheus Verboven 48 daar alsnog moeder af leeft Magdalena
Verrijdt, verklarende hoe dat zij het sterfhuis vindende belast met vele passieve schulden de
meeste obligaties, en de koeling dezelfde geen ander expediënt kunnen vinden als te verkopen het
huis, hof en binnengeleg tot Doffen onder Oolen dan alzo hetzelfde niet vermag te gescheiden
47
48

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Dijck x Anna Vorst, nr. 2513, pag. 501.
Olense gezinnen voor 1801: Matheus Verboven x Magdalena Verrydt, nr. 3116, pag. 618.
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zonder permissie en autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen waarom de vertoners hun zijn
kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieft te zijn van aan de voorschreven supplianten te verlenen de
autorisatie voor de voorschreven verkoop om redenen hiervoor breder geroerd en om de kopers
hierin te goeden en vestigen naar stijl en bankrecht, mits doende hiervan behoorlijke rekening,
bewijs en reliqua … Was ondertekent Adriaen Verboven en nog verder stond M. V. R.
Copije van appointement. Gezien het dispositieven dezer, accorderen de schepenen om redenen
hierin vervat der verkoop om mits doende van de penningen behoorlijke rekening, bewijs en
reliqua … Actum in collegio van schepenen deze 12 september 1730. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met
gewoonlijke eerbieding Arnoldus Leeus en Mr. Philip Fr. Halloint schepenen uit de wet als
voogden voor de wezen wijlen Maria Pauwels en Geeraert Leeus dat aan de voorschreven
wezen is competerende bij successie uit hoofde van hun moeder en hun ouders zeker huis en hof
gestaan en gelegen in de Plaatse alhier groot en aanpalende als in de conditie daarvan zijnde, wel
huis en hof onder de voorschreven wezen niet deelbaar was en dat er zijn externe veelvuldig
passieve schulden der sterfhuis der gezegde Maria Pauwels, comparerende om welk te effenen
en ter voordracht oorzaak voorzegt de vertoners hebben geraden gevonden voor zoveel in hun is,
te verkopen het gezegde huis en hof, dan mits zulks niet validelijk is zonder decreet en autorisatie
van der wezen oppervoogden, oorzaak de remonstranten hun zij keren tot Ue Ootmoedelijk
biddende gelieft te zijn van aan de supplianten …
WLO-OGA750-439

folio 218 verso

in hun voorschreven kwaliteit te verlenen de voorschreven nodige autorisatie en decreet ten einde
als voorschreven met macht van uit de koop penningen te betalen alle passieve schulden
waarmede het sterfhuis van Maria Pauwels volgens recht zal bevonden worden belast gezin .
Was ondertekent Arnoldus Leeus, Philippe Fr. Halloint
Copije van het appointement. Gezien deze schepenen des land en markiezaat Westerlo,
accorderen aan de supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie ten deze vervat, mits
doende behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 12
september 1730. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met
eerbiedig Adriaen Soetens gewezen voogd van zijn minderjarige zusters en broers bijgestaan met
Joannes Snoeckx dat de vertoonder na de dood van Jan Soetens … hebben gekocht twee
percelen van de erfgenamen tot gemeen behoef en dat tot groot profijt der voorschreven wezen
waartegen en om te voldoen der koopsom der voorschreven gekochte panden zij genoodzaakt zijn
geweest te verkopen een perceel land gelegen tot Strateneinde geheten “ het houtblock “
waarvan koper is gebleven Peeter Soeten, dan mits dusdanige goederen niet validelijk mogen
worden verkocht als met permissie en autorisatie der oppervoogden redenen zij hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte de voorschreven verkoop te aggregeren met macht op de koper
daarin te gichten en te goeden. Was ondertekent Adriaen Soeten toename “ buocx “ …..
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo deze
dispositieven dezer, accorderen aan de supplianten de autorisatie dezer breder geroerd mits
doende van de penningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van
schepenen deze 21 november 1730. L. Van Wesel.
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Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met
eerbieding Cornelis Verborght als geëede voogd van het enig weeskind van wijlen Petronella
Verborght daar vader af leeft Adriaen Wuijts alhier, verklarende dat dezelfde Adriaen Wuijts
gekomen tot een hooge ouderdom van 80 …
WLO-OGA750-440

folio 219 recto

jaren niet bekwaam is van iets te winnen waardoor hij is gekomen tot zodanige armoede mits geen
taak van levensmiddelen, dat hij met zijn voorschreven leed staan ten vergaan ten tijde den
remonstrant omdat te voorkomen hadden geraden gevonden tot nodige subsistentie der
voorschreven wezen en vader op te lichten een som van honderd guldens en daarvoor te
verbinden zeker huis etc… op hetzelfde weeskind gedeblokkeerd, gestaan en gelegen aan de
Plaatse alhier oostwaarts “ Clein Antwerpen “ en west François Lorentops, dan vermits den
vertoonder zulks niet vermag te doen als met decreet en autorisatie der oppervoogden, oorzaak hij
hem is kerende tot Ue. Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de suppliant de autorisatie
tot lichting der voorschreven penningen … Onderstond C V B handmerk van Cornelis Verboven en
G. Henricx
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accordeerden voor zoveel in hun is om redenen hierin vervat de autorisatie
dezer verzoek, mits doende behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum in collegio den
schepenen deze 21 november 1730. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met
eerbieding Sebastiaen Verboven en Steven Verboven als voogden der kinderen wijlen Barbara
Wouters daar vader af was Niclaes Verboven. Item Michiel Duijs als voogd van het kind van
voornoemde Barbara Wouters daar vader af leeft Adriaen Nijs, dat de remonstranten in hun
voorschreven kwaliteit ter samenderhand met de voorschreven Adriaen Nijs zijn genoodzaakt
geweest te verkopen zeker huis, schuur, stal, hof gestaan en gelegen in de Polderstraat alhier
gekomen van wijlen Elisabeth Van Rijmenandt, mits de voorschreven goederen niet konden
worden gedeeld en dat het sterfhuis van de voornoemde Barbara Wouters was belast met
schulden, dan vermits de vertoners niet mogen doen deze verkoop als met decreet en autorisatie
der oppervoogden, redenen zij hun keren nemen tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten in hun kwaliteit te verlenen de
voorschreven nodige autorisatie. Was ondertekent Steven Verboven, Adriaen Nijs, Michiel
Duijs.
Copije van appointement. Gezien deze schepenen des land en markiezaat Westerlo accorderen
om redenen hierin vervat aan de supplianten de autorisatie ten deze verzocht, mits doende
behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. Ph.
Fr. Halloint, Marten Douwen schepenen deze 14 februari 1731. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-441

folio 219 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met
eerbieding Adriaen Van Kiel en Jan Vervoort als geëede voogden der wezen wijlen Elisabeth
Van Kerckhoven daar vader van leeft Adriaen Vervoort dat zij vertoners zo in eigen naam als in
kwaliteit tot betaling van enige passieve schulden aan hun achtergelaten bij wijlen Juffrouw Anna
De Winter van dewelke zij zijn gelijke erfgenamen en genoodzaakt zijn geworden te lichten van de
kerk van Hulshout een som van 200 guldens integendeel van dewelke zij vertoners aan de
voorschreven kerk van Hulshout graag zouden transporteren een obligatie van twee honderd
guldens kapitaal met de intresten die er aan hun achtergelaten zijn bij de voornoemde Anna De
Winter staande tot last van Peeter Bouwen Dielissone smid dezer remonstranten zulk uit
autoriteit niet en zoeken of vermogen te doen, zo keren zij vertoners zich tot Ue.
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Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten hun voorschreven kwaliteit te
verlenen de permissie en autorisatie tot het transport. Was ondertekent Jan Vervoort en Adriaen
Van Kiel.
Copije van appointement. Gezien deze schepenen des land en markiezaat Westerlo, accorderen
voor zoveel nodig de permissie en autorisatie tot het transport dezer geroerd. Actum in collegio
van schepenen deze 17 april 1731. L. Van Wesel.

Aan mijne heren met eerbieding Sebastiaen Van Roije voogd der wezen wijlen Jan Van Roije en
Elisabeth Dircx, Marten Peeters voogd der kinderen wijlen Peeter Dircx daar moeder af leeft
Anna Peeters, Hendrick Soeten als voogden der wezen wijlen Cathrien Dircx en Jan Van Pelt
en Peeter Jacops als voogd der wezen wijlen Maria Dircx en Jan Van Der Auwera, dat zij
remonstranten in hun kwaliteit voorschreven genoodzaakt zijn ten verzoek van haar mede
erfgenamen van wijlen Peeter Dircx Michielssone overleden binnen Hulshout, geprijseerd zijn
geworden tot koeling der passieve schulden in het voorschreven sterfhuis van Peeter Dircx
voorzegt bevonden en ook dat de voorschreven erfgoederen bij dezelfde Peeter Dircx
achtergelaten niet deelbaar zijn dezelfde goederen met het verkopen, hetgeen niet validelijk
vermocht te geschieden als met decreet en autorisatie van Ue als oppervoogden, oorzaak de
vertoners hun keren tot Ue. Ootmoedelijk biddende de geliefte aan de voorschreven supplianten …
WLO-OGA750-442

folio 220 recto

in kwaliteit te verlenen de voorschreven nodige autorisatie, was ondertekent Adriaen Van Roije en
Hendrick Soeten, Peeter Jacops, en met het + handmerk Merten Peeters .
Copije van het appointement. Gezien de schepenen des land en markiezaat Westerlo aan de
supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie ten deze verzocht mits doende van de
penningen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 17 april
171. L. Van Wesel.

Copije uit zekere kopie geschreven op zegel van vier stuivers. Nous Jean Eugene compte de
Merode marquis de Westrlo …etc. Niet verder bewerkt aangezien Frans geschreven tekst.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
eerbieding Adriaen Douwen en Adriaen Verstappen als voogden der wezen wijlen Jan Douwen
en Elisabeth Verstappen, dat de …
WLO-OGA750-443

folio 220 verso

voorschreven gehuwden zeer weinig goederen aan hun kinderen hebben achtergelaten en dat de
geremonstreerde dezelfde als zijnde nog touchte? van jaren besteden en de voorschreven hunne
mondkosten te verkopen zekere heide in “ de dullekens hoeven “ alhier hetwelk de vertoners
niettegenstaande de voorstaande redenen en noodzakelijkheid propria autorisatie niet vermogen
de doen als met autorisatie en decreet der wezen oppervoogden hun te keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten in hun voorschreven kwaliteit te
verlenen de autorisatie en decreet. Was ondertekent Adriaen Douwen en onderstond met zeker
kruisje dit is het handmerk van Adriaen Verstappen verklarende niet te kunnen schrijven.
Copije van het appointement. Gezien de schepenen des land en markiezaat Westerlo, accorderen
aan de supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie ten deze verzocht mits doende van de
penningen behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 26
juni 1731. L. Van Wesel.
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Op heden deze 11 september 1731 voor de heer drossaard en schepenen onder te noemen
compareerde Hendrick Claes en Jan Douwen als voogden der wezen wijlen Peeter Claes daar
moeder of leeft Anna De Winter ter ene en dezelfde Anna De Winter ten deze bijgestaan met
Jan Van Kerckhoven haar tegenwoordige man ter andere zijde, welke voorschreven
comparanten verklaarden door tussen spreken van schepenen en andere goede mannen
gekomen te zijn tot akkoord nopende de haafelijke goederen op de voorschreven wees verstorven
uit hoofde van wijlen zijn vader in voegen en manieren na volgende.
Te weten dat de voorschreven Anna De Winter zal schuldig en gehouden zijn haar wees met
naam Hendrick Claes te onderhouden van kost en drank, linden en wullen, ziek en gezond, ten
lief en ten leed mitsgaders hetzelfde te laten leren lezen en schrijven ten goedmansprijse tot dat
hetzelfde zal gekomen zijn toe een ouderdom van 20 jaren of een geapprobeerden staat, als hun
voorschreven moeder gehouden zal wezen aan haar voorschreven kind voor uitkoop in volle
erfdom te laten profiteren alzulke obligatie van 50 guldens courant geld als hetzelfde kind is
hebbende tot last van zijn voorschreven voogd Hendrick Claes op dat deze voor den notaris G.
Hendricx en getuigen, welke obligatie moeten worden geremplaceerd bijgeval die werden
geschoten voor alleen de voorschreven wezen geen een tot de voorschreven ouderdom of staat,
en als het zaak de voorschreven wees kwam aflijvig te worden …
WLO-OGA750-444

folio 221 recto

voor dat het was gekomen tot den staat of ouderdom als voorschreven zijn is, zal de voorschreven
moeder het dood lichaam gehouden wezen te doen bestellen ter gewijde aarde op haar kost alleen
en houden daarover een tamelijke uitvaart naar staat en conditie integendeel van hetwelk
voorschreven zal de tweede comparante genieten en profiteren al de haafelijke meubelen ten
sterfhuis verbonden, mitsgaders profiteren den jaarlijkse intrest der bovengemelde obligatie tot dat
de weese zal wezen gekomen tot staat of ouderdom als voorschreven is, mits betalende alle de
passieve schulden van het sterfhuis, al hetwelk de voorschreven beloofden dit te wezen hun
akkoord van afsnede, belovende dezelfde te houden voor goed, vast en van waarde …
Coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Mr. Ph. Fr. Halloint, Jan Baptist en Hendrick Verbist
schepenen in collegio.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat tot Westerlo. Vertonende
met eerbieding Jan Van Hool en Jan Van Eijnde geëede voogden der wezen wijlen Guilliam Van
Eijnde daar moeder af is, alhier mede remonstrerende Anna Bellens dat den voorschreven
Guilliam Van Eijnde in zijn leven heeft ten intrest opgelicht van Jan Van Loije tot Wiekevorst
honderd veertig guldens kapitaal en als dat de voorschreven wezen nog zijn belast met
verscheidene passieve haafschulden die niet kunnen worden betaald tenzij de vertoners dezelfde
kunnen koelen met lichting van 160 guldens hetgeen zij vertoners van hun kant graag zouden
doen uit handen van den voornoemde Jan Van Loije des presenterende mits hun verklarende
voor de gezegde twee sommen tot 300 guldens op sussistante panden der gezegde wezen, dat
mits de remonstranten uit hunne eigen autoriteit zulks niet en vermogen te doen als met prealabele
autorisatie en decreet der wezen oppervoogden, oorzaak de vertoners hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van de voorschreven supplianten te autoriseren tot lichting
van de voorschreven 160 guldens van dito Jan Van Loije en ten zijne behoef zo van de …
WLO-OGA750-445

folio 221 verso

laatste somme als van de vorige 140 guldens te verlijden behoorlijke rente en dezelfde t’ zijne
contentemente de gelijke somme doen en laten hypothekeren op sussistante panden. Onderstond
in dusdanige form, dit is het + handmerk van Jan Van Hoel, dit is het handmerk + van Jan Van
Eijnde, dit is het handmerk + van Anna Bellens lager stond mij present en was ondertekent G.
Henricx .
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Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven en geconsidereerd de redenen daarbij, autoriseren de supplianten tot de lichting der
honderd en zestig guldens ten intrest daarin vermeld met macht van de gelijke somme van 300
guldens ten behoef van den geldschieter te mogen hypothekeren op sussistante panden mits
doende aan ons van de gezegde 160 guldens word gebleken bij lichting waarom van schepenen
deze 25 september 1731. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
eerbieding Peeter Vincx met Maria Verlinden zijne huisvrouwe te voren getrouwd met Geerard
Vanden Veecken, dat denzelfde Geerard Vanden Veecken is geweest borgmeester alhier de
anno begonnen Sint Jan 1713 tot Sint Jansmisse 1714 welke Geeraerdt Vanden Veecken bij het
slot zijner rekeningen in die kwaliteit gedaan is bevonden aan de gemeente van Westerlo schuldig
te zijn drie honderd en tachtig guldens salvo waar over de remonstranten nu worden gepraamd tot
voldoening van de voorschreven achterheid en is ook waarachtig dat de remonstrante niet met
haar eerste man staande den huwelijk hebben gekweten en afgeleid een rente van drie honderd
guldens gehypothekeerd ten behoef van Sr. Ambrosius Egidij op zekere percelen van erven en
onder andere zeker perceel land geheten “ den corte ribben “ gelegen alhier gelegen achter het
gasthuis bij de voorschreven Maria Verlinden met haar voorschreven eerste man Geeraerdt
Vanden Veecken gekocht op den last der rente voorschreven van de gezegde …
WLO-OGA750-446

folio 222 recto

Ambrosius Egidij en ook als voorzegt is aan den zelfde gekweten, blijkend de cassatie daarvan
alhier wettelijk geschied den 14 mei 1715 tot welke afwijking de voornoemde eerste gehuwden
heden ter intrest opgelicht van Ursula Van Cauwenbergh gouvernante op het kasteel alhier
dergelijke 300 guldens kapitaal blijkens de obligatie daarvan verleden op den 8 januari 1715 welke
300 guldens met intrest door de remonstranten zelf zijn gekweten aan Franciscus Van Beneden
en Catharina Briers gehuwden en erfgenamen van de voorschreven Ursula Van Cauwenbergh
blijkens kwitantie en cassatie onder hun signaturen verleden op den 29 april 1723 aan Ue gelijk
ook de voorgenoemde instrumenten in origineel vertonende.
En mits de remonstranten bij middel en op den voet voorschreven het genomineerde pand …
ontlast hebbende van de eerste rente verkregen de activa van den intrest en geen middel weten te
vinden over de gezegde achterhield te voldoen als met verkoop van het voorzegde pand, profitabel
als tot grote inkost te laten verkopen hunne meubilaire effecten hetgeen hun mede zou sterken
aan de voor en nakinderen als van de vertoners zijnde dezelfde remonstranten ….
Vragende toestemming, decreet en autorisatie om het voorzegde pand publiekelijk te mogen
verkopen.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat van Westerlo den
dispositieven dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hierin vervat en aan schepenen
kennelijk voor zoveel in ons is de autorisatie ten deze breeder geroerd mits doende van de koop
penningen te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. acute in collegio van schepenen deze
23 oktober 1731.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen
reverentelijk, Niclaes Govaerts, Peeter Vermeerberghen in kwaliteit der minderjarige wezen
wijlen Anthoni Goijvaerts en Monica Vermeerberghen, dat aan de voorschreven wezen is
competerende twee derde parten in zeker perceel weide leengoed, welke niet wel deelbaar is dan
tot schade der wezen welke weide, de voorschreven voogden zouden graag verkopen tot profijt
der wezen welke verkoop niet validelijk vermag te geschieden zonder autorisatie en permissie van
Ue.
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WLO-OGA750-447

folio 222 verso

Redenen waarom de vertoners zijn kerende tot Ue. Ootmoedelijk biddende de geliefte zijnde aan
de supplianten te verlenen de verzochte nodige autorisatie om redenen voorschreven en om de
koper te goeden, vesten en erven naar bankrecht, mits doende aan de koop penningen behoorlijke
rekening, bewijs en ingeval van nood te accorderen voor de permissie aan de verkoop, transport
enige der wezen goederen … Ondertekent Niclaes Govaerts.
Copije van het appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accorderen om redenen hierin vervat de autorisatie ten deze verzocht mits
doende van de koop penningen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum in collegio van
schepenen deze 4 december 1731? Was ondertekent Peeter Van Bijlen schepene.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
eerbieding den heer Guilielmus Van Meerberghe onderpastoor van Maesijck en Hendrick
Boogaerts als voogden van het minderjarige weeskind achtergelaten bij wijlen Jan Baptist Van
Meerberghen daar moeder af leeft Elisabeth Boogaerts dat den voorschreven Jan Baptist Van
Meerberghen omtrent drie jaren gekocht hebben zeker huis cum appendenties geheten “ den
roeden hert “, gestaan en gelegen alhier in de Plaatse, dat de keldering van hetzelfde huis zeer
onbekwaam was om daar zomers te kunnen conserveren ‘ het goed bier ‘, het is gebeurd dat nu
kortelings is te koop gekomen een consignerende huis van Barbara Hermans voorzien van een
goede en koelen kelder met veel andere geriefelijke …
WLO-OGA750-448

folio 223 recto

plaatsen zeer dienstig, noodzakelijk en applicabel tot de voorzegde eerste huizinge “ den Hert “ zo
is dat de vertoners het hebben raadzaam gevonden voor de voorzegde wees te kopen het
voorschreven huis van Barbara Hermans gelijk zij in hun voorschreven kwaliteit daarin voor Ue
zijn gekomen op den achttiende december zeventien honderd één en dertig (guldens) dan alzo zij
vertoners zijn onvoorzien van enige penningen tot voldoening van de koop voorschreven
monterende met de pontpenningen en andere onkosten te samen 800 guldens zo is dat zij daartoe
geen andere middel weten te vinden als tot betaling van de voorschreven koop ten intrest te lichten
dergelijke 800 guldens wisselgeld en daarvoor te belasten enige erfgoederen op de voorschreven
wezen verstorven hetgeen niet validelijk vermag te geschieden als met autorisatie en decreet van
de voorschreven weese oppervoogden redenen de remonstranten hun zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij aan de supplianten te verlenen Ue decreet en autorisatie tot
lichting der gezegde 800 guldens met macht van de geldschieter op enige der voorschreven
wezen goederen ten behoef van het voorschreven kapitaal met intrest te verzekeren met
behoorlijke realisatie en affectatie in forma. Was ondertekent, Michiel Verachtert en Hendrick
Boogaerts.
Copij van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer autoriserende de voogden om redenen hierin vervat tot lichting van acht
honderd guldens kapitaal wisselgeld met macht van rentreffers te goeden en erven op de panden
vermeld mits doende daarvan behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum coram Jan Baptist
Verbist en Jan Dauwen schepenen deze 12 januari 1731. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-449

folio 223 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende
reverentelijk den eerwaarde heer Joannes Baptist Thijs en Joannes Franciscus Thijs dat hun
minderjarige zuster M. Anna Francisca Thijs ontvangen zijnde tot de Arme Clarissen binnen de
stad Brussel niet anders en tracht als deze haar geestelijke staat met Gods gratie te mogen
aanvaarden en daarin verhoopt te perseveren. Dat eensgelijks haar minderjarige broer Joachim
Thijs geresolveerd zijnde van zich te begeven tot de geestelijke staat is solliciterende bij de

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 195

eerwaardige paters Minderbroeders, zodanig dat hij zijne admissie in het voorschreven ... order
alle dagen is verwachtende, en gemerkt dat de remonstranten onvoorzien zijn van gereede
penningen die zij nodig …
WLO-OGA750-450

folio 224 recto

zullen hebben zo tot constitutie van de respectieve ’doten ‘ betaling van de ordinarische recreatien
met des daar aan kleeft dan ter contrarie den gemeenschappelijk sterfhuis van wijlen hun ouders
nog belast vindende met differente zo reëel als personele renten. Zo hebben zij om hunne
voorschreven wezen te helpen tot den voorschreven geestelijke staat als tot aflossing van deze
renten geraden gevonden te verkopen enige erfgoederen der voorschreven sterfhuis pro indiviso
competerende, redenen van hun recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende van des geliefte zij remonstranten voor zoveel nodig te autoriseren tot het
verkopen de erfgoederen ten effect voorschreven nodig mitsgaders van kopers te gichten en
goeden in forma en was ondertekent Joannes Baptista Thijs, J. F. Thijs pastoor in Watermaal.
Copije van appointement. Schepenen des land en markiezaat Westerlo recorders om redenen
hierin vervat de autorisatie ten deze verzocht, mits doende van de kooppenningen behoorlijke
rekening, bewijs en reliqua. Actum coram PH. Fr. Halloint en Verbist schepenen deze 28 januari
1732. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA750-451

folio 224 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond
reverentelijk Martinus Van Beijlen en Adriaen Vekemans geëede voogd der wezen wijlen Peeter
Verboven 49 daar moeder af leeft Jenneke Peeters, hoe dat zij het sterfhuis vindende belast met
vele passieve schulden, obligaties etc… en tot koeling der zelfde geen ander expediënt te vinden
als te verkopen enige wezen goederen, bestaande in een huis, hof en binnenblok tot Doffen onder
Olen dat alzo hetzelfde niet vermag te geschieden zonder permissie en autorisatie van Ue
oppervoogden, redenen waarom de vertoners zich kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn van aan de voorschreven supplianten te verlenen
de verzochte autorisatie en akkoord der voorschreven verkoop om redenen voorschreven en
ingeval van nood te accorderen voor de verkoop of belasting der goederen en om de kopers te
goeden in forma, mitsgaders van de koop penningen te maken rekeningen met bewijs en reliqua.
Copij van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieven
dezer, accorderen om redenen hierin vervat … Actum in collegio deze 19 februari 1732.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met
eerbieding Maria Hermans laatste weduwe wijlen Geeraert Van Gompel en te voren van
Frederick Hesselincx met haar bijgestaan Martinus Hermans als voogd van haar voorkinderen
verwekt bij wijlen den voornoemde Frederick Hesselincx dat de vertoner uit grote
noodzakelijkheid schuld en armoede met overstap van den remonstrant in zijne kwaliteit
voorschreven graag zouden lichten zestig guldens zijnde het restant van zes en zeventig guldens
die Franciscus Peeters als in huwelijk met Catharina Verbist weduwe wijlen Merten Helsen aan
de voorschreven wezen wijlen Frederick Hesselincx aan de vertoners schuldig is over erfkoop
van een perceel erve genaamd “ de pap eters “ …
WLO-OGA750-452

folio 225 recto

en wat hetgeen voorschreven niet validelijk kan geschieden als met prealabele permissie en
autorisatie van Ue als oppervoogden voorschreven redenen van hunne recours tot Ue.
49

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Verboven x Joanna Peters, nr. 3130, pag. 621.
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Ootmoedelijk biddende de geliefte zijnde tot het verzoek hiervoor gedaan te geven permissie en
decreet. Was ondertekent Maria Hermans, Martinus Hermans.
Copije van het appointement. Gezien bij drossaard en schepenen des land en markiezaat
Westerlo den dispositieven dezer en daarover de remonstranten mondeling gehoord, accorderen
aan de supplianten de lichting van de som van 20 guldens tot betaling in dit rekwest vermeld mits
doende behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum coram Philippe Fr. Halloint en Jan Baptist
Verbist schepenen deze 8 maart 1732. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
eerbieding Adriaen Lemmens en Adriaen Peeters als voogden der wezen wijlen Jan Van Den
Broeck en Maria Peeters gehuwden als zij leefden, welke voogden zijn gekomen tot scheiding en
deling der wezen goederen en alzo de kavel der voorschreven wezen is belast te betalen aan
Adriaen Van de Broeck vijftig guldens en aan Adriaen Lemmens vijf en twintig guldens en
verder tot alimentatie deze wezen hebben nodig honderd guldens tot egalisering van hun kavels
als alimentatie voorschreven, dat alzo hetzelfde niet validelijk vermag geschieden zonder consent
en autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen waarom de vertoners hun zijn kerende tot Ue.
WLO-OGA750-453

folio 225 verso

Ootmoedelijk biddende de geliefte zijnde van aan de vertoners dezer te accorderen van op te
halen honderd guldens en de wezengoederen daarmede te belasten om redenen voorschreven
mits doende behoorlijk rekening, bewijs en reliqua. Was ondertekent Adriaen Peeters en Adriaen
Lemmens.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieven dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hierin vervat de lichting van 100
guldens kapitaal als in dit rekwest breeder vermeld, doende van de penningen rekeningen, bewijs
en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 1 april 1732. L. Van Wesel.

Op heden 29 april 1732 voor de heer drossaard en schepenen onder te noemen compareerden de
heer Fr. Van Wesel der rechten licentiaat vertonende kopje authentiek van zeker transport van
veertig guldens jaarlijks waarvan den teneur van voor tot woord is volgende:
Op heden den zes en twintigste oktober zeventien honderd één en dertig compareerde voor mij
Peeter Gerardi koninklijke notaris van den getallen der stad en secretarie van Antwerpen en in de
presentie van de getuigen ondergenoemd Sr. Joan Baptista Emanuel Le Fever in den naam en
tot hetgeen nabeschreven gemachtigde zijnde van de kinderen en geïnstitueerde erfgenamen van
Juffrouw Isabella Marie Vervoort en wijlen den heer Goris Hermans moeder ingevolge een
zekere procuratie op den vijf en twintigste mei laatstleden van de heren schepenen dezer stad
gepasseerd en onder de zegel ter zake van dezelfde stad ondertekent en die er kwaliteit verklaren
bij deze en in partiële voldoening … het ene aan de kinderen van …
WLO-OGA750-454

folio 226 recto

Juffrouw Theresia Catharina Goris gehuwd zijnde met den heer Louis Bouneaulx ? is
toekomende in de successie en de herediteit van de Juffrouw aflijvige en waartoe zij door de
aflijvige in deze met dezelfde dispositie testamentair geroepen zijn aan en ten behoeve van de
voorschreven kinderen op de voet en op de condities in hetzelfde testament van de aflijvige
begrepen, op te dragen te cederen en te transporteren een rente van veertig guldens jaarlijks ten
penninck twintig met de verlopen van dien daar af verschenen sedert den achtsten dezer maand
oktober, die Marten Peeters nomine uxoris, Catharina Milans en Jan Baptist Peetermans op
den achtsten oktober 1698 compareerde voor schepenen des land en markiezaat Westerlo
verleden hebben in profijt van wijlen de Heer Jan Baptist Geeraerts en daarvoor speciaal
verbonden een huis met keuken, kelderkamer, schuur, stalling met de brouwerij … gronden en alle
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het toebehoren groot in het geheel omtrent 50 roeden en gelegen aldaar aan de straat. Palende
oost naar de straat naar het kasteel, zuid de clijne Laecke, west Adriaen Wuijts (Nuijts ?) en noord
S’ Heeren straet en daartoe alsnog zeker stuk erve groot omtrent een bunder genaamd
“ den dries “ ook binnen Westerlo gelegen aan de pastorie aldaar. Palende oost en noord S’
Heerenstraet, zuid den Leugenloop en west de erfgenamen Hendrick Verbiest, welke
voorschreven rente aan de Juffrouwe aflijvige in deze onder andere was toekomende uit hoofde
van Juffrouw Elisabeth Van Thienen weduwe de heer Joan Heckaert haar moeder en aan haar
onder andere ten dele bevallen bij scheiding en deling dezelfde nagelaten goederen op den acht
augustus zeventien honderd vier, tussen de aflijvige in deze en consoorten voor de heren
schepenen dezer stad gepasseerd, welke voorzegde rente van 800 guldens kapitaal wisselgeld
met intrest de voorschreven Elisabeth Van Thienen weduwe de heer Joan Heckaert dezelfde
renten verkregen hadden bij transport van de voorschreven heer Joannes Baptista Geeraerts op
den elfsten oktober 1698 voor wethouders van Westerlo voorschreven gepasseerd alles volgens
de brieven en bescheiden daarvan zijnde die den comparant ten deze mede overgaf, verklarende
in de naam van zijne constituanten aan nog tot de voorzegde kapitale rente met intrest geen het
allerminste recht part, nog gedeelte meer te hebben nog te behouden in enige manieren maken de
voorschreven kinderen van den voorschreven heer Louis Bonaneaulx ? daarvan vrij heer en
meester en is ten deze mede gecompareerd …
WLO-OGA750-455

folio 226 verso

de heer Joannes Carolo Goris in de naam en in kwaliteit van testamentaire voogd gesteld bij het
testament van zijn moeder doen de voorschreven kinderen en de wezen en verklarende het
transport in de naam van zijne voorschreven wezen in der manieren voorschreven te accepteren,
constituerende verder de voorschreven comparanten onherroepelijk mits deze … om deze akte
van transport respectievelijk voor de wethouders van Westerlo te vernieuwen en herkennen ten
einde van realisatie belovende al dezelfde te zullen houden voor goed en vast en van waarde ten
alle dagen.
Actum Antwerpen telpresentie van Jan Baptist Gerardi en Theodorus Swinnen als getuigen en
is de minuten dezer bij de comparanten en de getuigen benevens de notaris ondertekent.
Welke volgens heeft de comparant uit kracht en naar vermogen van de onherroepelijke procuratie
in de boven gezegde procuratie geïnsereerd dezelfde in al zijne punten en clausule vernieuwd en
herkend. Coram den Heer Fr. Mangelschots drossaard en Sr. Philippus Fr. Halloint en Jan Baptist
Verbist schepenen.

Aan de heren drossaard en schepenen des markiezaat van Westerlo als oppervoogden van alle
wezen aldaar. Vertonen reverentelijk, Marten Verboven als geëede voogd benevens … (leeg)
over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Elisabeth Sent daar vader af leeft
Guibertus Huijbrechts, hoe dat aan dezelfde wezen is competerende uit hoofde hunne moeders
de propriëteit van een derde part van zeker perceel land gelegen in de parochie van Poppel ?
groot in het geheel 96 roeden waarvan de twee resterende derde parten zijn competerende aan
Sr. Nicolaus Lauwerwant ? op dewelke is geresolveerd zijn panden te verkopen … de
supplianten ter oorzaak van de verre afgewezen … dat de wezen de penningen grovelijk zijn nodig
hebben om hun enigszins te komen te excederen, het gezegde goed graag zouden verkopen
benevens den voorschreven Lauwen….? hetgeen niet validelijk vermag te geschieden zonder Ue
permissie, redenen van recours tot dezelfde. Ootmoedelijk biddend ten einde aan de ….
WLO-OGA750-456

folio 227 recto

remonstranten te verlenen de nodige autorisatie, om het gezegde goed met den gezegde
Lauwerwant ? te mogen verkopen of daartoe iemand te constitueren macht hebbende van de
verkoper daarin te goeden, vestigen en erven voor heer en hof, zijnde van alles te doen behoorlijke
rekening bewijs en reliqua. Ondertekent met een kruisje, Marten Verboven verklaarde niet te
kunnen schrijven.
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Copije van her appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo accorderen
aan de supplianten om redenen hierin vervat voor zoveel in hun is autoriserende ten deze
verzocht, mits doende van de koop penningen behoorlijke rekening …. Actum in collegio van
schepenen deze 6 mei 1732. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met
eerbieding, Nicolaes De Winter en Jan Helsen Janssone als voogden der wezen wijlen Jan De
Winter en Anna Maria Baeten dat de vertoonders in hun kwaliteit gepraamd worden te voldoen
de rekeningen die de voorschreven Jan De Winter als gewezen borgmeester van Zoerle Westerlo
heeft gedaan aan Ue en bij slot van dewelke hij schuldig is, bovendien aan drie à vier
borgmeesters over dorpslasten, en naar andere schulden die de remonstranten niet konden
betalen als met oplichten van penningen ter intrest ten last der voorschreven wezen en enige
hunne panden daar voor te belasten hetgene de remonstranten in hun kwaliteit nog in propere
personen niet vermogen te doen als met decreet en autorisatie der oppervoogden, redenen zij
vertoners hun zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten in hun voorzegde kwaliteit te
verlenen de permissie en decreet tot oplichting van 150 guldens kapitaal met macht van … panden
der voorschreven wezen daarin te belasten.
Copije van appointement. Gezien deze schepenen des land en markiezaat Westerlo, accorderen
aan de supplianten om redenen hier als in den dispositieven het decreet en autorisatie ten deze
verzocht mits doende van de geëmployeerde kapitalen behoorlijk bewijs en reliqua. Actum in
collegio van schepenen deze 20 mei 1732. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende
reverentelijk Peeter Vervoort weduwnaar wijlen Anna Peeters ten deze bijgestaan met Dielis
Vervoort en Andries Vervoort geëede voogden der wezen wijlen de voorschreven Anna Peeters
en den remonstrant zeggende dat …
WLO-OGA750-457

folio 227 verso

het sterfhuis is belast met enige passieve schulden tot koeling der zelfde geen ander expediënt te
vinden om de rente te koelen en daartoe te belasten een … der wezen tot 60 guldens, dan alzo de
voorschreven belasting niet validelijk vermag te geschieden zonder decreet en autorisatie van Ue
oppervoogden, redenen waarom de vertoonde zich zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de suppliant te accorderen in de permissie van op te
halen een som van 60 guldens mitsgaders van de penningen te doen behoorlijke rekening met
bewijs en reliqua. Was ondertekent Peeter Vervoort, Dielis Vervoort, Adriaen Verrekt.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer, accorderen om redenen hierin vervat de autorisatie en permissie van dit
verzoek. Actum in collegio deze 15 juli 1732. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo, Andries
Huijpens alhier dat omtrent de zes weken geleden ten huize is overleden zekere Peeter
Braeckmans bij den remonstrant enige jaren gewoond hebbende in kost en drank en
achtergelaten hebbende lijnwaad en klederen waarmede den remonstrant blijft … zittende, zonder
dat iemand zich daar mede wilt bemoeien en alzo den heer pastoor alhier daar over op heden
verstaat te houden het uitvaart en zijne kerke … gelijk ook den vertoonder zijn verschotten aan de
mondkosten uit de voorschreven haafelijke goederen zou verhalen, zo dienen dezelfde publiekelijk
uit voorgaande … ten hoogste verkocht te worden als met prealabele permissie van Ue zo komt
den remonstrant hem tot Ue.
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Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van ten einde voorschreven aan den suppliant te
denomineren verlenen de gezegde permissie tot den ontvangst der penningen daar over te
ontvangen en de gelijke penningen uit te geven, dan des behoren zal. Was ondertekent Andries
Huijpens.
Copije van het appointement. Gezien bij drossaard en schepenen des land en markiezaat
Westerlo den dispositieven dezer, en om redenen daar in vervat, autoriseren de suppliant tot den
ontvangst en uitgave van de penningen te proveniëren uit de haafelijkheid van de voorschreven
Peeter Braeckmans competerende, mits niemand gevonden …
WLO-OGA750-458

folio 228 recto

van den voorschreven Peeter Braeckmans verstaat te dragen als erfgenamen en salvo dat den
voorschreven Andries Huijpens is gehouden te doen behoorlijke rekeningen bewijs en reliqua …
Actum coram Philip François Halloint en Joannes Baptist Verbiest schepenen deze 4 augustus
1732. L. Van Wesel.

Ten verzoek van Juffrouw Isabella Clara Boschaerts en uit kracht van de originele bezegelde
brieven van executoriale de date 1 september 1732 geparafeerd Haag ondertekent G. Schouten
gedepecheert op condemnatie voluntair gepasseerd en gedecreteerd in zijne Majesteits
Soevereinen Raad van Brabant de date en ondertekent als boven tot last van de twee Juffrouwen
Theresia Vinckenborh en Maria Vinckenborgh, mitsgaders tot last van Theresia Maria
Schoenmaeckers geestelijke dochter tot Lier en ten voordeel van de voorschreven Isabella Clara
Boschaerts, zo verderop mij ondergeschreven deurwaarder van de voorschreven Raad van
wegens en in den naam van zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteits als Hertog van dezelfde
landen gearresteerd en gesaiseert in handen van Drossaard, schepenen, secretaris, borgemeester
van Westerlo en daaronder de sorterende plaatsen, zekere rente van twee duizend guldens
kapitaal wisselgeld die competeert en zijn heffende de twee Juffrouwen zusters Theresia Maria
Schoenmaeckers en Anna Isabella Schoenmaeckers, nu de twee dochters van wijlen de
voorschreven Juffrouwe Anna Isabella Schoenmaeckers en van wijlen de heer Petrus Van
Vinckenborgh hun vader met naam Theresia Vinckenborgh en Maria Vinckenborgh tot last van
Martinus Helsen, Willem Govaerts, Mr. Hendricus Vermeeren, Jan Govaerts en Peeter
Cuijpers en hun panden daarvoor verbonden als mag blijken bij brieven daarvan gepasseerd tot
Westerlo en als nu bij vonnis gegeven den zesde september 1727 in den Souvereine Raad van
Brabant, ondertekent J. D. Waka tot last van het voorschreven dorp van Westerlo en daar onder
ressorterende plaatsen met verbod en interdictie aan de voorschreven de heer drossaard,
schepenen, secretaris, borgmeesters en anderen van het voorschreven Westerlo van de
voorschreven rente kapitale somme van 2000 guldens wisselgeld met te kwijten, betalen of te
restitueren aan de voorschreven Juffrouwen of haar actie hebbende, of niet te staan voor enige
belastingen, verkopingen, veralienneringhen of transporten der voorschreven kapitale renten van
twee …
WLO-OGA750-459

folio 228 verso

duizend guldens wisselgeld in prejeductie dezer mijn arrest op pene als naar recht, en dit tot
verzekering verhaald van den inhoud der voorschreven condemnatie voluntair, en de kosten
daarom gedaan en te doen, dit mijn relaas met tien stuivers een halve voor notitie gelde behandeld
en gelaten aan de heer L. Van Wesel secretaris van het voorschreven Westerlo en daaronder
ressorterende plaatsen. Actum deze 12 september 1732 en was ondertekent Peeter Peeters met
zeker handteken 1732.
Uit kracht aan de vernieuwde open brieven van executoriale van datum 28 juli 1732 geparafeerd
Haag ….vt… ondertekent G. Schouten loco De Vos gedelegeerd op condemnatie voluntair
gedecreteerd in zijn Majesteits Souvereine Raad van Brabant op datum van 6 september 1730
ondertekent J. H. De Vos tot last van Juffrouw Theresia Maria Schoenmaeckers geestelijke
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dochter, Theresia Maria Van Vinckenborgh, mitsgaders Petrus Van Vinckenborgh en Carolus
Van Vinckenborgh ieder als principaal en ten voordeel van den heer Dominicus De Roose tot
Antwerpen en ten zijne verzoek zo wordt door mij ondergeschreven deurwaarder van de
voorzegde Raad vanwege en in den naam van zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteits als
Hertog van dezelfde lande gearresteerd en gesaiseert in handen van den heer drossaard en
schepenen, secretaris van Westerlo zekere rente kapitale somme van 2000 guldens wisselgeld die
de voorschreven Juffrouwen Theresia Maria Schoenmaeckers, Theresia Vinckenborgh en
Maria Vinckenborgh zijn heffende en competerende tot last van het voorzegde Westerlo en daar
onder liggende plaatsen, met verbod en interdictie aan de voorschreven heer drossaard,
schepenen, secretaris en anderen van het voorschreven Westerlo, van niet te kwijten of te
restitueren, niet te staan over enige belastingen, transportringen of veranieleringen der
voorschreven rente kapitale somme van twee duizend guldens wisselgeld in prejudictie dezer
mijnen arrest op pene als naar recht en dit tot verzekering, verhaal van den inhoud der
voorschreven condemnatie voluntair, kosten gedaan en te doen dit mij relaas met 10 stuivers en
half voor notitie geld gelaten in handen van den heer L. van Wesel secretaris van het voorschreven
Westerlo. Actum deze 13 september 1732 was ondertekent Peeter Peeters met zeker handteken
1732.
WLO-OGA750-460

folio 229 recto

Compareerde voor drossaard en schepenen onder te noemen Juffrouw Anna Catharina Siongers
weduwe van wijlen Ambrosius Ignatius Verbruggen in zijn leven notaris binnen Heijst bijgestaan
met Sr. Joannes Verbruggen haar wettige voogd, dewelke verzochten akte van taxatie van
zekere hoeve gekomen van haar ouders gelegen en gestaan onder Zoerle genaamd “ de groote
heijblom “ welke taxatie is als volgt:
Eerst het huis, hof, stal en schuur, rijstal, brouwerij en de derven daaraan gelegen groot te samen
negen onder en vijftig roeden, komende daaraan oost S’ Heerenstraet, zuid Jan Helsen, west “ de
goorheijde “ en noord de Herbaen bij drossaard en schepenen geprijsd twee duizend en twee
honderd guldens courant geld den schelling tot zeven stuivers gerekend en de andere species
navenant.
Item zeker perceel weide “ het heijeussel “ genaamd groot 173 roeden voor haar part zijnde de
helft onder Zoerle Westerlo gelegen, komende daaraan oost de erfgenamen Jan De Winter, zuid
en west de erfgenamen Merten Soeten en noord de wederhelft, competerende de weduwe en
erfgenamen Guilliam Lemmens, geschat op 75 guldens courant geld. Item een weide genaamd
“ de groeseldonck “ groot 312 roeden ook onder Zoerle Westerlo gelegen komende daaraan oost
Jan Baptist Verheijen en Jan Vermeerbergen, zuid Juffrouw Catharina Helsen begijntje tot Loven,
west dezelfde en noord Marten Soeten geschat bij de schepenen150 guldens courant geld.
Item alsnog een perceel land gelegen onder Zoerle Westerlo genaamd “ de kremers heijde “
groot 329 roeden zijnde leengoed, komende daaraan oost Merten Van Ende, zuid Marten Soeten,
…
WLO-OGA750-461

folio 229 verso

west Jan Helsen en noord S’ Heerenstraet gaande naar Gelindel, geprijseerd op twee honderd
guldens. Item een perceel land genaamd “ de locht “ gelegen tot Heultje onder Westerlo, groot
omtrent een bunder. Palende oost Andries Van Kerckhoven, zuid de erfgenamen Matthijs Van
Uijtven, west de erfgenamen Marten Van Kerckhoven en noord de erfgenamen Peeter Steurs
geschat op 300 guldens courant geld.
Item en ten laatste zeker perceel beemd genaamd “ den bacx bempt “ gelegen tot Heultje onder
Westerlo, groot 23à roeden salvo. Palende oost Jan Dauwen, zuid Hendrick Dircx, west de
erfgenamen Pauwels Van Uijtven en noord de erfgenamen Marten Van Kerckhoven geschat 250
guldens courant geld.
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Samen beloopt deze taxatie in het geheel de voorschreven hoeveel erven hiervoor genoemd de
som van 3175 guldens garanderende de voorschreven comparanten de voorschreven hoeve
zonder dat daar enige renten zijn op uit gaande behoudelijk de herencijns en drie guldens twee
stuivers jaarlijks aan de H. Geest tot Westerlo en vijf stuivers jaarlijks aan de kapel tot Zoerle.
Aldus gedaan coram de heer Fr. Mangelschots drossaard, Philippus Fr. Halloint en Jan Dauwen
schepenen des land en markiezaat Westerlo deze 3 oktober en was ondertekent Fr.
Mangelschots, Philip Fr. Halloint, Jan Dauwen, L. Van Wesel en Joannes Verbruggen.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met
eerbieding Merten Wuijts en Jan Daems geëede voogden der wezen Peeter Wuijts daar alsnog
moeder af leeft Catharina Daems, dat zij …
WLO-OGA750-462

folio 230 recto

het sterfhuis vindende geacobileert en belast met vele passieve schulden, obligaties en tot koeling
der zelfde geen ander expediënt zijn vindende als te verkopen enige der wezen goederen gelegen
onder Oolen, mede tot alimentatie der voorschreven wezen, dan alzo de voorschreven verkoop
niet validelijk vermag geschieden zonder consent, autorisatie en permissie van Ue als
oppervoogden, redenen waarom de remonstranten zich zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte aan de verkonders de verlenen de verzochte en nodige
autorisatie, accorderende de verkoop om redenen hierin vermeld, en de kopers te goeden, mits
doende van de koop penningen behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua. Was ondertekent
Marten Wuijts en Jan Daems.
Copije van het appointement. Gezien bij drossaard en schepenen des land en markiezaat
Westerlo den dispositieve dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hierin vervat de
autorisatie ten deze breder geroerd … Actum in collegio van schepenen deze 14 oktober 1732. L.
Van Wesel.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met eerbieding
Martinus Hermans als voogd der wezen wijlen Frederick Hesselincx daar moeder af leeft Maria
Hermans, dat de weduwe en erfgenamen wijlen Marten Helsen over enige afgekochte weide
genaamd “ de papeters “ alhier aan de voorschreven wezen alsnog schuldig en ten achteren zijn
de som van vier pistolen salvo, waarvan de voorschreven weduwe tot subsistentie van haar en
haar kinderen voorschreven graag …
WLO-OGA750-463

folio 230 verso

zouden lichten twintig guldens, waartoe de vertoonde uit de bekende noodzakelijkheid genegen is
dan verder daartoe decreet en permissie der oppervoogden verzocht oorzaak de remonstrant hem
is kerende tot Ue. Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van den suppliant te autoriseren tot het
ontvangen der nodig twintig guldens onder zijne kwitantie etc … Was ondertekent Martinus
Hermans.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer consenteren de lichting van 20 guldens om redenen hierin vervat, mits doende
hier van rekening bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 27 januari 1733. L. Van Wesel.

Aan mijne heren de schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met eerbieding
Henricus Verbist en Peeter De Cort in kwaliteit als voogden der minderjarige wezen wijlen Jan
Verbist daar moeder af (leeft?) Anna Maria De Cort, dat zij het sterfhuis bevonden geacabileert
en belast met vele passieve schulden en obligaties en tot koeling der zelfde geen ander expediënt
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zijn vindende als te verkopen enige der wezen goederen, dan alzo de verkoop niet validelijk
vermag te geschieden zonder consent en autorisatie van UE. redenen waarom dezelfde zijn
kerende tot Ue.
WLO-OGA750-464

folio 231 recto

Ootmoedelijk biddende de geliefte aan de verkonders in hun voorzegde kwaliteit te verlenen de
nodige en verzochte autorisatie om te verkopen de goederen op de wezen verstorven uit hoofde
van wijlen Adriaentien Verbist, als haar eigen goederen en in geval van nood te accorderen
verdere belastingen of verkopingen met macht van de kopers daarin te goeden en erven, mits
doende van de koop penningen behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua. Was ondertekent
Hendrick Verbist en onder stond dit is het handteken van Peeter De Cort.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer n accorderen aan de supplianten de autorisatie om redenen in dit rekwest
vermeld, mits doende van de penningen behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua. Actum in
collegio van schepenen deze 10 februari 1733. L. Van Wesel.

Aan mijne heren de schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond reverentelijk, Jan Van
Kerckhoven en Hendrick Verbist voogden uit de wet ten deze en den voorschreven Jan Van
Kerckhoven voogd der wezen wijlen Anna Dauwen daar alsnog vader af leeft Andries Van
Kerckhoven, zeggen dat zij ten sterfhuis voorschreven vinden geacabileert en belast met vele
passieve schulden en obligaties, en geen ander middel vinden als te verkopen enige der wezen
goederen op hun verstorven uit hoofde van Adriaentien Verbist …
WLO-OGA750-465

folio 231 verso

en in geval van nood nog te belasten of verkopen enige goederen van wijlen der wezen moeder,
en alzo de verkoop of belasting niet validelijk en vermag te geschieden zonder consent en
autorisatie van Ue, redenen waarom de vertoners hun zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte in hun kwaliteit te verlenen de nodige en verzochte autorisatie
om redenen hiervoor vervat, en in geval van nood te accorderen verdere belastingen of verkoop
als voorschreven de kopers daarin te goeden, vestigen en erven naar stijl en bankrecht mits
doende van de koop penningen behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua.
Was ondertekent Jan Van Kerckhoven.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer, accorderen aan de supplianten het decreet en de autorisatie om redenen
hiervoor vervat … Actum in collegio van schepenen deze 10 februari 1733. L. Van Wesel
secretaris.

Aan mijne heren de wethouders van Westerlo. Vertoond Peeter Geens als enige voogd der wezen
van wijlen Josina Kerckmans daar vader af leeft Michiel Op Soom, dat den vertoonde benevens
de voorschreven wezen vader voornoemd graag zouden verkopen zeker perceel land en bos
gelegen tot Heultje onder Westerlo groot omtrent een zille, gekomen en op de voorschreven wees
gedevolveert uit hoofde van hun gezegde vader Michiel Op Soom en dat om uit de koop
penningen daarvan te proveniëren voor zoveel mogelijk is te koelen en …
WLO-OGA750-466

folio 232 recto

enige nodige en prestante schulden waar over de voorschreven vader der wezen staat
geactioneerd en overvallen te worden tot grote prejeductie mede van de wezen voorschreven
zijnde in den kost en onderhoud van hun gemelde vader, dan vermits dusdanige verkoop
niettegenstaande de genarreerde noodzakelijkheden niet validelijk en vermogen te geschieden als
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met prealabele permissie en decreet van der wezen oppervoogden, redenen de remonstranten
hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten te verklaren de voorschreven nodige
en gerekwireerde permissie en autorisatie … Was ondertekent Peeter Geens voogd.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hierin vervat de permissie en
autorisatie ten deze breder geroerd, mits doende van de koop penningen behoorlijke rekening
bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 10 februari 1733. L. Van Wesel.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met behoorlijke
eerbieding Jan Stevens en Jan Lemmens als geëede voogden der wezen wijlen Elisabeth
Lemmens daar vader van buiten s’ lands vertrokken is over drie jaren genaamd Adriaen Stevens
dat hij Adriaen Stevens aan de wees voorschreven ook met naam Adriaen Stevens oud omtrent
drie en twintig jaren heeft achtergelaten verscheidene passieve schulden, zo van intresten over
passieve obligaties, borgemeester lasten en andere …
WLO-OGA750-467

folio 232 verso

waar over de remonstranten worden gemenageerd in recht te worden geactioneerd tot grote
prejudicie en onkosten der zelfde wees de gemelde remonstranten graag zouden voorkomen, dan
alzo hetzelfde niet kunnen doen ten zij met verkoop van enige erfgoederen van de voorschreven
Adriaen Stevens hetgeen zij vertoners niet validelijk vermogen te doen als met prealabele
permissie en decreet der opvragen, redenen de remonstranten hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten te verlenen de voorschreven nodige
autorisatie en was ondertekent Jan Stevens en nederwaarts dit is het handmerk van Jan
Lemmens.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hierin vervat voor zoveel in hun is te
autoriseren ten deze breder geroerd, mits doende behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua.
Actum in collegio van schepenen deze 29 februari 1733. L. Van Wesel.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat van Westerlo. Vertoond met eerbieding,
Jan Wuijts ingezetene van Daemseijnde als voogd voor Peeter Van Eutsel ‘ onnozele ‘, dat
dezelfde Peeter Van Eutsel enige jaren door Ue is besteed geweest aan zijn zuster Anna Van
Eutsel getrouwd geweest met Peeter Bouwaert glazenmaker tot Antwerpen en ….
WLO-OGA750-468

folio 233 recto

dat in kost en drank met behoorlijk onderhoud, mits dat de voorschreven Anna Van Eutsel had
den trek en inkomsten der erfgoederen hem Peeter Van Eutsel competerende, het is nu zo dat
dezelfde Anna Van Eutsel haar voorschreven broer Peeter Van Eutsel over lange tijd zo men
verstaat heeft uit haar huis doen vertrekken en tot die oorzaak bedelen gaat, en alzo niemand
omziet naar zijn revenuen, nog ook de voorschreven Anna Van Eutsel waardoor de cijnzen,
dorpslasten en andere passieve schulden en betaald blijven, zo is ook dat over de voorschreven
niemand wordt vermoeilijkt als den vertoner die dezelfde schulden uit de revenuen graag zou
betalen en de goederen in staat houden, welke zaken hij daartoe speciaal was gecommitteerd en
geautoriseerd van de oppervoogden van de voornoemde Peeter Van Eutsel, redenen hij
remonstrant hem is kerende tot Ue.
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Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van hem suppliant in zijn kwaliteit te geven de
gementioneerde commissie ten einde voorschreven of dezelfde te ontlasten van zijne gemelde
voogdij. Was ondertekent Jan Wuijts.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer, autoriseren Jan Wuijts voogd van ‘ den onnozele ‘ Peeter Van Eutsel, om des
zelfs goederen te administreren, de penningen daarvan preveniëren te ontvangen en de uitgaven
daarvan des behoren zal en van nood is, mits doende van de ontvangsten en uitgaven behoorlijke
rekening bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 25 februari 1733. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-469

folio 233 verso

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met eerbieding Jan
Gastmans als voogd bij de wethouders in eed gesteld en Adriaen Broecx mede voogd
schepenen uit wet voor de wees wijlen Maria Van De Venne daar vader af leeft Adriaen De
Winter hiernaast mede vertoonde ten deze en hetgeen navolgende aggregerende zeggen dat de
voorschreven wees oud omtrent negentien jaar en wonende bij iemand van zijn vrienden is geraakt
buiten staat van lijnwaad en klederen hetgeen oorzaak is dat dezelfde vrienden hem dreigen weg
te jagen, zijnde dan alzo den vader in staat niet is om hetzelfde te doen zij Ue gelijk zij
remonstranten voor zoveel in hun is consenteren in lichting ene kapitale somme van honderd
guldens ten intrest, en voor dezelfde te mogen belasten op zeker pand gelegen onder Wiekevorst
en wat zulks de remonstranten niet vermogen te doen als met permissie en autorisatie der
oppervoogden, zo keren zij hun tot Ue.
Ootmoedelijk biddende geliefte zij aan supplianten te verlenen de nodige permissie en decreet ten
einde voorschreven. Was ondertekent Jan Gastmans, Adriaen De Winter.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer, accorderen voor zoveel hun is om redenen hierin vervat de permissie der lichting van 100
guldens kapitaal en die te bezetten op sussistante panden, mits dat de supplianten daarvan zullen
doen behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua. Actum in collegio van schepenen deze 24
maart 1733. L. Van Wesel.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met eerbieding
Adriaen Goijvaerts Nicolaessone en Peeter Van Passel Peeterssone als voogden der …
WLO-OGA750-470

folio 234 recto

wezen wijlen Adriaen Goijvaerts Peeterssone daar moeder af leeft Elisabeth Van Passel, dat de
voorschreven gehuwden te samen hebben verleden een obligatie van 150 guldens courant
kapitaal ten behoeve van Juffrouw Theresia Slegers begijntje tot Herentals, gepasseerd voor de
notaris P. Wils op datum van 28 september 1720, welk voorschreven begijntje de voogden in hun
kwaliteit menageert in recht te activeren tot sussistante hypotheek alias restitutie etc… welke
onkosten de vertoners zoeken te preveniëren, hebben geraden gevonden voorzegt kapitaal en
intresten te stellen sussistante panden gelegen onder Tongerlo en de rente reëel daarop te
affecteren, hetgeen de remonstranten niet validelijk vermogen te doen als met autorisatie en
decreet van de voorzegde wezen oppervoogden, oorzaak zij vertoners hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende geliefte zij van aan de supplianten in hun kwaliteit ten einde voorschreven
te verlenen voorzegde gerekwireerde autorisatie. Ondertekent, dit is het handmerk + van Peeter
Van Passel, Adriaen Goevaers.
Copije van den appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer, autoriseren de supplianten om redenen hierin vervat de 150 guldens kapitaal
der wees ten deze breder geroerd die dezelfde is gelende aan Juffrouw Theresia Slegers om die
te laten bezetten op goede en sussistante panden gelegen onder Tongerlo. Actum coram Mr.
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Philippe François Halloint en Jan Baptist Verbist schepenen deze 28 april 1733. L. Van Wesel
secr.
WLO-OGA750-471

folio 234 verso

Ten verzoek van Sr. Aloijsius Van Den Plas als man en voogd van Juffrouw Anna Hendricx en
uit kracht van de brieven van executoire gedepecheert in de Souvereine Raad van Brabant in date
16 oktober 1733 geparafeerd Hag vt en ondertekent J. M. Devos, op condemnatie voluntair
gepasseerd in de voorschreven Raad op datum en ondertekent als boven, ten hunne voordeel en
tot last van de Juffrouwen Theresia Ernestina Egidij en Maria Helena Egidij, van duizend
guldens wisselgeld, zo wordt door mij ondergeschoven deurwaarder van de voorschreven Raad in
den naam en van weg zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit als Hertog van Brabant gesaiseert
en gearresteerd ter secretarie van het markiezaat van Westerlo, alle en iegelijke de goederen,
huizen, landen en weiden && competerende de voorschreven Juffrouwen Theresia Ernestina
Egidij en Maria Helena Egidij onder de voorschreven jurisdictie van Westerlo gelegen en speciaal
een weide gelegen achter de pastorij van Westerlo, groot omtrent drie zullen. Palende oost en zuid
de Laecke, west Margarita Oijen en noord … (leeg) met nog een weide eensgelijks gelegen achter
de voorzegde pastorij, groot omtrent een half bunder. Oost de voorschreven erve, zuid de Laecke,
west de erfgenamen Gommer Vincx en noord de weide van de pastorie.
Item twee perceeltjes van erven aan elkaar gelegen in “ de beijltjens “, groot in het geheel een
bunder. Oost de erfgenamen van den secretaris de heer Vermeeren en noord Arnoldus Hendricx.
Item omtrent twee zillen land gelegen op “ de biste “ omtrent de pastorie. Oost Nicolaes Derboven,
zuid S’ Heerenstraet en Peeter Vincx west het Bulckstraetje ? en noord Jan Veekemans. Item
zekere hoeve bestaande in huizinge en schuur, stal, landerijen, weiden en hooiwas appendenties
en dependentiën tot en gelijk dezelfde hoeve gelegen is bij den windmolen van Zoerle, gelijk zij
dezelfde verkregen hebben uit den hoofde van hun ouders, mede als recht en actie hebbende van
den heer Joannes Baptist Egidij secretaris van Bouchout hun broeder, met verbod en interdictie
aan den heer secretaris, schepenen en regeerders van het markiezaat van Westerlo voorschreven
van te passeren enige goedenissen, realiseringen van enige verkopingen, belastingen, transport of
te alienatie die zij of iemand van hunnen t’ wege in prejeductie dezer zouden pretenderen te doen
op pene als naar recht en dat …
WLO-OGA750-472

folio 235 recto

ter concurrentie en verhaal van den inhoud van de voorschreven condemnatie voluntair van
duizend guldens wisselgeld, kosten en intresten als anderszins. Actum deze 21 oktober 1733. Was
ondertekent J. Wouters.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen
reverentelijk Juffrouw Anna Mennekens weduwe wijlen de heer Mangelschots in zijn leven
drossaard van hetzelfde Westerlo en Joannes Baptist Van Baerle geëede voogd, benevens
Peeter Van Wesenbeeck gesurrogeerde voogd voor deze akte allen over de minderjarige
kinderen wijlen den voorschreven François Mangelschots daarvan is de voorschreven eerste
suppliante te kennen gevende hoe dat zij ten sterfhuis van den voorschreven Fr. Mangelschots
haar man beroemde en belast vindende met verscheidene passieve schulden, zo aan de
erfgenamen van wijlen zijne Excellentie den heer markies van Westerlo als andere, monterende te
samen ter som van vier duizend guldens kapitaal wisselgeld. Het is nu zo dat de eerste
supplianten geen gereede penningen hebben en vervolgend den sterfhuis daarvan niet voorzien
is, overkluis dat de supplianten geen middelen weten om aan de voorzegde schulden te voldoen
en het sterfhuis te effenen, ten ware hun gepermitteerd werd de voorschreven som te mogen
lichten en opnemen ten intrest op de goederen der eerste suppliante voor de eerste de touchte en
haar kinderen voor den eigendom competerende gelegen onder Herenthout als elders, want zulks
niet kan en vermag te geschieden zonder Ue prealabele permissie en autorisatie, redenen de
supplianten hier zijn kerende tot dezelfden.
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Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen de supplianten te permitteren en autoriseren om
als voorschreven te mogen lichten en opnemen de …
WLO-OGA750-473

folio 235 verso

voorschreven somme van vier duizend guldens wisselgeld als voorschreven op de goederen en
panden des eerste supplianten en haar kinderen competerende en dezelfde goederen op panden
daarvoor te verbinden en belasten met realisatie voor heer en hof competent in forma de welke
doende en was ondertekent Peeter Van Wesenbeeck, Anna Mennekens weduwe van Mr.
Mangelschots, Jan Baptist Van Baerle.
Copije van den appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo de
dispositieve dezer en wel op den inhoud die er gelet accorderen aan de supplianten voor zo veel in
hun lichting van vier duizend guldens kapitaal wisselgeld, om redenen hierin vervat, autoriserende
de voogden op dezelfde som te laten bezetten op goede en vaste panden hetzij tot Herenthout al
elders voor heer en hof competent, zijnde bovendien gehouden van de penningen te doen
behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua. Actum coram Mr. Philip Fr. Halloint en Jan Baptist
Verbist schepenen deze 27 november 1733. L. Van Wesel secr.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met behoorlijke
eerbieding, Martinus Huijpens en Gommar Rosier als wettige voogden van het weeskind wijlen
Maria Catharina Muijs daar vader af leeft Andries Huijpens hier naast zich vertonende en in het
nageschreven consenterende, hoe dat dezelfde Maria Catharina Muijs benevens hem Andries
Huijpens in hun huwelijk toe koeling der koop penningen van het huis en hof gekocht van Anna
Mesens in de Polderstraat …
WLO-OGA750-474

folio 236 recto

alhier gelijk ook van andere schulden, genoodzaakt zijn geweest bij Jan Baptist Verbist Ue mede
schepene als voogd der wezen wijlen Peeter Peeters en Maria Peetermans ten intrest te lichten
de som van vijf honderd guldens courant ten intrest als bij de obligatie daar van bij den
voornoemde Andries Huijpens en Maria Catharina Muijs verleden en dezelfde gepasseerd voor
de notaris G. Henricx en zekere getuigen op 4 juli 1730, voor welke penningen de voorschreven
lijders, hadden boven hunne personen en goederen verobligeert en te pand gesteld eerst zeker
perceel land patrimoniaal van den voorschreven Andries Huijpens gelegen onder het Laathof van
Gestel alhier.
Item het huis en hof gekocht van Anna Mesens als voorzegt is. Het is nu zo dat de voornoemde
Jan Baptist Verbist die in zijn voorzegde kwaliteit voor de wezen voorschreven de vijfhonderd
guldens kapitaal hebbende doen goeden op het voorschreven pand onder Gestel, dan kwalijk
invalide mits hetzelfde pand was gedevolveerd op het voorkind van de voornoemde Andries
Huijpens achtergelaten bij zijn eerste vrouw Anna Maria Pierson, de voorschreven kapitale
penningen naarder wilde bezet hebben op andere liber pand of wel restitutie der zelfde penningen
hetgeen dito Andries Huijpens niet in staat is op de ene of andere manier te effectueren uit
redenen de haafelijke (goederen) achtergelaten bij zijn tweede huisvrouw Maria Catharina Muijs
in verre na niet zo sussistant is als de schulden en passieve obligaties zijn monterende, waar door
hij Andries Huijpens niet anders is te verwachten als daar over van alle kanten overvallen te
worden en te geraken buiten alle staat van credit en levensmiddelen, zo voor hem als zijn
voorkinderen hetgeen de verkonders considererende, en hem zoekende te laten in behoorlijke
staat en dat het redelijk is dat den voorschreven Jan Baptist Verbist voor de gezegde wezen
worden verzekerd, met verkoop van één pand signanter verder conveniënter het huis en hof
gekomen van Anna Mesens voorzegt gelegen in de Polderstraat alhier …
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WLO-OGA750-475

folio 236 verso

mits de penningen zijn gelicht met de voorschreven Maria Catharina Muijs geëmploieert,
publiekelijk en ten beste profijt der twee wezen te verkopen, waarin de gelijke remonstranten zijn
consenterende voor zoveel in hun is, dan vermits zulks niet behoorlijk vermag te geschieden als
met prealabel decreet en autorisatie der wezen oppervoogden, oorzaak de remonstranten zich
kerken tot Ue.
Ootmoedig biddende de geliefte zijn van aan de supplianten in hun kwaliteit te verlenen de
hoognodige en verzochte autorisatie tot verkoop der huis en hof voorschreven en dat tot afwijking
der obligaties die op hetzelfde huis persoonlijk zijn blijven staan en dat uit de koop penningen
anderszins. Onderstond, dit is het handmerk van Gommer Rosiers met een kruisje en
ondertekent Martinus Huijpens en Andries Huijpens.
Copije van het appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer, accorderen aan de supplianten om redenen hierin vervat de autorisatie der
verkoop van het huis gelegen alhier in de Polderstraat, gekomen van Anna Mesens, de wees
Anna Catharina Huijpens competerende mits doende van de koop penningen behoorlijke
rekening met bewijs en reliqua. Actum coram Jan Baptist Verbist en Mr. Philippe Fr. Halloint
schepenen deze 2 december 1733. Ondertekent L. Van Wesel.
WLO-OGA750-476

folio 237 recto

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede,
Josephus Matthijs en Peeter Van Kerckhoven als voogd der onmondige representanten van
wijlen Adriaen Van Kerckhoven en Joanna Matthijs hoe dat zij ten sterfhuis hun bevinden
geacabileert met verscheidene passieve schulden en geen ander expedieert vinden tot koeling
dezelfde als te verkopen enige van hun erfgoederen, bestaande in huis en hof binnenblok als
anderszins zo en gelijk dezelfde gestaan en gelegen zijn binnen het gehucht Gelindel resort onder
Westerlo en gemekt hetzelfde aan hun niet toe laat te doen van al zulke verkoop zonder Ue
prealabele permissie als oppervoogden reden zij zich keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zijn van aan de supplianten te accorderen de nodig permissie
hier voor geroerd om de kopers daarin te doen goeden in forma, mits de penningen daarvan
procederende onder hunne kwitantie te ontvangen en daarvan doen behoorlijk bewijs en reliqua
Was ondertekent Peeter Van Kerckhoven, Joseph Matthijs.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer, accorderen aan de supplianten de nodige autorisatie voor zoveel in hun is om redenen in dit
rekwest breder geroerd, met macht van de kopers te goeden en erven in forma. Actum in collegio
van schepenen den 9 December 1733. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-477

folio 237 verso

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met eerbieding, Jan
Vermeerberghen hem mede sterkmakende voor Jan Helsen Geeraertssone ziekelijk zijnde en
medevoogd voor de wezen wijlen Peeter Vermeerberghen en Elisabeth Helsen, dat de
voorschreven wezen zijn belast gebleven met verscheidene passieve haafschulden, waarover de
remonstranten in hunne voorschreven kwaliteit staan geactioneerd te worden tot grote prejeductie
van dezelfde wezen tot koeling van welke schulden de remonstranten geen ander middel vinden
om de wezen te houden buiten schade als met de verkoop van enige erfgoederen bij den
voorschreven Peeter Vermeerberghen achtergelaten bestaande in een huis en hof met een weide
en omtrent een half zille binnenblock daaraan gelegen in de Cathovenstraete onder Zoerle
Westerlo, in de conditie daarvan zijnde, breder gementioneerd, dan alzo de verkonders, kopers
van dezelfde goederen niettegenstaande de uiterste waarde verkocht zijn, niet konden assureren
bij behoorlijke goedenis, dan bij decreet en autorisatie der voorschreven wezen oppervoogden, zo
keren de voorschreven voogden hun tot Ue.
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Ootmoedelijk biddende de geliefte zij aan de supplianten in hu kwaliteit voorschreven te verlenen
met de nodig autorisatie met aggregatie der goedenissen daarover te geschieden. Was
ondertekent Jan Vermeerberghen.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer, accorderen aan de supplianten de autorisatie ten deze verzocht. Actum in collegio van
schepenen deze 23 december 1733. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-478

folio 238 recto

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met behoorlijke
eerbied Jonker Carel Perij, dat hij dagelijks wordt vermoeilijkt door de achterstallen van wijlen zijn
vrouwe vader Sr. Ambrosius Egidij (aan wiens sterfhuis meubilair benevens zijn vrouwe broers
en zusters hij remonstrant ter Ue rolle heeft gerenuntieert) van ten huize van dito wijlen Sr. Egidij
voorschreven te willen leveren hun laatste vervallen pachten in granen, dewelke hij vertoonder niet
durft aannemen noch te solderen in faveur der crediteuren van den voorschreven desolate boedel
van wijlen zijn vrouwe vader voorschreven, waardoor nochtans de crediteuren van hetzelfde
sterfhuis waaronder den remonstrant zichzelf ook is houdende, mits deze, staan te lijden grote
prejudictie en onkosten, en dat die crediteuren tot hiertoe niet en hebben verzocht nog rechtelijk
aangesteld (een) curateur van den voorzegde geabandonneerde sterfhuis, zo vind den vertoonde
als mede crediteur et quant opus te bezorgen iemand tot het ontvangen en solderen onder notitie
de voorzegde graanpachten tot de tijd dat iemand anders daartoe in het geheel sterfhuis
voorschreven zal worden gesteld als curateur, waartoe hij provisioneel en zonder enige prejudictie
is offrerende zijn huis en de zolder, dan vermits hij propere autorisatie niet vermag te doen,
niettegenstaande hetzelfde is trekkende tot gemak en in faveur der gezegde crediteuren, zo vind
de remonstrant geraden zich te keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte aan den suppliant in kwaliteit voorschreven te autoriseren als
sekwester tot het ontvangen den voorzegde graanpachten, voorlijven als andere des voorschreven
sterfhuis. Was ondertekent Jonker Carel De Percij .
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer, accorderen den suppliant voor zoveel in hun is ten einde dat hij als sekwester zal hebben te
bewaren en sekwestreren de graanpachten en pachter van het geld verschenen te Sint
Andriesmissen laatstleden en van het verleden jaar 1733 …
WLO-OGA750-479

folio 238 verso

ten welk einde alhier compareerde Hendricus Bourbon die hem zo voor de voorschreven granen
als geldpachten heeft gesteld als borg en cautionaris belovende den voorschreven suppliant te
zullen ontvangen onder notitie de voorschreven de pachten en inkomen en doende rekening
bewijs. Actum coram Mr. Philippe Fr. Halloint en Jan Baptist Verbist schepenen deze 12 februari
1734. Was ondertekent Hendrick Bourbon, Philippe Fr. Halloint, J.B. Verbist en L. Van Wesel.

Aan mijne heren wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede,
Henderico Fivier en Balten Van Aelten, den eerste suppliant zo voor zichzelf als mede voogd
benevens den tweede suppliant over de onmondige representanten van wijlen Jan Baptist Fivier
en Elisabeth Van Aelten gehuwden tijdens hun leven, hoe dat de supplianten in hunne
voorschreven kwaliteit zich zijn bevonden en geacabileert met verscheidene passieve schulden en
want de zelfde geen ander expediënt konden vinden toe koeling dezelfde als te verkopen zeker
huis gestaan en gelegen alhier. Palende oost Cornelis Govaerts of de erfgenamen, west “ den
pensenpoel “ zuid Juffrouw Cecilia Wellens en noord “ den leugen “ en want dusdanige verkoop
niet vermag te geschieden zonder Ue prealabele permissie als oppervoogden, redenen de
supplianten zich keren tot Ue.
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Ootmoedelijk biddende de geliefte van de supplianten te autoriseren tot verkoop van het
voorgemelde pand om de kopers hierin te goeden in forma en met van de penningen daarvan
procederende onder behoorlijke kwitantie te ontvangen, mits daarna doende behoorlijke
rekeningen met bewijs en reliqua. Was ondertekent Henderick Fivier en Balten Van Aelten.
Copije van den appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat …
WLO-OGA750-480

folio 239 recto

Westerlo den dispositeve dezer accorderen en autoriseren de supplianten om redenen hierin
vervat van te verkopen het huis cum appendenties hierin vermeld met macht van de koper hierin te
goeden en erven, mist doende van de penningen behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua.
Actum coram Mr. Philip Fr. Halloint en Jan Baptist Verbist schepenen deze 3 maart 1734. L. Van
Wesel.

Ten verzoek van den heer Joannes Baptist Bollen ingezetene binnen de stad Antwerpen en uit
kracht der originele open brieven van executoire bij hem verworven in zijne Majesteits Souvereine
Raad van Brabant op datum van 5 mei 1734 geparafeerd V. Hag ? ondertekent G. Schoten en
gezegeld in forma, op condemnatie voluntair, zo worden daar mij onderschreven deurwaarder van
den voorschreven Raad gesaiseert en gearresteerd alle en iegelijke erfgoederen, renten als
anderszins competerende Jan Hermans en zijn huisvrouw Catharina Van Beeck ressorterende
onder de jurisdictie van Olen met verbod aan de regeerders aldaar van te staan over enige goede
nissen, aliënatie, transporten, permutatie of andere loze vondsten in prejudictie van deze
geïntervenieerde arrest sub pene iuris, alles tot verhaal van een som van 2700 guldens wisselgeld
cum intrest. Actum 24 mei 1734, was ondertekent J. P. Du Fréne .

Aan mijne heren den substituut drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo.
Vertonen met eerbied, Peeter Van Eijnde en Joris Cluijts geëede voogden der minderjarige
wezen wijlen Jan Jacobs daar als nog moeder af leeft Elisabeth Cluijts, dat zij ten sterfhuis
vinden geacabileert en belast met verscheidene passieve …
WLO-OGA750-481

folio 239 verso

schulden (en) obligaties en tot koeling der zelfde geen ander expediënt en vinden als te verkopen
enige erfgoederen, gelegen onder de Vrijheid Geel als Oevel dan alzo hetzelfde niet vermag te
geschieden dan met consent en permissie van Ue. Oorzaak de vertoners hun zijn kerende tot Ue.
Ootmoedig biddende gelieve gediend te zijn aan de voorschreven verkonders te accorderen, de
verkoop om voorstaande reden met macht de kopers daarin te goeden mits doende van deze
verkoop behoorlijke rekeningen met bewijs. Was ondertekent Peter Van Eijnde en Joris Cluijts.
Copije van appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer akkoorden, aan de supplianten om redenen in dit rekwest vermeld de verkoop
van de erfgoederen gelegen onder de Vrijheid Geel als Oevel en in geval van nood tot verdere
verkoop, mits doende van de kooppenningen behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua deze 1
juni 1734. L. Van Wesel.

Aan mijne heren de schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met eerbieding H. R.
Manesse nomine officij stadhouder alhier hoe dat Geeraert Helsen Andriesse heeft doen afvragen
door de meijer Hendrick De Winter of hij een ‘ zekere bruijne hengst paard ‘ kende gekocht te
hebben den 27 april laatstleden en of hij Geeraert Helsen den voorschreven koop vergoed heeft
of niet, dat dito Geraert Helsen …
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WLO-OGA750-482

folio 240 recto

de verkoop niet wilde goed houden nog het paard in koop wilde accepteren, waarop dezelfde
Geeraert Helsen het voorschreven paard tot twee à driemaal heeft doorgenomen, gelijk ook
Michiel Verachtert hetzelfde heeft gebandeerd in faveur van dezelfde Geeraert Helsen, mits
hebbende daarvan voldoening van de koopprijs, waarop die handeling alzo gebleven is tot dat de
koophandel positief is gelaten en vast gebleven aan de voorzegde Geeraert Helsen en dat paard
gelaten aan de voorzegde koper en mits dito koper dito paard niet kon kwijt geraken dan daardoor
dikwijls werd bemoeilijkt, zo is dezelfde Geeraert Helsen daarover door den vertoner gearresteerd
en gecalengiert geweest, en nog niet zich nalaat, zo zal den verkoper als den suppliant in zijne
officie te vermogenlijken, waar over Michiel Verachtert geheel gelaten wordt in zijne actie, zo
keert den voornoemde stadhouder Manesse nomine officie tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van den voorgenoemde Geeraert Helsen ingezetenen van
Zoerle-Parwijs gecalengeerde en gedaagde alhier te ordonneren en desnoods zijnde dezelfde te
condemneren in prompte voldoening van de amende tot het geven voorschreven geprepereet,
mitsgaders in de pene daartoe staande en mits nog koper nog verkoper het gezegde paard niet
meer is aandragende, dan laten hetzelfde in het witte, zo verzocht de voorschreven stadhouder
hetzelfde paard op heden na gedane kerkgebod onder de notitie te worden verkocht, mits
hebbende deze dag drie stokslagen tot voldoening van al hetgeen hierboven is behandeld. Was
ondertekent H.R. Manesse stadhouder .
Copije van appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo en
dispositieve dezer, accorderen om redenen hierin vervat aan den suppliant de verkoop van het
geabandonneerd paard, mits houdende notitie van de voorschreven verkoop. Actum coram Mr.
Philippe Halloint en Jan Baptist Verbist schepenen deze 11 mart 1734.
WLO-OGA750-483

folio 240 verso

Aan mijne heren den substituut drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo.
Vertonen met eerbieding, Peeter Van Passel en Andries Helsen geëede voogden der
minderjarige wezen wijlen Peeter Van Passel daar moeder af leeft Dimphna Helsen, dat op de
voorschreven wezen is aangestorven enig erfgoed van wijlen Geeraert Helsen en Peeter Helsen,
welk voorschreven goed niet wel en is deelbaar, dan tot grote schade der voorschreven wezen,
welke meergezegde goederen ten behoeve voorschreven, dan alzo hetzelfde niet validelijk vermag
te geschieden dan met consent en autorisatie van Ue oorzaak de remonstranten hun zijn kerende
tot Ue. Ootmoedelijk bidden de geliefte zij van aan de remonstranten te verlenen de nodig
autorisatie om redenen voorschreven met mach te koper of kopers daarin te goeden.
Ondertekent Peeter Van Passel en Andries Helsen.
Copij van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo, den dispositieve
dezer, accorderen de remonstranten om redenen hier in vervat het decreet en autorisatie ten deze
breder geroerd, met macht van de koper te goeden … Actum in collegio van de schepenen deze
30 juni 1734. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-484

folio 241 recto

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedelijk
beden Jan Verboven zo voor zichzelf als voogd der wezen Stephanus Verboven en Catharina
Van Steenbroeck. Item Philip Franciscus Halloint als geassumeerde voogd uit de wet over de
wezen achtergelaten bij wijlen Nicolaes Verboven en Barbara Wauters en tot slot Norbertus
Verachtert als voogd over de onmondige representanten achtergelaten bij Paulus Verachtert
gehuwd geweest met Elisabeth Verboven, allen en deze gelijke erfgenamen wijlen Jan
Verboven en Adriaena Lens gehuwden als zij leefden, wijlen ouders der voorschreven
representanten hoe dat ten jaren … (leeg) ... Stéphanus Verboven cum uxore één der
voorschreven erfgenamen in huwelijk geweest zijnde met de voorschreven Catharina Van
Steenbroeck hebben aangegaan tussen de gelijke erfgenamen bij vorm van deling zeker akkoord
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dat den meergezegde Stephanus Verboven aan eenieder van zijn broers en zusters moesten
geven en contribueren de som van 196 guldens, voor welke beloofde som den voorschreven
Stephanus Verboven zou hebben en genieten zeker huis gestaan en gelegen alhier in de
Plaatse. Palende oost de erfgenamen Cornelis Verlinden, zuid de straat, west de erfgenamen
Franciscus Hermans en noord “ den Leugen “, en want de voorschreven erfgenamen van wijlen
Stephanus Verboven als nu verstaan gegoed te worden in forma en dat hetzelfde niet vermag te
geschieden zonder permissie en decreet van Ue als oppervoogden, zo keren de remonstranten q.
q. zich tot Ue.
Ootmoedelijk biddende geliefte zij van den voorschreven koper als nu zijn erfgenamen in het
voorschreven huis met appendentie te goeden en was ondertekent Philippe Fr. Halloint, Norbertus
Verachtert.
WLO-OGA750-485

folio 241 verso

Copije van appointement. Gezien bij de schepenen des land en markiezaat Westerlo, accorderen
de supplianten om redenen hierin vervat het decreet en autorisatie in dit rekwest vermeld, met
macht van de koper of kopers in het gemelde huis te goeden en vesten. Actum coram Joannes
Baptist Verbist en Mr. Philippe Fr. Halloint schepenen deze 22 juni 1734. L. Van Wesel.

Worden mits deze door mij ondergeschoven deurwaarder van den Souvereine Raad van Brabant
ter instantie van Sr. Joannes Baptista Bollen ingezeten burger tot Antwerpen afgedaan en
gecasseerd alle alzulk arrest en verbod als de voorschreven heeft geinterponeert op de goederen
van de weduwe Jan Hermans wonende tot Westwezel ressorterende onder Olen uit kracht van
executoriale gerecepteerd op condemnatie volutave. Actum derde augustus 1734. Ondertekent J.
P. Dufrene.

Op heden den 23 augustus 1734 compareerden Peeter Goor en Jan Laureijs als geëede
voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Hendrick Haverens daar moeder af leeft Catlijn Goor
inwoners der Vrijheid Geel dezelfde Catlijn Goor alhier present en ten zijne nabeschreven
renoncerende aan de touchte, welke voorschreven comparanten verklaarden te hebben gecedeerd
en getransporteerd aan den eerwaarde heer Amandus Haverens de zoon van de voornoemde
Catharina Van De Goor, theologant in het Boscollege tot Loven, tot het formeren van zijne
geestelijke titel, eerst zeker …
WLO-OGA750-486

folio 242 recto

huis en schuur gestaan en gelegen tot Meeren onder Olen, groot anderhalve zille salvo. Palende
oost de straat, zuid de erfgenamen Hendrick Verswijvel, west de erfgenamen Adriaen Helsen en
noord Elisabeth Laenen. Item nog een perceel land genaamd “ den grooten goorbosch “ groot
omtrent twee zullen en een half. Palende oost Jan Heijlen, zuid de straat, west Elisabeth Laenen
en noord Jan Hermans.
Item nog een perceel land genaamd “ den clijnen goorbosch “ insgelijks aldaar gelegen. Oost en
west de erfgenamen Adriaen Helsen, zuid de veldstraat, noord Elisabeth Truijens. Item nog een
heide in “ de pulderbossen “ gelegen onder Olen, groot twee zullen en een half. Palende oost
Michiel Bertels, zuid Cornelis Cluijts, west een straatje en noord Jan Cluijts. Item nog een perceel
land in “ de pulderbossen “ gelegen insgelijks onder Olen, groot 175 roeden salvo. Oost de
erfgenamen Jan Caers, zuid Hendrick Verboven, west de erfgenamen Hendrick Van De Weijer en
noord Michiel Wuijts. Item een perceel land genaamd “ het mos block “ insgelijks aldaar gelegen,
groot een half bunder salvo. Palende oost Jan Van De Perre, zuid S’ Herenstraat, west Hendrick
Verboven en noord Michiel Wilms.
Item een perceel land genaamd “ het overveken “ insgelijks onder Olen gelegen, groot twee zullen
een half salvo. Palende oost de erfgenamen Michiel Swinnen, zuid S’ Herenstraat, west Adriaen
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Laenen een noord Jan Bulckens. Item zeker perceel land genaamd “ het hooghuijs “. Oost de
begijn Luijten, zuid Adriaen Laenen, west de voorschreven begijntjes en noord Jan Baptist
Peeters. Item een perceel land genaamd ” den hofdries “ gelegen onder Olen, groot drie zullen.
Oost Hendrick Verboven, zuid Adriaen Laenen, west de erfgenamen Jan Goor en noord Michiel
Willems.
WLO-OGA750-487

folio 242 verso

Item een perceel land onder Olen genaamd “ het geerdensveldt “ groot een bunder salvo justo.
Palende oost Adriaen Laenen, zuid de straat, west de begijntjes Luijten en noord de kinderen Jan
Goor, garanderende de voorschreven comparanten de voornoemde panden voor los en vrij s’
heren cijns en servituten van wegen, inval dienvolgens is den voorschreven heer Amandus
Haverens naar voorgaande opdracht en verrijzenis der voorschreven comparanten in de
voorschreven panden behoorlijk gevest … en verklaarden de ondergeschoven schepenen de
voorschreven panden naar voorgaande priseringen waardig te wezen de somme van 3200
guldens.
Actum coram H. J. Manesse stadhouder, Adriaen Heijns en Peeter Van Beijlen schepenen des
graafschap Olen resort onder het markiezaat van Westerlo deze 23 augustus 1734.

Aan mijne heren de wethouders en markiezaat Westerlo. Vertonen met eerbieding Jan
Vermeerberghen opvroeg en Joannes Baptist Verbist ten deze geassumeerde mede voogd uit
de wet voor de wezen wijlen Peeter Vermeerberghen en Elisabeth Helsen, dat de voorschreven
wezen zijn belast gebleven met verscheidene haafschulden waarover de voorschreven
remonstranten in hunne voorschreven kwaliteit staan geactioneerd te worden tot grote …
WLO-OGA750-488

folio 243 recto

prejudictie van dezelfde wezen tot koeling van welke schulden de remonstranten geen ander
middel vinden om de wezen te houden buiten schade als met de verkoop van enge erfgoederen bij
den voorschreven Peeter Vermeerberghen en Elisabeth Helsen achtergelaten, bestaande in een
huis en erven gelegen onder Oevel of elders anders in de condities daarvan zijnde breder
gementioneerd, dan alzo de wethouders de kopers van dezelfde goederen niet konden assureren
bij behoorlijke goedenis dan bij decreet en autorisatie der voorschreven wezen oppervoogden, zo
keren de voorschreven voogden hun tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve aan de supplianten in hun voorschreven voorstel te verlenen de
nodige autorisatie. Was ondertekent Jan Vermeerberghen.
Copije van appointement. Gezien de wethouders en schepenen des land en markiezaat Westerlo,
het akkoord aan de supplianten om redenen in dit rekwest vermeld de verkoop van het huis en
aangelegen erve tot Oevel of elders gelegen met macht om de koper of kopers daarvan te goeden,
mits doende daarvan behoorlijke rekeningen met bewijs. Actum coram H.J. Manesse stadhouder,
Mr. Philippe Fr. Halloint en Joannes Baptist Verbist schepenen deze 20 oktober 1734.

Op heden 24 november 1734 voor den heer pastoor, stadhouder en schepenen onder te noemen
als voorgangers der tafel van den H. Geest des land en markiezaat Westerlo compareerden
Sebastiaen Stercx en Peeter Van Den Bosch als …
WLO-OGA750-489

folio 243 verso

geëede voogden der achtergelaten wezen van Jan Verschueren Adriaenssone en Maria
Cortebosch gehuwden als zij leefden, die bekenden aan en ten behoeve van de voorschreven H.
Geest op te dragen alle en iegelijke goederen op de wezen achtergelaten bij de voorschreven
wezen ouders, namelijk zeker perceel zowel land als heide als berg, genaamd “ den asbergh “.
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Palende oost een straatje, zuid de dreef naar Zoerle, west Sr. Egidij en noord Jan Van Dijck, op
last dat de H.Geest de voorschreven wezen zal moeten onderhouden tot dat zij hunnen kost en
onderhoud zouden kunnen winnen hetgeen de voorgangers der H. Geest zijn accepterende met
gelofte voorschreven en is den eerwaarde heer pastoor naar voorgaande opdracht en vertijdenis
der comparanten in het voorschreven pand behoorlijk gegoed. Actum coram H. J. Manesse
stadhouder, Joannes Baptist Verbist en Mr. Philippe FR. Halloint schepenen.

Aan de heren schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met behoorlijk respect
Martinus Peeters en Henricus Soeten in kwaliteit als voogden der onmondige kinderen wijlen
Peeter Diercx zaliger, hoe dat zij supplianten van alle kanten gemaand en gepraamd worden, ja
alle ogenblikken staan te verwachten grote schade tot betaling van diverse schulden der zelfde
kinderen en gemerkt zij geen middel konden vinden om de schade te behoeden als met het
verkopen van enige panden der zelfde goederen en gemerkt dat dit niet kan geschieden zonder
autorisatie, zo keren zij supplianten hun tot Ue.
Ootmoedelijk biddende van aan de supplianten gelieve te autoriseren de voorgaande verkoop mits
te …
WLO-OGA750-490

folio 244 recto

doen behoorlijk bewijs en rekening van de penningen daar van voort gekomen en de welke
doende en was ondertekent Merten Peeters en Hendrick Soeten.
Copije van den appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer accorderen en autoriseren de supplianten om redenen hierin vervat het
verkopen der erfgoederen om daarmede te koelen de passieve schulden met macht van de koper
of kopers daarin te goeden, vesten en erven voor heer en hof competent …
Actum in collegio deze 23 november 1734. L. Van Wesel

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met behoorlijke
eerbieding Jonker Carel De Persie, Simon Verwimp en Adriaen Van Den Poel, hoe dat onlangs
ter rolle alhier is gedaan renuntatie aan het sterfhuis mobilair van wijlen den heer Ambrosius
Egidij door de gelijke kinderen en de erfgenamen gelijk ook de voorschreven Carel De Persie
heeft gerepudieerd als voogden geassumeerd uit hoofde voorschreven, gemerkt dat de
verkondigers met nog andere in kwaliteit als gewezen borgmeesters dezer gemeente zijn
hebbende pretenties tot last van den voorschreven sterfhuis waarin zij in het particulier niet konden
ageren dan daar nodig hebben een curatuer, oorzaak zij hun keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij aan hun supplianten …
WLO-OGA750-491

folio 244 verso

te verlenen een bekwame man tot verkoop der actieve pretenties en meubelen ten voorschreven
huis bevonden en te bevinden, conserverende de pretenties daar van in te vorderen en de
supplianten en andere crediteuren van hetzelfde sterfhuis daaruit te betalen ieder naar rate, hetzij
ter concurrentie of te preferentie gelijk zij daartoe zullen wezen gerechtigd, ten deze aan Ue te
stellen curatuer en aan dezelfde verlenen volkomen macht en autorisatie over hergeven
voorschreven mits daarvan doende rekening bewijs en reliqua … Was ondertekent Jonker Carel
De Persij, Simon Verwimp, bij vorm van een kruisje stond dit is het handmerk van Adriaen Van
De Poel.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer, stellende en autoriseren den persoon Jonker Carel De Persij voor zo veel in hun is als
curateur over de verlaten sterfhuis wijlen den heer Ambr. Egidij met macht van dezelfde
meubilaire effecten te verkopen om daaruit eerst en vooral te betalen de borgmeesters en daarna
de andere credituren … Coram H. Manesse stadhouder, Mr. Philippe Fr. Halloint, Jan Baptist
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Verbist, Adriaen Van Kerckhoven en Adriaen Heijns schepenen deze 29 november 1734. L. Van
Wesel.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede
Jan Vervoort benevens Adriaen Van Kiel als voogden over de kinderen Elisabeth Van
Kerckhoven daar vader af leeft Adriaen Vervoort hoe dat zij ten deze in hun voorschreven
kwaliteit hun genoodzaakt zijn op te halen een som van honderd …
WLO-OGA750-492

folio 245 recto

guldens op de gecontesteerde goederen bij den voorschreven Adriaen Vervoort en zijn huisvrouw
Elisabeth Van Kerckhoven hebben gekocht en dezelfde graag te employeren tot de nodige
reparatie van hunne hofstede door het ongestadig weder onlangs ’ groette schaede ‘ heeft
uitgestaan om ten dele gefrustireerd en gemerkt hetzelfde niet vermag te geschieden zonder Ue
prealabele permissie dan met akkoord en overstaan van de voorschreven Adriaen Vervoort,
redenen waarom de remonstranten zich kerende tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte van aan de remonstranten te verlenen de nodige permissie
hierin vervat op redenen voorschreven, mits van de voorschreven penningen te doen behoorlijk
bewijs en reliqua en de geldschieters daarin te doen en laten gichten voor heer en hof
competent… Was ondertekent: Adriaen Vervoort, Jan Vervoort en Adriaen Van Kiel.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo de dispositieve
dezer accorderen en de supplianten vervat de lichting van honderd guldens om die te bezetten op
sussistante panden, met bespreek nochtans dat Adriaen Vervoort den intrest zal moeten houden
gans zijn leven lang en mits doende van de penningen behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua .
Actum in collegio van schepenen deze 25 januari 1735.
WLO-OGA750-493

folio 245 verso

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des markiezaat Westerlo. Vertonen reverentelijk de
Peeter De Swerdt als momboor van Catrien de Swerdt Adriaensdochter en Joannes Gastmans
als voogd van Jan De Winter en welke supplianten ten dezen zijn verzoekende al zulke permissie
en autorisatie om te mogen verkopen en weg te goeden benevens de gelijke erfgenamen van
Adriaen De Winter en Adriaen De Swert tot koeling van de schulden met dewelke de wezen zijn
belast en de resteren tot wezen behoef uit te zetten, te weten zeker huis, stal, hof en binnenblock
gestaan en gelegen binnen Wiekevorst aan de Pompoenstraet. Palende oost de straat, zuid de
erfgenamen heere …?… vanden Eijnde …?, west Jan Bellens en noord de erfgenamen Adriaen
Cuijpers, groot omtrent honderd roeden en vermits het huis totaliter is vervallen en grote reparatie
zou moeten geschieden tot nadeel der wezen en kwalijk kan gedeeld worden, en zo zulks niet
vermag te geschieden zonder Ue prealabele permissie, zo keren zij hun tot Ue eer.
Ootmoedig biddende gelieve gediend te wezen aan de supplianten te verlenen alzulke permissie
als ten deze verzocht wordt. Ondertekent Joannes Gastmans en Peeter De Swert.
Copije van appointement. Gezien bij stadhouder en schepenen den dispositieve dezer, accorderen
de supplianten om redenen vervat de verkoop van het huis, stal, hof en binnenblock in dit rekwest
vermeld met macht de koper daarin te goeden en erven. Actum in collegio van schepenen deze 8
februari 1735. Ondertekent Joannes Baptist Verbist loco secretaris.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede
Jan Aerts en Matthijs Janssens als voogden over de onmondige representanten van wijlen
Peeter Laenen 50 daar moeder af leeft Elisabeth Aerts, verklarende hoe dat de voorschreven
50

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Lanen x Elisabeth Aerts, nr. 1390, pag. 282.
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supplianten hun bevinden geacabileert met verscheidene passieve schulden, zo ten sterfhuis als
elders. Item tot opbouwing der huis van de wezen, geheel gedestrueert door de wind en
ongestadig weder, geen ander expediënt en hebben gevonden dat te verkopen enige der wezen
goed, bestaande in een dries gelegen tot Buel, groot een half bunder salvo. Palende als …
WLO-OGA750-494

folio 246 recto

in de conditie en gemerkt hetzelfde niet vermag te geschieden zonder behoorlijk decreet en
autorisatie, redenen waarom zij supplianten zich zijn kerende tot Ue als oppervoogden.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn van aan de supplianten q. q. te verlenen de nodige
permissie hierin vervat … Was ondertekent Matthijs Janssen en Jan Aerts.
Copije van den appointement. Gezien des schepenen ‘s lands en markiezaat Westerlo
accorderende de supplianten om redenen in dit rekwest vermeld de verkoop van den dries alhier
breeder geroerd, met macht om de koper of kopers hierin te goeden, vestigen … Actum coram
Adriaen Heijns en Peeter Van Beijlen schepenen deze 22 februari 1735.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met behoorlijke
eerbieding Juffrouw Maria Elisabeth Hendricx meerderjarige dochter, bijgestaan met den
eerwaarde heer J. B. Thijs zich wel willende stellen als momboor, alleen nochtans aan nopende
den inhoud deze, ook voor Juffrouw Maria Catharina Henricx nog minderjarige, beiden zijn
nichten, dat de weduwe wijlen Sr. Henricx de voorschreven Juffrouwen zaliger uit kracht van het
testament door hem gemaakt zouden competeren …
WLO-OGA750-495

folio 246 verso

in hun huis een twaalfde part op Sr. Henricx verstorven met die professie van zijn zoon bij de
eerwaarde paters Minderbroeders, waaraan nochtans moet afgekort worden hetgeen den pater
gekost heeft met het ingaan voor de helft en met de professie voor het geheel, naar rate dat het
voorschreven twaalfde part deel maakt in de moederlijke goederen van den voorschreven pater, zo
dat de weduwe het twaalfde part naar alle apparente niet en zal behouden. Het is nu zo dat men
het huis heeft publiek te huur geboden, relaas tot Ue permissie ook daar na mits niemand kwam
om te huren hetzelfde, men heeft doen publiek te koop gebieden met consent van de weduwe
zonder koopman te vernemen, zo dat men als dan uit compassie voor de voorschreven weduwe
aan haar gepresenteerd te verhuren, nochtans op conditie van borg gelijk Ue wel kennelijk is, dat
men niet anders kan of mochten doen, welke borg de weduwe niet kon krijgen men nog niemand
anders heeft vernomen die het wel zou huren maar omdat de supplianten dit niet konden doen
zonder Ue permissie zo keren zij hun tot Ue, waaraan zij die aangaande visie doen van het advies
van den heer advocaat Pauli, verders de weduwe volgens het voorschreven advies gehouden te
betalen de helft van de haafschulden die er geweest zijn staande den eerste huwelijk van Sr.
Henricx, te weten met de moeder van de supplianten waaraan zij mankeerden en de crediteurs bij
zo ver aan haar zouden te kort schieten, de voorschreven supplianten zouden moeten betalen de
schulden, om welk te voorkomen zij ook nodig hebben Ue permissie om … te interponneren op
enige akten of kredieten, de voorschreven weduwe competerende tot securiteit dat de schulden
betaald worden, waarom zij hun ook keren tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte van de voornoemde heer Thijs te kwalificeren en autoriseren
om met interventie van de voorschreven Juffrouw Maria Elisabeth Henricx mede remonstrante in
deze als meeste deel hebbende om redenen hierboven vermeld te verhuren aan de
meestbiedende het huis in deze geroerd ad opus ….
WLO-OGA750-496

folio 247 recto

jus habentium, mitsgaders van te accorderen de permissie van arrest … tot de tijd dat zij zal
hebben gesteld sussistante cautie om te betalen de voorschreven schulden die tot haar last zijn
staand, was ondertekent Joannes Baptist Thijs en Maria Elisabeth Hendricx.
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Copije van den appointement. Gezien bij stadhouders en schepenen des land en markiezaat
Westerlo den dispositieve dezer accorderen en autoriseren den eerwaarde heer Jan Baptist Thijs
voor zoveel in hun is om met interventie van de voorschreven Juffrouw Maria Elisabeth Henricx
mede remonstrante in deze als meeste deel hebbende om redenen hierin vermeld aan de
meestbiedende te verhuren het huis hierin geroerd, mits de huurder stellende sussistante cautie,
mits doende van de huurpenningen rekeningen, bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 8 maart
1735. Joanna Baptist Verbist loco secretaris.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede
Adriaen De Winter gehuwd geweest zijnde met Maria Van De Venne waarbij de voorschreven
Adriaen De Winter heeft verwekt een zoon met naam Jan De Winter ten deze geassisteerd met
zijn voogd Jan Gastmans hoe dat hij eerste suppliant over enige jaren met het aflijven van zijn
huisvrouw heeft verkocht al zijn haafelijkheid tot koeling der schulden die ten sterfdag van zijn
voorschreven huisvrouw waren exercerende en gemerkt hij suppliant andermaal ge… zoude en
koper ander haafelijke meubelen om zo stilletjes te kunnen komen en te substitueren benevens
andere, waartoe hij suppliant graag zou lichten …
WLO-OGA750-497

folio 247 verso

de somme van honderd guldens courant geld berustende in handen van den voornoemde tweede
suppliant in q.q. als voogd, dezelfde gesproten van verkoop van zeker huis en hof gelegen tot
Wiekevorst ingevolge van marginale apostille verleent bij rekwest aan Ue gepresenteerd per
conditie, nochtans dat zo haast den zoon van de voorschreven Adriaen De Winter met naam
Joannes De Winter gekomen zijnde tot een geapprobeerden staat als dan zal genieten en
profiteren de haafelijkheid daarvan voorts te komen en gemerkt de voorschreven lichting van
honderd guldens niet vermag geschieden zonder prealabele permissie en decreet van Ue,
redenen waarom zij supplianten zich keren tot Ue.
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen van aan de voorschreven suppliant te verlenen
de nodige permissie hierin vervat… Ondertekent Adriaen De Winter en Jan De Winter .
Copije van appointement. Gezien bij schepenen land en markiezaat dezer akkoord de
voorschreven Adriaen De Winter de lichting van honderd guldens courant uit handen van Jan
Gastmans om redenen vervat … Actum coram Mr. Philip Fr. Halloint en Joannes Baptist Verbist
schepenen deze 13 april 1735.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede
Andries Huijpens benevens de heer Fr. Van Den Broeck secretaris van …
WLO-OGA750-498

folio 248 recto

Westmeerbeek ingevolge zijn procuratie op de voorschreven Andries Huijpens verleden waarvan
alhier in originele visie wordt gedaan, hoe dat de voorschreven remonstranten hun bevinden
geacabileert met verscheidene passieve schulden ten sterfhuis van Livien Roman en wijlen Maria
Helsen gehuwden als zij leefden als voogden der wezen voorschreven en gemerkt zij supplianten
geen ander expediënt zijn vindende tot koeling der zelfde dan te verkopen enige der erfgoederen
gelijk ten deze is consenterende L. Roman als touchtenaar van de voorschreven goederen
benevens met deze te ondertekenen en gemerkt hetzelfde niet vermag te geschieden zonder
permissie en decreet van Ue redenen waarom zij supplianten zich zijn kerende tot Ue.
Biddende gelieve gediend te zijn van aan de voorschreven supplianten te verlenen de nodige
permissie hierin vervat …
Copij van den appointement. Gezien bij schepenen land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer accorderen de supplianten om redenen hierin vervat voor zoveel de verkoop van enige

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 217

erfgoederen met macht van koper of kopers daarin te goeden en vesten voor heer en hof
competent … Actum coram Mr. Philippe Fr. Halloint en Joannes Baptist Verbist schepenen deze
25 april 1735.
WLO-OGA750-499

folio 248 verso

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede,
Peeter Van De Weijer benevens Jan Snijers als geëede voogden der wezen achtergelaten bij
wijlen Joanna Kerckmans daar vader af leeft Michiel Op Zoom, hoe de voorschreven
representanten hun vinden geacabileert ten sterfhuis voorschreven met verscheidene passieve
schulden en geen ander expediënt vinden tot koeling der voorschreven schulden dan te verkopen
enige der voorschreven goederen bestaande in een plek land groot een half bunder, salvo gelegen
tot Heultje resort onder Westerlo. Palende … en gemerkt hetzelfde niet vermag te geschieden
zonder prealabele permissie gelijk benevens deze te ondertekenen Michiel Op Zoom als vader
der voorschreven wezen, dewelke verklaarde te desisteren aan de gerechtigheid van touchte,
redenen waarom zij supplianten zich zijn kerende tot Ue.
Ootmoedelijk bidden gelieve gediend te zijn aan de supplianten in hun voorschreven kwaliteit te
verlenen de nodige permissie hierin vervat …
Copije van appointement. Gezien bij de stadhouder en schepenen des lans en markiezaat
Westerlo de dispositieve dezer, accorderen de remonstranten voor zoveel hun is permissie van het
pand te verkopen in dit rekwest geroerd met macht van de koper daarin te goeden, vesten en
erven, mits van de kooppenningen behoorlijke rekening met bewijs en reliqua.
Actum in collegio deze 17 mei 1735. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-500

folio 249 recto

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met alle ootmoedige
bede Jan Hermans zo voor zichzelf benevens Peeter Smidts in kwaliteit als voogden der wezen
wijlen Nicolaes Hermans daar moeder af leeft Anna Smidts hoe de voorschreven supplianten
zich bevinden geacabileert ten sterfhuis voorschreven met verscheidene passieve schulden en
geen ander expediënt vinden dan te verkopen eender hun erfgoed bestaande in een plekje land,
groot omtrent een zille, gemerkt hetzelfde niet vermag te geschieden zonder alvorens voorzien te
zijn van een behoorlijk decreet en autorisatie van Ue als oppervoogden, redenen waarom zij
supplianten hun toevlucht zijn nemende tot Ue.
Ootmoedelijk gelieve gediend te zijn van aan de supplianten in hun voorschreven kwaliteit te
verlenen de nodige permissie hierin vervat. Jan Hermans stelt een kruisje en verder ondertekent
Peeter De Smedt.
Copije van den appointement. Gezien bij schepenen en stadhouder des land en markiezaat
Westerlo den dispositieve dezer, accorderen de supplianten de permissie van te verkopen het
erfgoed hierin vervat … Actum in collegio 14 juni 1735.
WLO-OGA750-501

folio 249 verso

Ten verzoek van Meester Gerardus Vreven Raad en Fiscaal van Brabant als actie hebbende van
de heer Georgius Vreven zijn vader en uit kracht van dezelfs originele brieven van debiet in den
Soevereinen Raad van Brabant geïmpretreert in dato 19 november 1734 en ondertekent P. Van
Cutsem … zo wordt door mij ondergeschoven deurwaarder van den Souvereine Raad arrest
gedaan op alle parten en delen in de goederen en renten gelegen binnen het markiezaat Westerlo,
competerende aan de weduwe en erfgenamen van wijlen Sr. H. Egidij Van Luijck, namelijk op
hun part en deel in huis en grond appendentie en dependentiën van dien, palende oost Mr. Philip
Halloint, zuid de clijne Laeck, west de erfgenamen van procureur Henricx en noord
S’ Heerenstraet en tot verhaal van een som van 56 guldens salvo justo over de verschoten
penningen en salaris volgens overgeleverde specificatie, met verbod aan de wethouders aldaar
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van het zelfde part de voorschreven weduwe en erfgenamen competerende te laten veralieneren
of te staan over enige goedenissen die er immers tot concurrentie van de voorschreven somme op
pene als naar recht. Actum 5 juli 1735. J. P. Du Frene.

Aan de heren wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met ootmoedige bede Jan
Franciscus Van Den Broeck Janssone hoe dat hij bij dood van zijn ouders tegenzitten andere
zusters en broeders heeft verkregen enige goederen en gemerkt de suppliant als nu gekomen
zijnde tot een huwelijkse staat en zich graag zou avanceren tot en zijn stiel, ten dieneinde graag
zou verkopen enige van zijn patrimoniale (goederen) bestaande in zekere plek hooiwas, groot
omtrent een half boender. Palende prout catius ?, want dezelfde nog niet is gekomen tot zijn
competente ouderdom aan hem suppliant nodig is tot hetgeen voorschreven behoorlijk decreet en
autorisatie van Ue …
WLO-OGA750-502

folio 250 recto

als oppervoogden, redenen waarom hij suppliant zijn vlucht is nemende tot Ue. Biddende
ootmoedelijk gelieve gediend te wezen van aan de suppliant te verlenen de nodige autorisatie ten
einde hierin vervat de koper of kopers hierin te goeden en vestigen. Jan Franciscus Van Den
Broeck.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen des land en markiezaat Westerlo den dispositieve
dezer accorderen den suppliant om redenen hierin vervat om te verkopen den hooiwas in dit
rekwest vermeld met macht van koper daarin te goeden om daarmede te avanceren in zijn stiel.
Actum in collegio deze 12 juli 1735. L. Van Wesel.

Ten verzoek van Juffrouw Elisabeth Van Eindhoven begijntje tot Herentals en uit kracht der
originele brieven van excuitorien bij haar verworven in den Soevereinen Raad van Brabant de date
vier november 1735, ondertekent De Vos, zo verklaarde de onderschreven deurwaarder bij deze te
accorderen en te saiseren zeker perceel land gelegen tot Gelijndel, groot 130 roeden salvo justo
met het huis daarop staande genaamd “ den boogaert “. Palende oost de erfgenamen Peeter Van
Hout, zuid de erfgenamen Peeter Dauwen, west en noord S’ Heerenstraet. Item een beemd groot
60 roeden salvo justo gelegen in “ het elsbroeck “ genaamd “ den elshoeck “. Oost de
erfgenamen Matthijs Vermeerberghen, west Marten Gouvaerts, noord Adriaen Thoelen en verder
alle en iegelijke erfgoederen competerende geweest aan Peeter Van Outsel en Maria Van Den
Berghe gehuwden, mitsgaders al degene competerende haar …
WLO-OGA750-503

folio 250 verso

erfgenamen om daaraan te verhalen den inhoud van de voorschreven condemnatie voluntair bij de
rekwiranten verworven tot last van wijlen den voorschreven Peeter Van Outsel cum uxore, met
verbod en interdictie aan drossaard en schepenen van Westerlo van te staan over enige goederen
transporten, permutaties en alle andere dergelijke loze vonten op pene als naar recht.
Actum 29 november 1735. J. P. Du Frene.

Aan mijne heren de wethouders des land bij markiezaat Westerlo. Vertoond met ootmoedige bede
Adriaen Van Dijck als voogd over zijne minderjarige zuster Elisabeth Van Dijck, hoe dat zij
benevens haar zusters en broer hebben verkregen ab intestato van wijlen hun ouders Jan Van
Dijck en Anna Ruts zeker huis en hof met alsnog een perceel weide gelegen omtrent Gelendel,
waar van ten deze een deel leenroerig en gemerkt de voorschreven erfgenamen het voorschreven
goed tot geen profijt ten hoogste tot geen profijt van de wees, het is nu zo dat de gelijke
erfgenamen het voorschreven goed te koop hebben gesteld en vermits hetzelfde niet vermag te
geschieden, zonder decreet van Ue voor zoveel daarin bestaat het part en deel competerende de
voorschreven wees, redenen waarom hij suppliant in zijn voorschreven q.q. zich genoodzaakt vindt
te keren tot Ue.
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Biddende gelieve gediend te wezen van te accorderen in de verkoop van de goederen hiervoor
geroerd voor zoveel is rakende het voorschreven part en deel als de voorschreven wees daarin is
competerende, mede om de kopers daarin te gichten en te erven …
Copije van den appointement. Gezien bij schepenen s’ lands en markiezaat Westerlo den
dispositieve dezer akkoorden aan de suppliant de verkoop der goederen hierin vermeld voor
zoveel de wees is competerende met macht van de koper daarin te goeden en erven voor heer en
hof competent, mits doende behoorlijke reling bewijs en reliqua.
Actum in collegio deze 19 november 1735. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-504

folio 251 recto

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
ootmoedige bede Adriaen Van Meerberghen in kwaliteit als voogd over het weeskind van wijlen
Jan Stevens daar moeder af leeft Maria Meerberghen ten deze geassumeerd Hendrick Verbist
als schepen uit de wet, verklarende hoe dat de voorschreven wees gecalibreert met verscheidene
schulden, mede belast bij testament van wijlen Catharina Van Meerberghen, moeije der
voorschreven wees gelijk als komt te blijken bij hetzelfde testament alhier gevoegd Sub. n° 1 en
gemerkt geen ander expediënt tot koeling der zelfde goederen bij testament op het voorschreven
weeskind gemaakt uit hoofde der voorschreven moeije dan te belasten zeker perceel land
genaamd “ het peertsvelt “ gelegen onder de Laethbancke genaamd “ ritsendonck “
ressorterende onder de Heerlijkheid Westmeerbeek, met de som van honderd guldens en gemerkt
hetzelfde niet vermag geschieden zonder permissie en decreet van Ue, redenen waarom zij
supplianten hun toevlucht zijn nemende tot Ue.
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen van aan de supplianten in hun kwaliteit te
verlenen de nodige permissie hierin vervat tot belasting van honderd guldens op het voorzegde
pand mits doende van de voorschreven penningen bewijs en reliqua. Ondertekent Adriaen Van
Meerberghen en Hendrick Verbist.
Copije van appointment. De heer drossaard en schepenen lands en …
WLO-OGA750-505

folio 251 verso

markiezaat Westerlo gezien hebbende den dispositieven dezer akkoorden de supplianten de
permissie tot belasting van honderd guldens op den pand hierin vermeld en dezelfde daarop te
laten hypothekeren voor Heer en competent mits doende daarvan voor ons rekening bewijs en
reliqua. Actum coram den heer drossaard F. M. Schellens, Mr. Philippe Fr. Halloint, Joannes
Baptist Verbist, Adriaen Van Kerckhoven, Adriaen Heijns en Hendr. Verbist schepenen. Den 24
januari 1736. L. Van Wesel secr.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met
behoorlijke eerbieding den eerwaarde heer Joannes Baptist Thijs dat hij in kwaliteit als voogd
voor deze akte alleen over Maria Catharina Henricx minderjarige dochter wijlen Guilliam Henricx
op den 5 januari 1736 te koop heeft gesteld, publiekelijk voor alle man naar voorgaande
kerkgeboden, zeker stenen huis alhier binnen Westerlo gelegen. Palende oost de erfgenamen Sr.
Ambr. Egidij, zuid de Laecke, west Sebast. Wuijts en Jan Baptist Vermeerberghen en noord de
markt, alles volgens conditie de dato voorschreven, welke conditie de andere erfgenamen namelijk
Maria Elisabeth Henricx en Juffrouw Catharina De Brier voor zo veel haar zou aangaan ook
hebben gelandeert relaas tot dezelfde, dan alzo dusdanige verkoping voor zoveel de wees is
aangaande niet kan geschieden zonder Ue prealabele permissie al oppervoogden, zo keert den
remonstrant tot Ue. Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn de voornoemde verkoop als
oppervoogden te approberen. Ondertekent Joannes Baptist Thijs.
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WLO-OGA750-506

folio 252 recto

Copije van den appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo den dispositief dezer akkoorden voor zo veel in hun is de permissie om het
verkocht huis op te dragen in s’Heeren handen en de koper daarin voor hun te laten gichten en
erven in forma . Actum in collegio deze 24 januari 1736. L. Van Wesel.

Op heden deze 26 februari 1736 voor stadhouder en schepenen compareerde Michiel Verachtert
onzen inwoonder vertonende alhier zekere kopie authentiek onder gelofte van 20 guldens jaarlijks
waarvan den teneur van woord tot woord luidde als volgt: op heden den 8 april 1718 compareerde
voor mij notaris en getuigen Peeter Soeten Mertenssone de welke herkennende zijne notariële
geaccepteerde gelofte van den 13 november 1715 gepasseerd in het klooster van Betlem bij
Loven voor den notaris P. Van Vossum en zekere getuigen hem alsnog een voor gelezen van te
geven een speelrente van 20 guldens voor en ten behoeve van zijn neef Franciscus Van Den
Brande geprofeste religieuze in het voorzegde klooster van Betleem bij Loven met overstaan en
consent van den eerwaarde heer prior van het voorzegde Godshuis die hetzelfde als dan heeft
geaccepteerd ten behoeve van den gemelde religieuze zijn comparante neef voor me zelfs leven,
verklaart bij en mits deze om kosten te behoeden waarin hij comparant heeft geconsenteerd ten
einde van gewillig condemnatie onherroepelijk instituerende NN. elke toonder deze om te
compareren voor de wethouders des land en …
WLO-OGA750-507

folio 252 verso

markiezaat Westerlo voor heer en hof competent en aldaar tot securiteit van de voorschreven
speelrente speciaal te verbinden en te pand stellen zekere beemd genaamd “ den bacx bempt “
gelegen onder Westerlo, verobligerende verder generalist zijn persoon en goederen als in de
gemeenschappelijke forme.
Actum ten dage voorschreven present Jan Vermeerberghen en Nicolaes Wouters schepenen of
Laten tot Zoerle Parwijs. Ondertekent, Theod. Lamb. Thijs notaris publ.
In de marge:

Hiervan is een schepenakte gepasseerd met consent van den eerwaarde heer
Van De Brande die hiermede comparerende heeft geconsenteerd in de cassatie
… dezer 25 juni 1736.

Dienvolgens heeft de comparant uit kracht van de bovenstaande onherroepelijke procuratie het
voorgeschreven pand genaamd “ den backx bempt “ voor verbonden en in s’ Heeren handen
opgedragen tot securiteit van de voorschreven speelrente en is den voorschreven heere
Franciscus Van Den Brande met consent van zijn eerwaarde heer prior Fr. Gaspar Souret
ingevolge zijn procuratie om hem verleden de date 25 februari dezer in de voorschreven beemd
gegoed … Actum coram H. J. Manesse stadhouder, Mr. Philippe Fr. Halloint schepen …

Op heden deze 25 juni 1736 voor schepenen onder te noemen compareerde Peeter Bertels
molder van Westmeerbeek zo voor zichzelf als mede als gelaste van Peeter Van De Brande zijn
zwager die vernieuwende en herkennende alzulke speelrente van 20 guldens jaarlijks als Peeter
Soeten Martenssone der comparante oom comparerende voor de notaris Theod. Lamb. Thijs
bekende schuldig te wezen voor en ten behoeve van zijn neef Franciscus Van Den Brande
geprofeste religieuze …
WLO-OGA750-508

folio 253 recto

in het klooster van Bethelien bij Loven en daarna op den 26 februari 1736 voor ons schepenen
speciaal verbonden uit kracht van procuratie in die acte geïnsereerd op zeker beemd genaamd
“ den bacx bempt “ hebben tot securiteit der zelfde speelrente van twintig guldens jaarlijks
verbonden hunne respectieve personen en goederen en speciaal tot onderpand gezet zeker
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perceel land genaamd “ de binnen heijde” gelegen in de Kathove straat onder Zoerle. Palende
oost de straat gaande naar “ de saert “, zuid Peeter Siongers cum suis, west Guilliam Lemmens
erfgenamen en noord “ de goir heide “ waarmede den voornoemde “ bacx bempt “ van nu dan
zal wezen onbelast van de voorschreven speelrente .
Item hebben alsnog voor speciaal te pand gesteld zeker perceel hooiwas groot een derdel gelegen
in “ de saert “. Palende oost Marthijn Van Kerckhoven, west de erfgenamen Jan Meerberghs,
welke speelrente zij comparanten beloofden jaarlijks precies te betalen aan de voorschreven
eerwaarde heer en is mede gecompareerd de eerwaarde heer Franciscus Van Den Brande die
naar voorgaande acceptatie en als gelaste van zijn eerwaarde heer prior daarin is gegoed, gevest
en geërfd. Actum coram Mr. Philippe Fr. Halloint en Joannes Baptist Verbist schepenen.
WLO-OGA750-509

folio 253 verso

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonen met ootmoedige bede
Jan Verleuffelt als gecommitteerde en geconstitueerde van den Eerwaarde heer G. Van
Meerbergen onderpastoor van Maseijck in kwaliteit als voogd benevens Hendrick Boogers der
wezen wijlen Jan Baptista Van Meerbergen en Elisabeth Boogers gehuwden als zij leefden
ingevolge de procuratie bij den voorschreven voogd verleden ingevolge de manuale procuratie in
date 12 september 1736 ondertekent G. Van Meerbergen vice pastoor Masaiensis q.q. alhier
getoond.
Item M. Philip Fr. Halloint benevens den notaris Elaerts als geëede voogden der achtergelaten
wezen wijlen de voorschreven Elisabeth Boogers daar nog vader af leeft Michiel Verachtert hoe
dat de voorschreven voogden in hun voorschreven kwaliteit belast vinden met een kapitale som
van vijf en dertig honderd guldens wisselgeld waarmede al de goederen zijn verobligeert ten
respect van zeker huis genaamd “ den rooden hert “ gelegen alhier in de Plaatse van Westerlo,
het is nu zo dat het voorschreven huis jaarlijks of het import van dien jaarlijks maar komt te
monteren ten som van honderd guldens alzo af getrokken de publieke last geenszins komen tot
koeling der voorschreven rente of deszelfs intresten en gemerkt geen ander expediënt te kunnen
vinden om de wezen te ontlasten of uit te wentelen uit dusdanige intern dan te verkopen het
voorschreven huis genaamd “ den herdt “ tot welke behoef de voorschreven som is moeten
opgelicht en gemerkt hetzelfde niet vermaak geschieden dan zonder Ue prealabele permissie
redenen waarom de supplianten in hunne voorschreven kwaliteit zijn stevende tot Ue.
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen van aan de supplianten te accorderen tot koeling
der gezegde somme en verder aan Ue te doen bewijs en reliqua en …
WLO-OGA750-510

folio 254 recto

verders behoorlijk te maken om koper of kopers daarin te gichten en te goeden in forma
Ondertekent Henderick Boogaers, Jan Van Leuffel, Philip Fr. Halloint en P.P. Elaerts.
Copije van appointement. Gezien bij schepenen s’ lands en markiezaat Westerlo de dispositieve
dezer akkoord de supplianten tot verkoop van het voorschreven huis genaamd “ den Rooden Hert
“ om redenen hierin vervat met macht van de koper daarin te goeden en vesten, mits hiervan te
produceren tot koeling der rente van 35 honderd guldens wisselgeld en daar van doende op zijnen
tijd ons behoorlijk rekeningen met bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 25 september 1736. L.
Van Wesel.

Aan de heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonen
reverentelijk Peeter Verstappen en Hendrick Frans als geëede voogden der wezen wijlen Jan
Verstappen en Anna Peeters gehuwden, dat bij testament gepasseerd voor de notaris Van
Engelen en zeker getuigen op datum van 4 december 1731 den eerst stervenden aan de langst
levende van de voorschreven gehuwden heeft gesloten en gemaakt alle de haafelijke goederen
actie en kredieten van dien ter sterfhuis zouden bevonden worden op den last van te moeten
betalen al de passieve schulden en personele obligaties en daarboven aan hun kinderen te
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moeten betalen voor uitkoop als zij zouden komen tot staat gelijk als breeder te zien is bij het
voorschreven testament alhier annex bij kopie authentiek …
WLO-OGA750-511

folio 254 verso

dat Anna Peeters eerst is komen te overlijden, dat den langst levende Jan Verstappen vader van
de wezen der verkonders het sterfhuis meubilaire van hun moeder heeft aan aanvaard gehad,
Het is nu zo dat de vertoonders hebben geëxamineerd den staat van het sterfhuis van hunne
wezenvader bevinden dat de renten en obligaties die wijlen hun vader staande huwelijks hebben
opgelicht en verre excelleerde vader van d’ immeubele goederen bij hunnen voorschreven vader
achtergelaten en op hun voorschreven weesen gedevolveert geweest zijnde bij dood van hun
moeder mitsgaders dat de schulden die wijlen de wezen vader heeft gemaakt na het overlijden van
hun moeder verre komen te alimenteren boven de valeur van zijn achtergelaten haaffen en erve zo
en gelijk komt te blijken bij de staten daarvan gemaakt en de taxatie daaraf gedaan bij proeven
gemerkt de gedevalueerde erfgoederen van een overleden altijd in subsidie zijn excusabel voor
zijne achtergelaten schulden, mitsgaders dat een erfgenaam mobilair de schulden van den
overleden is gehouden te betalen …, zo hebben de supplianten om hun wezen daarvan
reëxcempleren geraden gevonden van te rennuntieren aan de herediteit zo meubilair van de
voorschreven Jan Verstappen en om zich te houden als erudieter ten opzichte van den
voorschreven uitkoop en andere pretenties tot last van het sterfhuis n redenen van hun recours tot
Ue .
Ootmoedelijk biddende van aan de vertoonders te verlenen de permissie en autorisatie van te
mogen rennuntieren aan de herediteit zo meubilaire als immobiliair van de voorschreven Jan
Verstappen en dienvolgens de zelfde te mogen abandonneren ten behoeve van de crediteurs van
hetzelfde sterfhuis. Was ondertekent Peeter Verstappen en Hendrick Frans.
Copije van Appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen des land den markiezaat
Westerlo den dispositieve dezer akkoorden de supplianten om redenen hierin vervat …
WLO-OGA750-512

folio 255 recto

de permissie ten deze verzocht van te rennuntieren aan de herediteit zo meubilair als immeubilaire
van de voorschreven Jan Verstappen en bij dezelfde te abandonneren ten behoeve van de
crediteurs van hetzelfde sterfhuis. Actum coram F. M. Schellens drossaard, Mr. Philip Fr. Halloint,
Joannes Baptist Verbist, en Hendrick Verbist schepenen deze 17 oktober 1736. L. Van Wesel.

Aan mijne heren den drossaard en de schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende
met ootmoedige bede Frans Van Den Broeck Janssone nog minderjarig, hoe dat den suppliant bij
het rouwen en verder tot alimentatie van zijne vrouwe en kinderen zoude oprichten een ijzeren
winkel als zijnde smid van zijnen stiel en gemerkt hetzelfde niet en is te beginnen met ijdele
handen en alzo nog verzien zijnde van enige goederen en gemerkt tot het volbrengen van zijne
stiel er geen ander middel was vindende dan te verkopen enige van zijn goed, verkregen bij zijn
ouders en redenen waarom hij suppliant zijn toevlucht is nemende tot Ue .
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen van aan den suppliant te verlenen behoorlijke
ve..?… over het al reeds verkocht goed om redenen hiervoor geroerd, koper of koper daarin te
goeden, vestigen en erven, prout in forma … was ondertekent Francis Van Den Broeck.
Copije van den appointementen. Gezien bij den heer drossaard en schepenen ’s lands en
markiezaat Westerlo den dispositieve dezer en gelet op den inhoud, accorderen aan den suppliant
voor zo veel in hun is aan de verkoping als bij de requeste vermeld … Actum in collegio deze 23
oktober 1736, was ondertekent F. M. Schellens en L. Van Wesel secr.
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WLO-OGA750-513

folio 255 verso

Wij F. M. Schellens drossaard, Jan Baptist Verbist en Hendrick Verbist schepenen des land en
markiezaat Westerlo doen en maken konde te weten dat voor ons compareerden zo Govaert Van
Camp als Adriaen Van Camp broers, respectievelijke inwoners der dorpen van Ghierle en
Zanthoven dewelke ten deze tot securiteit en idemnititeit van de jaarlijkse molenpacht der molen
van Wechel ter Sande aangegaan door Marten Wauters gehuwd hebbende Susanna Van Camp
met tegenwoordige heer rentmeester van zijne Koninklijke majesteits van Pruijssen, hebben ten
dieneinde verobligeert en verbonden hunne personen en goederen haafelijke en erfelijke,
hebbende en verkrijgende en speciaal opgedragen, zo en gelijk zijn opgedragen in form van
bourghtouchte in s’ Heeren handen ten behoeve van zijne voorschreven Majesteits, eerst zeker
perceel beemd genaamd “ de duept “ gelegen tot Strateneinde onder dit markiezaat, groot een half
bunder salvo. Palende oost Peeter Van Houdt en de erfgenamen Jan Meir, zuid Peeter Helsen,
west de erfgenamen Jan Helsen en noord Peeter Heijlen. Item omtrent anderhalve zille land
genaamd “ het havervelt “. Oost en zuid de straat, west Jan Vervoort en noord Peeter Minne, wel
percelen van erven de voorschreven comparanten toebehoren bij successie van hun ouders en bij
scheiding en deling ten dele bevallen zo zij verklaarden, die bij ons drossaard en schepenen
voornoemd in deze tijd van conjunctuur geprijseerd en in geval van nood wel zouden komen te
geldende te samen ter somme van 350 guldens courant geld, mitsgaders dat dezelfde
voorschreven panden na rijpe opzoeking door ons gezworen secretaris op ons register sedert het
jaar 1725 tot deze datum niet wordt bevonden enige belastingen hetzij van nature dezelfde zouden
wezen, in teken der waarheid hebben wij deze met onze schependomszegel bevestigd deze 14
november 1736? L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA750-514

folio 256 recto

Op heden 12 januari 1737 voor stadhouder en schepenen onder te noemen compareerden Jan
Verstraten en Adriana Verbist zijn wettige huisvrouw dewelke van intentie zijn te gaan wonen
onder de jurisdictie der Heerlijkheid Vorst, hebben ten verzoek de heren regeerders der H.
Geesttafel aldaar en ter ontlasting der zelfde opgedragen zo en gelijk zij zijn opdragende bij en
mits deze zeker hun huis en hof gestaan en gelegen tot Gelendel onder dit markiezaat, groot
omtrent de dertig roeden. Palende oost en zuid S’ Heer straat, west het ven en noord Michiel
Verswijvel zijnde ten dien einde ook mede gecompareerd Peeter Van Dijck en Servaes
Verswijvel hun respectieve zwager en schoonvader, dewelke ingeval de H. Geesttafel
voorschreven enige last kwam te lijden door de eerste comparanten en hun kinderen alreeds
verwekt en staande hun huwelijk te verwekken, hebben tot ontlasting dezelfde tot supplement van
300 guldens eens verbonden en opgedragen ten behoeve van de H. Geest als voor eerst omtrent
anderhalve zille land. Palende oost en noord hun zelf, zuid Nicolaes Govaerts en west Nicolaes
Helsen.
Item een perceel land geheten “ den bosch “ groot ander halve zille. Palende oost S’ Heerenstraet
zuid de erfgenamen Paulus Dauwen, west hun zelf en noord Jan Vermeerberghen, welke percelen
erven zonder het voorschreven huis en hof onder Zoerle Westerlo als Gelende gelegen na
voorgaande taxatie verklaren wij schepenen bovengenoemd tegenwoordig alsnog ten minste waar
te zijn 300 guldens courant geld verklarende de comparanten deze percelen te weten voor los en
vrij … Actum coram H. J. Mannesse stadhouder, Jan Baptist Verbist en Adriaen Van Kerckhoven
schepenen.
WLO-OGA750-515

folio 256 verso

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met ootmoedelijk
bede Peeter Verdonck en Hendrick Gorris in kwaliteit als voogden der wezen wijlen Elisabeth
Verdonck daar nog vader af leeft Peeter Gorris, hoe dat de voorschreven wezen uit den hoofde
van hunne grootvader en grootmoeder ab intestato hebben verkregen enige erfgoederen tegens
hare ooms en moeijen en gemerkt hetzelfde goed geenszins maar ten contrarie zou dienen tot
grote dae..?, redenen waarom den suppliant zo voor zichzelf als andere q.q. geraden vinden
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hetzelfde meerdere tot profijt te verkopen en voor zoveel aangaat het gerechtigde part nodig
hebben Ue prealabele permissie, redenen waarom zij supplianten hun toevlucht nemen tot Ue.
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen te accorderen in de verkoop … Was ondertekent
met een kruisje waarbij stond dit is het handmerk van Peeter Verdonck. Item was alsnog getekent
met een kruisje waarbij stond dit is het handmerk van Hendrick Gorris mij present P. P. Elaerts.
Copije van appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen den dispositieven,
accorderen supplianten om redenen hierin vervat de …
WLO-OGA750-516

folio 257 recto

verkoping der goederen hierin geroerd voor zoveel de wezen daarin part en deel hebben met
macht van de koper of kopers daarin te goeden, mits het wezenpart bezettende op de goederen
sussistante panden en daar voor ons te doen pertinente rekeningen met bewijs en reliqua.
Actum in collegio deze 5 februari 1737.

Geregistreerd 12 april 1737. In den name ons Heeren amen. Op heden XXIJ (23) maart XVIJ (17)
vier en twintig omtrent één uur na de noen zo verklaarde den Eerwaarde heer Jacobus Laenen
deservitor in Den Doel voor mij Jan Vergouwen en de getuigen hiernagenoemd en ondertekent,
als ziek te bedde liggende, nochtans zijn verstand, wille en memorie zeer wel hebbende, dat na hij
zijne ziel was recommanderende aan God en het heel gezelschap zijn lichaam aan de aarde, zijne
uiterste wille en begeerte te zijn dat zijn lichaam indien hij komt te sterven alhier in den Doel zal
begraven worden in de kerk van Den Doel met een eerlijke begrafenis en dat den dienst zal
gedaan worden door den Eerwaarde Heere Deken van het district van Hulsterse hetzelfde anders
ordonnerende en dat op zijn begrafenis zal uitgedeeld worden een zak tarwe brood mede dat er
gedaan zal worden een eerlijke uitvaart als wanneer ook een zal brood zal moeten uitgedeeld
worden.
Item dat er tot zijn ziele lafenis zouden gedaan worden 30 baermissen tot 9 stuivers iedere mis en
bij de Eerwaarde paters Capucijnen tot Antwerpen 360 missen …
WLO-OGA750-517

folio 257 verso

ieder ook tot negen stuivers. Item is het zijn begeerte en intentie dat tot zijne ziele lafenis alle jaren
in Den Doel zo lang de Goddelijke dienst daar zal gedaan worden, zal geschieden een zingende
mis voor een jaargetijde en dat op de manieren ordinairelijk over een geestelijke pastoor is
geschiedende of ter ordinantie van de kerkmeesters van de kerk in Den Doel waarvoor hij aan
dezelfde kerk is gevende de som van 400 guldens die er zullen croiseren tot vier ten honderd in
het jaar in profijt van de genoemde kerk en indien den Goddelijken dienst in den Doel niet meer
werd gepermitteerd mogen laten doen daar het hun zal gelieven en ‘t zelfde uit die jaarlijkse intrest
betalen voor welke voornoemde vier honderd guldens zullen zijn en blijven verbonden gelijk hij bij
deze daarvoor is verbindende zekere hoeve met omtrent elf bunders land hem competerende,
gelegen tot Westerlo en Olen en waarin hij op den 15 december 1723 is gegoed en geërfd volgens
de brieven daarvan zijnde.
Item verklaarde den voornoemde Eerwaarde heer Laenen zijne wille en begeerte ook te wezen dat
de voornoemde hofstede met de omtrent elf bunders land vooruit zullen volgen en in volle
eigendom genoten worden bij zijn broer van halve bedde, Pieter Lanen voor hem en zijn
nakomelingen met den last van de vierhonderd guldens eens of den intrest daarvan tot vier ten
honderd jaarlijks precies bij hem te betalen tot het doen van het voorschreven jaargetijde en zal
zijn hierna gedane tekening daarvoor dienen als of dezelfde daarin ware gegoed.
Item begeerde dat na zijn dood aan zijn meisen Elisabeth Toen uit de penningen van zijn sterfhuis
zal betaald en voldaan worden de som van honderd …
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WLO-OGA750-518

folio 258 recto

en vijftig guldens en dat daar ook mede zal voldaan zijn hetgene nog enigszins zou mogen
pretenderen van huur of gedane dienst. Item in zijn begeerte dat de armen van den Doel jaarlijks
zal profiteren de som van 4 guldens daarmede hij is belastende de goederen hem competerende
gespecificeerd bij date van zijn titel als hij priester geweid is, welke zijn vrienden zullen kunnen
afleggen met honderd guldens eens, dan zullen die niet vermogen af te leggen ten zij hun blijkt bij
geëede attestatie dat hetzelfde daarmee nodig hadden.
Item begeerde dat den koster Matthijs Bisschijts in het doen van de voornoemde 30 missen zal
assisteren behoorlijk met een witte overrock en dat hij daar voor zal profiteren drie stuivers voor
iedere mis die hij zal geassisteerd hebben en bovendien de zilveren gespen van zijn schoenen .
Item begeerde dat uit de penningen uit zijn sterfhuis zal gekocht worden 4 à 5 ellen zwart laken of
meer na dat er nodig zal zijn tot het bekleden van een antependium ? de berdekens op het altaar
en den lijst der schilderijen op het altaar en dat hetzelfde zal blijven ten dienste en gebruik van de
kerk op de begrafenissen van kerkelijken het welk ook zal moeten gemaakt zijn tegen zijn uitvaart,
al hetwelk hij Eerwaarde Heere Jacobus Laenen verklarende andermaal te zijn uiterste wille en
begeerte en verzoek dat alles zo voorschreven zal worden achtervolgt, gedaan en geëxecuteerd
zo ras hij zal komen te sterven en het mogelijk is en om dat hetzelfde zal worden gedaan en
achtervolgt zo is hij bij deze autoriserende Heer Van De Weigaert wasverkoper tot Antwerpen en
de griffier Vergouwen in den Doel, te samen of wel separaat om alles te doen zo het behoort in
teken van welke zo heeft hij deze ondertekent ter presentie van Matthijs Bisschijts en Jacobus
Weemaes als getuigen benevens mij …
WLO-OGA750-519

folio 258 verso

griff. daartoe aanzocht date voorschreven waren ondertekent J. Laenen pastoor in Doel, A. M.
Bijschits 1724 en J. Vergouwen 1724 en Jacobus Weemaes, lager stond t’ accordeert met het
origineel instrument onder den ondergeschoven griffier Van Kieldrecht en den Doel berustende
t ‘ oorkonden en was ondertekent J. Vergouwen 1724.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen land en markiezaat Westerlo. Vertoond reverentelijk
Martinus Wuijts hoe dat wijlen zijn moeder Anna Maria Huijpens bij haar mutueel testament in
date 27 augustus 1722 gepasseerd voor den notaris G. Hendrickx en zekere getuigen zijn vader
Jacobus Wuijts heeft gemerkt vrij heer en meester om van de haafelijke en cijnsroerige of
allodiale goederen te mogen disponeren op den last van voor den remonstrant te dragen goede
zorgen benevens zijne andere broeders en aan ieder gekomen zijnde tot geapprobeerden staat of
ouderdom van vier en twintig jaren te geven de som van honderd guldens eens voor uitzet. Dat
den vader van den remonstrant in nakoming van zijn vaderlijke plicht mitsgaders van den zorg aan
hem bij zijn moeder bevolen, hem suppliant altijd eerlijk heeft onderhouden, mitsgaders hem heeft
laten leren de chirurgijns kunst.
En alzo den vertoonder om zich in dezelfde kunst te perfectioneren zich graag zou begeven bij een
experten meester wonende in de steden hetzij van Brussel, Antwerpen of elders en dat hij
verkonders om daartoe te geraken zijn vader zou genoodzaakt wezen van merkelijk meer te
expanderen, zo aan klederen, kosten van de leerjaren als anderszins als hem t’ huis houden, zo
heden den suppliant aan zijn vader geproponeerd dat hij hem zou laten korten aan zijn uitkoop van
honderd guldens allen hetgeen den suppliant zou bevonden worden meer gekost te hebben om
zijn stiel te hebben geleerd buiten de woning van zijn vader als binnen dezelfde.
WLO-OGA750-520

folio 259 recto

dan alzo dezelfde deze propositie niet heeft willen aanvaarden tenzij de suppliant onvoorzien zien
zijnde van voogden alvorens Ue als oppervoogden zij geautoriseerd tot het formeren van het
geprojecteerd akkoord, redenen van zijn recours tot Ue.
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Biddende ootmoedelijk de geliefte van aan de supplianten te verlenen de permissie ten deze
verzocht. Ondertekent Martinus Wuijts.
Copije van appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen en dispositieve van dit
akkoord en houden voor zo veel in hun is geprojecteerd akkoord den suppliant daartoe te
autoriseren bij en mits deze. Actum in collegio coram den heer F. M. Schellens drossaard,
Joannes Baptist Verbiest, Adriaen Heijns, Peeter Van Beijlen en Adriaen Broecx schepenen deze
10 december 1737.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
ootmoedig respect, Joseph Kempenaers en Jan Meer als geëede voogden der wees (van)
Elisabeth Kempenaers waarvan vader leeft Andries Van Genechten alhier present in hetgeen
navolgende is consenterende, hoe dat op het voorschreven weeskind met naam Adriaen Van
Genechten uit hoofde van zijn moeder is verstorven enig goed bestaande in een huis en hof zo en
gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is onder Noorderwijk en gemerkt de supplianten hun vinden
geacabileert met enige passieve schulden daar het sterfhuis mede belast …
WLO-OGA750-521

folio 259 verso

Gevende alreeds door de supplianten verkocht het voorschreven huis cum annexen tot koeling van
de voorschreven schulden wat zulks niet mag geschieden zonder prealabele permissie en decreet
van Ue, redenen bij de supplianten hun toevlucht zijn nemende tot Ue. Biddende ootmoedelijk
gelieve gediend te wezen van te aggreeren de voorschreven verkoop. Was ondertekent Andries
Van Genechten, Joseph Kempenaers en Jan Meir.
Copije van appointment. Gezien bij den heer drossaard en schepenen den dispositieve dezer
aggreeren en approberen de verkoop hierin geroerd, met macht van de koper daarin te goeden en
vestigen voor heer en hof iets doende behoorlijk bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 28
januari 1738. L. Van Wesel.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met ootmoedige
bede Jan Van Leuffel en Adriaen Van Kerckhoven als geassumeerde uit de wet in q.q. voogden
…
WLO-OGA750-522

folio 260 recto

van het weeskind van wijlen Adriaen Dauwen en Elisabeth Thijs gehuwden tijdens hun leven,
hoe dat het voorschreven weeskind benevens zijn andere broers altijd na de dood van hun ouders
hebben geweest in gemeenschap van goederen uit hoofde van hun ouders gedevolveerd en
gemaakt de andere condividenten alsnu niet langer te blijven in hun voorschreven gemeenschap
te laatste gepresteerd zij geworden om de gedevolveerde goederen te verkopen en wat zulks niet
is gepermitteerd aan de supplianten te accorderen in zulke verkoop zonder prealabele permissie
en decreet van Ue, redenen van recours tot Ue .
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen van aan de supplianten te verlenen het nodige
decreet om voor zoveel het wezen part rakende toe te staan over de verkoop en om de koper of
kopers in de voorschreven panden op het voorschreven weeskind benevens de andere zusters en
broeders gedevolveerd te doen goeden … mits doende behoorlijke rekeningen met bewijs en
reliqua. Was ondertekent Jan Van Leuffel en Adriaen Van Kerckhoven.
Copije van appointement. Gezien bij de stadhouder en schepenen den dispositieve van dit akkoord
de supplianten om redenen hierin vervat de verkoop der goederen …
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WLO-OGA750-523

folio 260 verso

alreeds gedaan of te doen met macht van de koper of kopers daarin te goeden, vestigen en erven
mits doende voor het wezenpart procederende, uitzettende op goede en subtiele panden en
daarvan doende behoorlijke rekening met bewijs. Actum in collegio deze 26 maart 1738. L. Van
Wesel secr.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
eerbieding Peeter Soeten als vaderlijke voogd van de minderjarige kinderen achtergelaten bij
wijlen zijn huisvrouw Anna Govaerts benevens Adriaen Soeten zijn minderjarige zoon, dat de
voorschreven minderjarigen zijn belast gebleven met enige passieve schulden waarover de
remonstranten staan geactioneerd te worden tot grote predictie der voorschreven minderjarige tot
koeling, van welke schulden de remonstranten geen middel vinden als bij verkoop van enige
goederen, bij dood van Geertruida Van Den Bos des voorschreven Anna Govaerts moeder op
de voorschreven minderjarigen gesuccedeerd en gedevolveert bestaande in zeker perceel land
leenroerig onder zijne Excellentie den heer markies alhier, gelegen onder Hulshout in de conditie
met consent en overstaan van Adriaen Govaerts van wijlen de voorschreven Geertruidt Van Den
Bos man, daar van gemaakt breeder …
WLO-OGA750-524

folio 261 recto

gementioneerd, dan alzo de verkopers de kopers van hetzelfde goed niet kunnen assureren bij
behoorlijke goedenis dan bij decreet en autorisatie der voorzegde minderjarige oppermomboiren
zo keren de voorschreven remonstranten hun tot Ue.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij aan de supplianten te verlenen de voorschreven nodige
autorisatie met aggregatie der goedenis daarover te geschieden. Was ondertekent Peeter Soeten
en Adriaen Soeten.
Copije van appointement. Den heer drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo,
accordeerden de permissie ten deze geroerd met macht van de koper daarin te goeden en erven,
mits doende behoorlijke rekeningen met bewijs. Actum in collegio deze 22 april 1738 en was
ondertekent, L. Van Wesel secr.
Op heden deze 22 oktober 1739 voor stadhouder en schepenen compareerde de heer Walterius
De Bal actueel theologant binnen Mechelen geassocieerd met zijn broer Cornelius De Bal
inwoner der Heerlijkheid Tongerlo, dewelke tot supplement van de geestelijke titel den eerste heer
comparant nodig hebbende tot assurantie van zijne eminentie Cardinaal en Aartsbisschop van
Mechelen, verklaarden te verbinden en op te dragen, ten eerste omtrent een half bunder erve daar
een huis op staat gelegen aan de Cathovenstraat …
WLO-OGA750-525

folio 261 verso

Palende oost de weduwe Henrick Ceultiens, zuid ‘s Heerenstraet, west Jan Baptist Van
Roosbroeck en noord de weduwe Anthoon Dauwen. Item een perceel land genaamd “ de
hasevelden “ groot 100 roeden salvo justo komende daaraan oost en noord Adriaen Dauwen, zuid
Henrick Boogaerts en west Marten Dauwen. Item een perceel land genaamd “ den driesch “ groot
omtrent 150 roeden. Palende oost de weduwe Diel De Winter, zuid Marten De Winter en Maria
Broeckhoven, west en noord de weduwe van Henrick Van Dijck.
Item een perceel weide genaamd “ de schriecke “ groot ander half zille salvo justo. Oost Marten
Dauwen, zuid de Schrieckstraete, west Maria Broeckhoven en noord Marten Van Eijnde, alle
percelen gelegen tot Zoerle onder dit markiezaat op de comparanten pro indiviso verstorven bij
dood hun moeder Joanna Dauwen en naar voorgaande prisering over dezelfde gedaan door ons
stadhouders boven genoemd, verklaarden ten minste waard te zijn zonder het huis de som van
1000 guldens wisselgeld, mitsgaders dat dezelfde bij onze kennis niet meer zijn belast … de
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tweede comparant zijn part en deel in de voorschreven goederen aan zijn broeder opgedragen die
daarin gegoed is, coram H. J. Manesse stadhouder, Adriaen Van Kerckhoven en Marten Soeten
schepenen.
Wij Fr. M. Schellens drossaard, Adriaen Van Kerckhoven en Marten Soeten schepenen doen te
weten dat voor ons compareerde Jan Van Leuffel Janssone herbergier en inwoner van “ de cleijn
heijblom “ tot Zoerle, dewelke verklaarde te hebben gecedeerd aan en ten behoeve van …
WLO-OGA750-526

folio 262 recto

de heer Walterius De Bal zijn neef theologant tot Mechelen tot voldoening van alzulke geestelijke
titel als den voorschreven heer is van nood hebbende tot securiteit ven zijn exemintatie en Aarts Bisschop van Mechelen of zijn superieuren zeker perceel zowel land als weide gelegen tot Zoerle
aan de Cathovestraete onder deze jurisdictie, groot omtrent een bunder. Palende oost des
comparante erve, zuid Paulus Dauwen erfgenamen, west de straat naar “ de saert “ en noord Jan
Helsen, op hem gesuccedeerd uit hoofde van zijn vader, garanderende hij comparant hetzelfde
perceel voor los en vrij ’s Heerenchijns verklarende wij drossaard en schepenen het voorschreven
pand hetzelfde tegenwoordig waard te zijn 425 guldens wisselgeld. Bevestigd deze 25 november
1739. L. Van Wesel.
WLO-OGA750-527

folio 262 verso

Op heden deze 4 januari 1740 compareerde Franciscus Peeters en Catharina Verbiest
gehuwden welke comparanten van ons schepenen des land en markiezaat Westerlo onder te
noemen verzochten taxatie der nageschreven goederen.
Te weten voor eerst van zeker huis, stal, schuur, hof en brouwerij zo en gelijk zij comparanten
bewoonden, met den hof daaraan gekocht van de erfgenamen N. Everaerts omtrent een zille,
gestaan en gelegen alhier aan de Plaatse naast de Kasteelsche straete ter goeden nering.
Palende oost de voorschreven straat en Henrick Bourbon, zuid de clijne Laecke, west Adriaen
Nuijts erfgenamen en noord de Plaatse hetwelk samen bij ons werd getaxeerd op 2200 guldens
courant. En bij zover dit huis met alle dependentiën aanstonds kwam af te branden zo verklaarden
wij schepenen voornoemd de grond en hof met overige materialen alsnog waardig te wezen
duizend guldens courant.
Item zekere plek land genaamd “ den dries “ competerende de erfgenamen van Nicolaes
Peetermans, groot omtrent een bunder salvo, gelegen alhier tegen over de pastorij. Oost de
Herbane, zuid den Leugenloop, werst Jonker Carel Persij en noord de dreef van zijne Excellentie
den heer markies, alhier getaxeerd op vijf honderd guldens, zo dat de gehele taxatie beloopt twee
duizend zeven honderd guldens courant.
Welke goederen de comparanten verklaarden niet meer belast te zijn en bovendien met acht
honderd guldens wisselgeld staande ten behoeve van de weduwe Juffrouw Gorris tot Antwerpen,
certificerende wij schepenen dat de voorzegde goederen bij kennis of wetenschap ook met geen
meerdere kommer zijn belast als hiervoor werd vermel. Aldus gedaan en getaxeerd dor ons Ferd.
Mattheij en Henrick Bourbon schepenen.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen van Westerlo. Vertoonde reverentelijk Henrick
Boogaerts voogd der minderjarige dochter achtergelaten bij wijlen Jan Baptista Van
Meerberghen en Elisabeth Boogaerts tijdens hun leven gehuwden, hoe dat dito wees is
competerende zeker bos genaamd “ het lanck hout “ gelegen onder Ramsel jurisdictie …
WLO-OGA750-528

folio 263 recto

van Herselt waarop zijn staande differente eiken bomen ten ene maal kapbaar en waaruit bij
verkoop zou kunnen spruiten een merkelijke som, enigszins kunnende dienen tot korting en
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blussing der schulden waarmede deze wees belast is dan alzo de verkoop niet vermag te
geschieden dan met Ue permissie … Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen den
vertoonder tot verkoop te autoriseren.
Copije van appointement. Schepen des land en markiezaat Westerlo admitteren den suppliant tot
verkoop der bomen hierboven vermeld in het openbaar te geschieden mits doende de penningen
daarvan te ontvangen behoorlijke rekeningen met bewijs te maken. Actum deze 12 januari 1740. L.
Van Wesel secr.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat van Westerlo. Vertonende met schuldig
respect Adriaen Van Der Veken in kwaliteit als voogd der wezen wijlen Matthijs Van Outven,
Diel Vervoort in kwaliteit als voogd der wees Maria Van Outven en finalijk Peeter Broecx in
kwaliteit als voogd der wezen Jan Van Outven allen erfgenamen van wijlen Jan Vander Veken
den wezen kozijn, hoe dat bij dezelfden zijn dood op de voorschreven wezen ieder voor zijn struik
is verstorven een twee en dertigste deel bestaande in een huis met een half bunder land, gelegen
tot Hulshout omtrent “ de vaerte “, en gemerkt alsnog enige andere als erfgenamen, aangezien
hetzelfde door de cijnsheid …
WLO-OGA750-529

folio 263 verso

hebben geprocedeerd tot verkoop ingevolge de conditie daarvan zijnde gepasseerd voor de
notaris Van Dijck en want de supplianten in die kwaliteit niet gemachtigd zijnde om te
consenteren in de voorschreven verkoop dan hoognodig Ue decreet en autorisatie redenen van
hun recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen … met macht van dezelfden nodig voor zoveel
het wezen part raakt. Was ondertekent Dielis Vervoort, Peeter Broecx en Adriaen Van Der
Veken.
Copije van appointement. Stadhouder en schepenen approberen de verkoop om redenen hierin
vervat met macht van de koper daarin te goeden Actum coram Manesse stadhouder, Jan De
Ceuster en Ferd. Matheij schepenen deze 16 januari 1740.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo. Vertonende
reverentelijk de meerderjarige kinderen en erfgenamen wijlen den Heer F. Mangelschots in zijn
leven drossaard van dit markiezaat, hoe dat hun benevens hunne minderjarige broeders en
zusters pro indiviso onder andere zijn competerende, eerst anderhalf zille zowel land als weide of
dries gelegen tot Larum onder Geel. Oost Adriaen Lanen, west “ de pleijne “. Item omtrent een
half bunder hooiwas in “ het gemeijn broek “ aldaar tussen de aanpalenden. Oost Amand
Schuermans, west Magriet Verbraecken.
Item omtrent elf roeden hof in de Polderstraat alhier gelegen tegen de Nethe zuidwaarts dat de
remonstranten deze drie perceeltjes ter oorzaak van haar situatie en kleinigheid niet anders
konden verhuren als zo een geringe prijs of huurloon, dat de jaarlijkse dorpslasten en hoge cijnzen
waarmede zij zijn …
WLO-OGA750-530

folio 264 recto

belast met alleenlijk en absorberende huur, maar dat het ook meermaals gebeurde dat zij tot de
voorschreven percelen geen andere huurman konden vinden als van dewelke niet of weinig is te
krijgen, dat daar en boven hun nog zijn competerende twee hooiweiden leenroerig onder zijne
Excellentie den heer markies alhier, waarvoor aan hun is geoffreerd een koopsom van zeventig
guldens, waaraf zij nochtans jaarlijks zijn trekkende twee koppels kiekens tegen de voorvallende
dorpslasten en verheffens, waaruit evident is te zien dat deze goederen hun meer staan of te
reputeren zijn voor last als profijt, in der voegen dat het hun gemeenschappelijk sterfhuis beter
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zoude wezen van de boven geschreven percelen en benevens nog een perceel eiken bomen die
hun zijn competerende gestaan onder Hulshout op … (leeg) de welke van ouderdom beginnen te
vergaan met nog een andere staande in hun bleekbosch genaamd … (leeg) die door zijn capruijn
grote schade is casserende aan de onderstaand bleekstukken ten hoogsten en profijtigste te
verkopen dan alzo hetzelfde met validelijk en kan geschieden dan met prealabele permissie van
Ue als oppervoogden redenen van hun recours tot de zelfde.
Ootmoedelijk biddende de geliefte zij van aan de supplianten te verlenen de permissie met decreet
… was ondertekent H. Mangelschots, M. C. Mangelschots en Anna Barbara Mangelschots.
Copij van appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen den dispositieve van dit
akkoord en autoriseerden de supplianten tot de verkoop ten deze verzocht. Actum in collegio deze
26 januari 1740. L. Van Wesel secr.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat van Westerlo. Vertoond met schuldig
respect Peeter Soeten laatste weduwnaar (van) wijlen Anna Govaerts, hoe dat Adriaen
Govaerts …
WLO-OGA750-531

folio 264 verso

vader van de voorschreven zijne suppliante huisvrouwe heeft geprocedeerd tot verkoop van zeker
huis en hof met ap- en dependentiën zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is tot Strateneijnde
met twee zillen land daaraan gelegen door dien zich bevinden gekalibreerd met een erfelijke rente
van zevenhonderd guldens wisselgeld volgens de akte van goedenis daarvan gepasseerd voor de
wethouders van Tongerloo op datum van 17 november 1722 breeder bij de akte vermeld, op de
voorschreven huizingen uitgaande en want den suppliant als touchtenaar in de voorschreven
verkoop niet en vermag te consenteren door dien dezelfde zijn gedevolveerd op zijn voorkinderen
redenen voor zijn recours tot Ue .
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen te consenteren in de verkoop uit redenen
hiervoor genoemd alsnog te komen tot naarder verkoop ingeval van geen contresse der
voorschreven rente als andere schulden met macht van de kopers in het gemelde huis te doen
goeden, vestigen en erven mits doende van de penningen bewijs en reliqua en was ondertekent
Peeter Soeten.
Copije van appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen den dispositieve dezer
anderen en approberen de verkoop ten deze gedaan om redenen hiervoor vervat met macht van
de koper daarin voor Heer en Hof competent te goeden … actum in collegio deze 8 maart 1740. L.
Van Wesel secretaris.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo. Vertonende
reverentelijk Hendrick Franciscus Stobbaerts benevens Joannes Baptista Wolfs als geëede
voogden van Joannes Anthonius Stobbaerts Leonardussone in zijn leven getrouwd geweest met
Juffrouw Anna Catharina De Brie hoe dat hij genoodzaakt zijn rekwest te presenteren aan Ue
eerwaarden de oorzaak in deze van te mogen lichten een kapitale rente van honderd vijftig …
WLO-OGA750-532

folio 265 recto

guldens die wij zijn trekkende van de gemeente Zoerle Westerlo waarvan de voorschreven Anna
Catharina De Brie de touchte alreeds heeft afstand gedaan alle ingevolge de akte daarvan
gepasseerd voor de notaris Floeberghs en zekere getuigen waarvan alreeds aan Ue visie
gedaan welke voorschreven rente zal korten in zijn part en deel hem in dezelfde erfenis zal korten
in zijn part en deel hem in dezelfde erfenis is competerende met welke voorschreven penningen de
verkonders den voorschreven Anthonius Strobbaerts hem zouden in staat stellen om te
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vervolgen zijn stiel en mits hetzelfde niet en vermag te geschieden zonder prealabele permissie
van Ue oorzaak van recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn van aan de vertoners te laten permitteren van te
mogen ophalen de voorschreven 150 guldens ten behoeve van de voorschreven Joannes
Anthonius Stobbaerts mits daaraan te doen behoorlijk bewijs en reliqua en was ondertekent H.
Fr. Stobbaerts en Joannes Baptista Wolfs.
Copie van den appointement. Gezien bij den drossaard en schepenen des land en markiezaat
Westerlo den dispositieve dezer akkoord aan de remonstranten de lichting van vijf en zeventig
guldens zonder meer om mits te doen voor ons behoorlijke rekeningen met bewijs en reliqua.
Actum in collegio deze 23 maart 1740. L. Van Wesel.

Aan de heren drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo als oppervoogden
van alle wezen hun jurisdictie. Vertoond met respect Jan Kerselaers Antonissone in kwaliteit als
voogd over her weeskind van Adriaen Verwerft en Helena Kerselaars hoe den voorschreven Jan
Kerselaars in zijn kwaliteit genoodzaakt is aan Ue te verzoeken Ue autorisatie tot betaling der
wezen schulden en zijn deze navolgende .
In den eersten aan de H. Geest tot Hulshout honderd guldens kapitaal met het verloop van vier
jaar intrest à vijf procent maakt twintig guldens. Item alsnog honderd guldens aan Jaspar Meurs
tot Itegem met het verloop van twee jaren à vijf procent maakt tien guldens alsnog aan de pestoren
tot Hulshout over fundatie van twee oude … jaarlijks à 18 stuivers het stuk bedraagt jaarlijks zes
en dertig stuivers ten achterstaande zes jaar belopende de tien guldens en zestien stuivers.
Item alsnog één en zestig guldens aan Jan Kerselaers volgens bewijs zijner rekeningen alzo naar
gedane informatie en consultaties der schulden hier voor genoemd …
WLO-OGA750-533

folio 265 verso

bedragende totalis drie honderd en één gulden zestien stuivers waarover de suppliant is kerende
tot Ue om te bespreken (de) renten om te verkopen enige erfgoederen tot afkwitering de voorste
schuddend staande tot last der voorzegde wezen welke koop precederen en ontvangen om te
doen behoorlijke rekeningen en bewijs en reliqua dus aanzocht zij deze à hooge tien procent
intrest en de erfgenamen Adriaen Bockx … en aan UE heeren ootmoedelijk biddende gelieve ten
effecte voorschreven Ue. Actum 28 juni 1700 veertig, ondertekent … Jan Kerselaers .
Copij van den appointement. Den Drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo
voor den om redeneren hierin vervat autoriseren om te mogen verkopen # publiekelijk zeker
perceel land genaamd “ het latereijnde “ gelegen onder Hulshout # den suppliant verders te
mogen goeden de penningen daarvan … Actum in collegio deze 28 januari 1740. Ondertekent L.
Van Wesel.
Vertoond met behoorlijk respect Martinus Peetermans als getrouwd zijnde met de weduwe van
Matthijs Van Outven gelijk den vertoonder nu genoodzaakt is rekwest te presenteren aan Ue, de
oorzaak is deze als dat hij graag zoude lichten uit de handen van de voogden Adriaenus Van Der
Veken de som van vijftig guldens courant geld, welke voorschreven som van vijftig guldens
courant geld is gemaakt geweest bij het testament van Matthijs Van Outven oom van de vier
achtergelaten kinderen van de voorschreven weduwe, des te meer dat Joannes Frans als borg en
principaal zal blijven voor de voorschreven 50 guldens, oorzaak den vertoonde zijne toevlucht is
nemende tot Ue Ootmoedelijk biddend gelieve gediend te wezen van aan de vertoonder te laten
permitteren van te mogen lichten de voorzegde 50 guldens. Was ondertekent Merten Peetermans
en Joannes Frans.
Copije van Appointemente. Drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo gelet
op de dispositieve permitteren de verzocht lichting onder het stellen van borg en bij den
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remonstrant gepresenteerd mits alvorens daarvan te laten passeren een behoorlijke obligatie
onder verbintenis van intresten à raison van vier ten honderd te passeren voor schepenen
voorschreven. Actum 31 mei 1740 en was ondertekent P.M. Schellen loco secretaris 1740 met
paraf .
WLO-OGA750-534

folio 266 recto

Geregistreerd 27 oktober 1740. Op heden wezende den 22 december 1736 compareerde voor mij
als openbaar notaris geadmitteerd in de Soevereine raad van Brabant, residerende binnen de
baronie van Onze Lieve Vrouwe Waver, present de getuigen hier onder genoemd, Sieur Moons
met Catharina De Becker zijn huisvrouw, inwoners van de Baronie van Putte, al welke
voorschreven comparanten hebben bekent zo zij doen bij deze te hebben bekend tot onderpand te
stellen allen hun haafelijke en erfelijke (goederen) hebbende en verkrijgende en speciaal een
schoon bos met het land daaraan gelegen groot omtrent een bunder twee dagwanten gelegen
onder het markiezaat van den edelenen heer markies van Westerlo vrij en ook onbelast zo de
voorschreven comparanten verklaarden dan met een cijns van zestien stuivers aan de
voorschreven heer markies van Westerlo.
Zo verklaarden de voorschreven comparanten de voorgenoemd panden te stellen voor pand en
borg ten contentemente van den heer Raad en rentmeester Mijnheer Vander Cruijssen ten
contour general binnen de stad Antwerpen en dat voor zoveel de voorste twee comparanten
zouden ten achteren zijn of zouden komen te worden van den ontvangsten van het contour van de
Baronie van Putte rakende de Heeren Staten van Brabant zo van zijn ontvangst tot bieren als van
de wijnen als anderszins, zo verklaarden de voorschreven comparanten de voorschreven
goederen niet te belasten noch te verzetten nog te verkopen op geen dergelijke manieren,
directelijk nog inderectelijk.
Tot onderhoud van hetgeen voorschreven en na beschreven is, zo zijn zij voorschreven
constituerende onherroepelijk mits deze … (leeg) te samen van hun in het bijzonder om te gaan en
te compareren voor de Soevereine Raad van Brabant en schepenen van den domiale bank van
Befferen en alom deze daar het ….
WLO-OGA750-535

folio 266 verso

van noode zoude mogen wezen en den gebrekkelijken in het onderhouden van die te laten …
condemneren met kosten …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de Baronie van Putte ter presententien van Joannes
Guijbens met Peeter Gijsens als getuigen en hebben de comparanten benevens mij notaris
ondertekent. Nederwaarts stond Quod Attents Cornelis Dom notaris.

Aan mijne heeren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende
reverentelijk Joannes Verbiest als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij wijlen Maria Van
Ende zijne huisvrouw, Peeter Van Ende en Geeraert Verbist als voogden derzelfde kinderen,
hoe dat de voorschreven kinderen bij de dood van hunne voorschreven moeder is gefundeerd
zeker vierde part in zeker huis, stal en schuur, bakhuis met de gronden groot een half bunder salvo
justo gelegen tot Boekel ? onder Olen, onverdeeld met hunne twee moeije en oom die het aan
hem is competerende bij de dood van hun ouders zaliger Willem Van Eijnde en Maria Jacobs en
alzo de conditie laten graag zouden gezocht en gedeeld wezen hetzelfde te valideren en
aangeschreden zonder te procederen tot verkoping gelijk dezelfde erve met ap- en dependentiën
alhier is verkocht voor de som van 800 guldens courant geld bij publieke conditie voor de
schepenen van Olen op datum van … (leeg) en hetgeen voor zoveel de voorschreven kinderen …
niet en vermogen te geschieden zonder prealabele permissie van Ue, oorzaak van recours tot Ue
Ootmoedelijk biddend gelieve gediend te wezen de voorzegde verkoop te landeren …
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WLO-OGA750-536

folio 267 recto

en te erven in debita forma en de penningen daar van proveniërende te mogen ontvangen zouden
dezelfde te employeren tot betalingen van zekere rente ten last van de zelfde kinderen mits
doende van dezelfde behoorlijke bewijs en reliqua en was ondertekent Jan Verbist, Geeraert
Verbist en Peeter Van Eijnde.
Copij van appointment. Schepenen gelet in den inhoud dezer landeren en approberende gedane
verkoping mitsgaders authoriserende de remonstranten tot het ontvangen der penningen en te
betalen de gemelde som mits doende behoorlijke rekeningen en bewijs. Actum in collegio 29
november 1740 en was ondertekent F. M. Schellens loco secretaris.
Wij Peeter Van Beijlen en J. ’t Sijen schepenen des land en markiezaat Westerlo en het
graafschap Olen doen te maken konde, te weten dat voor ons compareerden Henricus De
Busser. Item Maria De Busser bijgestaan met Joannes Van Hove haar wettige man, te kenen
gevende dat hun broeder de eerwaarde Adrianus De Busser Theologant in het seminarie tot
Antwerpen van intentie is met de gratie Godts het aanvaarden den priesterlijke staat waartoe hij
nodig is hebbende een geestelijke titel tot assurantie en indemniteit van zijne Hoohwerdigheit den
Bisschop van Antwerpen, dewelke in mindering van den titel voorschreven ten behoeve van hunne
broeder hebben gecedeerd gelijk zij eerder bij deze voor eerst omtrent anderhalve zille zo hooiwas
als bosch gelegen onder Olen, genaamd “ den Mommaert “. Palende oost Joseph Meir, zuid de
erfgenamen Peeter Michiels, west Peeter Peeters en noord Michiel Willems. Item omtrent een zille
hooiwas gelegen op “ den haersack “ insgelijks onder Olen. Palende oost Adrianus De Busser,
zuid de loop, west de begijntjes Luijten en noord De Nethe …
WLO-OGA750-537

folio 267 verso

zo en gelijk dezelfde percelen aan hun comparanten ten dele zijn bevallen volgens scheiding en
deling voor ons gepasseerd op datum van 10 juni 1732, welke panden wij schepenen hiervoor
genoemd naar voorgaande prisatie daarover gedaan, verklaren waardig te wezen 450 guldens
wisselgeld, bovendien dat dezelfde zijn los en vrij en is de voorschreven heer Adriaen De Busser
naar voorgaande opdracht daarin gegoed, hetgeen bij mij secretaris in zijn naam werd
geaccepteerd. Actum 5 augustus 1741.
Taxatie gedaan door ons Peeter Van Beijlen en J. ’t Sijen schepenen des land en markiezaat van
Westerlo en graafschap Olen ten verzoek van Adrianus De Busser theologant in het Seminarie
tot Antwerpen over de goederen hem rekwirant competerende en is als volgt.
Ten eerste de helft van zeker perceel land genaamd “ het binnenblock “ groot een bunder salvo
justo. Palende oost de erfgenamen Marten Peeters, zuid de erfgenamen Marren Bellens, west
S’ Heerenstraet en noord Catharien De Busser en is bij ons schepenen getaxeerd 600 guldens
wisselgeld. Item een perceel land genaamd “ het belckens block “ groot omtrent vijf zullen.
Palende oost en zuid de straat, west de erfgenamen Catharina Lemmens en noord Adriaen Lemie
getaxeerd op 1000 guldens. Item een perceel zowel weide als land genaamd “ den vorsten
dries “, groot omtrent 3 zullen. Oost de erfgenamen Cornelius Lanen, zuid Adriaen Lemie, west
Henrick Heijlen en noord Catharina De Busser getaxeerd op 600 guldens. Item een zille hooi was
genaamd “ den haersack “. Oost Joseph Verbiest, zuid de loop, west Henrick De Busser en noord
de Nethe, getaxeerd met de moer daarin gelegen 300 guldens.
WLO-OGA750-538

folio 268 recto

Alle welke goederen van erven zijn gelegen tot Doffen onder Olen op den rekwirant verstorven uit
den hoofde van zijn ouders en hem onder de vierde kavel ten dele bevatten volgend partagie voor
ons schepenen gepasseerd op datum van 10 juni 1732, welke percelen wij verklaren te wezen los
en vrij zonder iets daarop uitgaande behoudens de gerechtigde heren cijns.
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De taxatie der voorschreven goederen beloopt ter som van 2500 guldens wisselgeld. Item
compareerde de heer Adrianus De Busser alsnog uit kracht van deling van een rente van 100
guldens courant kapitaal ten laste van Jan Van Castel en zijn panden. Aldus gedaan en getaxeerd
deze 5 augustus 1741. Ondertekent Peeter Van Beijlen en Jan ’t Sijen.

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoont
reverentelijk Franciscus Peeters inwoner alhier zo als vader en als voogd over zijn kinderen
verwekt met wijlen Catharina Verbiest zijn huisvrouw en zich sterk makende en gelast door de
mede erfgenamen (van) wijlen Henrick Verbiest en Maria Henricx in hun leven gehuwden, hoe
dat hij met de voorschreven mede erfgenamen bij publieke conditie voor de wethouders van
Noorderwijk heeft in koop gepresenteerd zekere plek land gelegen onder Noorderwijk, groot zes
zullen salvo justo hun competerende uit hoofde voorschreven en met het wensen van proficiat
verkocht aan … (leeg) … in schulden behoef aan het sterfhuis voor een som van 700 guldens
courant geld, al hetgeen niet mag geschieden …
WLO-OGA750-539

folio 268 verso

het dominium bij goedenis over te zetten geconsidereerd der minorenniteit van enige der
erfgenamen zonder permissie en autorisatie der opperhoofden, oorzaak van recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te zijn en voorschreven conditie te landeren, mitsgaders
hem suppliant met de voorschreven erfgenamen te autoriseren om in hun voorschreven goed de
koper te mogen goeden en vestigen en erven tot schulden behoef en daarvan doende behoorlijke
rekeningen met bewijs. Was ondertekent Franciscus Peeters.
Copije van appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen den dispositieve dezer te
landeren voor zoveel in hun is, de verkoping ten deze gedaan … tot het ontvangen der
kooppenningen bij Joseph Henricx geëede voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Marten
Helsen daar moeder van was Catharina Verbiest om daarmede te koelen de schulden van het
sterfhuis wijlen Maria Henricx weduwe van wijlen Hendrick Verbiest, mits doende behoorlijke
rekeningen. Actum in collegio deze 29 augustus 1741 en was ondertekent L. Van Wesel
secretaris.

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met
behoorlijk respect Andries Verborght en Jan Wauters als voogden van wijlen achtergelaten
weeskinderen Henricus Verbiest daar moeder af leeft Elisabeth Wauters het welk de vertoners
hebben verkocht zekere plek land, zowel als als weide gelegen in “ het schaetsbemken “ onder
Olen. Oost Jenno Peeters, zuid …
WLO-OGA750-540

folio 269 recto

Adriaen Van Den Goor, west Martinus Cluijts en noord de begijnen van Marten Luijten … dat de
vertoners het voorschreven land en weide hebben verkocht om een rente af te leggen van een
som van 100 guldens wisselgeld en te betalen alle achterstallen die er zouden bevonden worden
waarvan de vertoners van Ue graag zouden bekomen de autorisatie van de koper te laten goeden
in forma waarvan zij zullen doen rekeningen, bewijs en reliqua.
Was ondertekent Andries Verborght en Jan Wauters.
Copije van den appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen den dispositieve
dezer, te landeren de verkoping ten deze gedaan, mitsgaders akkoord om daarmede te koelen de
verdere schulden waarmede het sterfhuis van Jan Wauters en Anna Van Den Goir was belast.
Actum in collegio van schepenen deze 29 augustus 1741. Was ondertekent L. Van Wesel
secretaris.
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WLO-OGA750-541

folio 269 verso

Op heden deze 26 september 1741 voor schepenen na te noemen compareerde de heer
Adrianus De Busser theologant en vertonende kopie authentiek van zekere notariële akte door
de heer comparant verleden binnen de stad Antwerpen, waarvan den teneur luidde als volgt.
Op heden deze 18 september 1741 voor mij Peeter Gerardi Koninklijke notaris der stad en
secretariaat van Antwerpen en in de presenties van de getuigen nagenoemd, compareerde de
heer Adrianus De Busser theologant in het seminarie episcopaal alhier bejaard zijnde en zijn
zelve zijnde, zo hij ten deze is verklarende en bekende tot avancement van den priesterlijke staat,
die hij met Gods gratie eerdaags staat te aanvaarden voor zijn titel sacerdotale te verbinden en te
pand stelde boven en behalve de goederen die Henricus De Busser en Maria De Busser met
haar man, dezelfs broer, zuster en zwager respectief verbonden en te pas gesteld hebben voor de
comparante titel sacerdotale bij akte op vijf augustus van dit jaar 1741 voor de schepenen des
lands en markiezaat Westerlo en graafschap Olen gepasseerd.
Eerst de helft van zeker stuk land genaamd “ het binnenblock “ groot een bunder salvo justo.
Palende oost de erfgenamen Marten Peeters, zuid de erfgenamen Merten Bellens, west
S’Heerenstraete en noord Catharina De Busser. Item een perceel land genaamd “ het belekens
block “, groot omtrent vijf zullen. Palende oost en zuid de straat, west de erfgenamen Catharina
Lemmens en noord Adriaen Lemie. Item een perceel zowel weide als land genaamd “ den
voorsten dries “ groot omtrent drie zullen. Oost de erfgenamen Cornelis Laenen, zuid Adriaen
Lemie, west Hendrick Heijlen en noord Catharina De Busser. Item en ten laatste een zille hooi was
genaamd “ den haersack “. Oost Joseph Verbiest, zuid den loop, west …
WLO-OGA750-542

folio 270 verso

den voorschreven Hendrick De Busser en noord de Nethe, alle gronden van erven gelegen zijn tot
Doffen onder Olen, aan den heer comparant competerende bij scheiding en deling der
achtergelaten goederen van wijlen zijn ouders, tussen hem zijn broer en zuster, voor de
voorschreven schepenen des land en markiezaat Westerlo en het graafschap Olen gepasseerd,
alle voornoemde goederen zijn getaxeerd door Peeter Van Beijlen en Joannes T ‘ Sijen
schepenen en door hen waardig bevonden ter som van 2500 guldens wisselgeld, ingevolge akte
van taxatie door hun ondertekent ten passeren dezer aan mij notaris en de nabeschreven getuigen
in origineel getoond en verklarende deze percelen zijnde vrij, zuiver en onbelast uitgenomen de
gerechtigde Herencijns en dat hij de voornoemde percelen niet zal belasten in prejeductie van
zijne priesterlijke titel ten zij met speciaal consent van zijne doorluchtigste hoogwaardigheid den
heer Bisschop dezer stad Antwerpen.
Actum Antwerpen ter presentie van François Van Rossum en Martinus De Leeuw als getuigen .
En was ondertekent P. Gerardi notaris 1741. Welke volgende heeft den voorschreven heer
comparant zijn verleden akte notariaal alhier vernieuwd.
WLO-OGA750-543

folio 271 recto

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat van Westerlo. Vertoond met schuldig
respect Martinus Van Den Brande Hendrickssone, hoe dat onlangs overleden is Joannes Van
Den Brande zijn supplianten zoon dat den suppliant als buiten staat om te doen den gewoonlijk
lijkdienst en verder te betalen de schulden die den suppliant ter oorzaak van de langdurige ziekte
van zijn zoon heeft moeten causeren geen ander expediënt is te vinden dan te belasten de
gerechtigheid op dezelfde Joannes Van Den Brande gedevolveerd met een som van 50 guldens
om daaruit te betalen te voorschreven schulden en lijkdiensten, want zulks niet vermag te
geschieden zonder permissie, redenen van recours tot Ue.
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen van aan de suppliant te verlenen de permissie
om op het aflijvig part te halen of te belasten met een som van 50 guldens om daaruit te betalen de
schulden hiervoor geroerd …
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Copije van appointement. Gezien bij den drossaard en schepenen van het markiezaat van
Westerlo den dispositieve dezer akkoord aan de suppliant de lichting van 50 guldens met macht
van het part en deel van den aflijvige Joannes Van Den Brande daarmede te belasten … Actum
in collegio deze 23 januari 1742.

Aan de heren drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo. Vertoond met
schuldig respect Joris Keunincx in kwaliteit als voogd der wezen wijlen Peeter De Cort daar
moeder af leeft Dimphna Cools hoe …
WLO-OGA750-544

folio 271 verso

dat hij suppliant in die kwaliteit het voorschreven sterfhuis is bevindende geccalibreert met
verscheidene passieve schulden en tot het zelfde geen ander expediënt is vindende tot betaling
der zelfde dan te verkopen een perceel land staande hun huwelijk bij koop verkregen en wat niet
vermag te geschieden zonder permissie van redenen van recours tot Ue. Biddende ootmoedelijk
gelieve gediend te wezen van te landeren en aggreeren de verkoop om redenen hiervoor breder
vermeld. Was ondertekent met vorm van een kruis waarbij stond dit is het handmerk van Joris
Konincx.
Copije van appointement. Gezien bij drossaard en schepenen de dispositie dezer en approberen
de verkoop ten deze gedaan om redenen hierin vervat met macht van de koper daarin te goeden
en vestigen. Actum in collegio deze 23 januari 1742.

Aan mijne heren de wethouders des land en markiezaat van Westerlo. Vertonende met schuldig
respect Guilliam Verachtert ten deze bijgestaan met Henrick Bourbon Ue mede schepene als
voogd uit de wet, hoe dat onlangs voor de dood van Catharina Spapen één van de supplianten
dochters is ontvangen en ingenomen geweest als Grauwzuster in het klooster genaamd Celle
zusters tot Diest, het is nu dat ten tijde van haar professie moet worden voldaan de dote en alzo
den suppliant is onvoorzien van contanten om de beloofde doen te voldoen die is monterende ter
som van 100 pattacons zonder andere …
WLO-OGA750-545

folio 272 recto

deviezen, graag de lichting der zelfde zouden belasten het wezen part, geen andere expediënt is
vindende dan zijn recours te nemen tot Ue.
Biddende ootmoedelijk gelieve gediend te wezen aan de supplianten te verlenen de permissie om
te belasten het wezen part ter concurrentie van 100 pattacons of mindere penningen, mits doende
bewijs en reliqua en was ondertekent Guilliam Verachtert.
Copije van appointement. Gezien deze schepenen des land en markiezaat Westerlo,
accordeerden de supplianten om redenen hierin vervat de permissie om het wezen part te
belasten of te verkopen ter concurrentie van 100 pattacons, mits doende van de penningen
pertinente rekeningen en bewijs. Actum in collegio coram Ferd. Mattheij, Peeter Van Bijlen en P.
De Ceuster schepenen deze 13 februari 1742, ondertekent L .Van Wesel.
WLO-OGA750-546

folio 272 verso

Op heden 28 februari 1742 voor de schepenen na te noemen compareerde Franciscus Peeters,
inwoner der stad Herentals zo voor zichzelf als gemachtigde van den eerwaarde heer G. Peeters,
Elisabeth Peeters, Anna Barbara Peeters, Anna Maria Peeters en Catharina Peeters des
comparant broer en zusters gelijk bleek bij manuele procuratie onder hun signatuur op datum van
27 dezer, welke verklaarde dat alzo zijn nicht Anna Elisabeth Françoise Donckers dochter van
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Joannes Donckers en Lucia Peeters van intentie is haar te begeven op het begijnhof van
Herentals en aldaar met Gods gratie te volharden en haar professie te doen, zo heeft den
voorschreven comparant en uit kracht als voor tot voldoening der ordonnanties van hetzelfde hof
alhier in ’s heren handen opgedragen, voor eerst een perceel beemd in “ het doodt broeck “
onder Hulshout, groot omtrent 120 roeden. Palende oost de erfgenamen van Sebastiaen Van
Rode, zuid Adriaen Bosch en de erfgenamen van Merten Dauwen, west Adriaen Verrijken en
noord Guijbert De Schutter.
Item een perceel bos gelegen omtrent “ de vaert “ insgelijks onder Hulshout, groot omtrent 130
roeden. Palende oost “ de vaert “, zuid “ het gesbroeck “, west Jan Van de Veken en noord zijne
Excellentie den heer markies van Westerlo. De voorschreven percelen los en vrij, zijnde hetzelfde
perceel ten minste 300 guldens om het jaarlijks inkomen die er van nu af bij de voorschreven Anna
Elisabetha Françoise Donckers genoten en geprofiteerd te worden haar leefdag lang op alzulke
conditie dat als het gebeurde het voorschreven begijnhof of de infirmerie der zelfde enige lasten
kwamen te lijden hier of hier namaals met het aanvaarden van de voornoemde Anna Elisabetha
Françoise Donckers, dat zij hun verhaal zouden mogen nemen aan de voorschreven panden, die
dezelfde comparanten daarvoor bij en mits deze is opdragende coram Henrick Bourbon en P. De
Ceuster schepenen.
WLO-OGA750-547

folio 273 recto

Op heden 28 april 1742 voor drossaard en schepenen na te noemen compareerde den heer
Franciscus Thomas Lepaige Licentiaat in de medicijnen, dewelke verklaarde, dat alzo zijn
dochter Juffrouw Ursula Lepaige daar moeder af was Juffrouw Margarita Matthij van intentie is
haar te begeven op het begijnhof der stad Herentals en aldaar met Godsgratie te volharden en
haar professie te doen, zo heeft den voorschreven heer comparant tot voldoening der
ordonnanties van hetzelfde hof alhier in ’s heren handen opgedragen, zeker perceel land gelegen
aan de dreef van Tongerlo onder deze jurisdictie, groot 350 roeden salvo justo. Palende oost de
voorschreven dreef, zuid Jan Baptist Verbiest, west Steven Verboven en noord zeker straatje, los
en vrij op zijn behoorlijke ’s heeren cijns, welk perceel land den heer comparant cum uxore
Margarite Mattheij hadden verkregen bij testament van wijlen Frater Gregorius Matheij religieuze
en geprofest in het Order der Eerwaarde paters Augustijnen, gepasseerd voor den notaris
Egidius Hardies en zekere getuigen op datum van 16 december 1724, alhier bij kopij gezien.
Zijnde het voornoemde perceel land onder de vierde kavel aan den voorschreven Gregorius
Mattheij ten dele bevallen voor de som van 450 guldens courant volgens scheiding en deling …
WLO-OGA750-548

folio 273 verso

daarvan gepasseerd voor de schepenen des land en markiezaat Westerlo op datum van 5
december 1724, staande op onze register, latende de voornoemde heer comparant het jaarlijks
inkomen daar van af zijnde aan zijn dochter Juffrouw Ursula Lepaige haar leven lang gedurende,
op zulke conditie dat of het gebeurde den voorschreven begijnhof of infirmerie der zelfde enige
lasten kwamen te lijden met het aanveiren van de voornoemde Juffrouw Ursula Lepaige dat zij
hun verhaal zullen mogen nemen aan den voorschreven pand ter concurrente van 300 guldens …
die den zelfde heer comparant daar voor bij en mits deze is opdragende.

Aan mijne Heeren drossaard en schepenen des land en markiezaat van Westerlo. Vertoont
reverentelijk Joannes Baptista Henraerd gehuwd met Elisabeth Peeters ingezetenen van
Langhdorp als voogd der minderjarige kinderen van wijlen Franciscus Peeters en Catharina
Verbiest in hun leven gehuwden, hoe dat hij in zijn kwaliteit voor Ue heeft te koop gesteld zekere
schuur met erve daaraan en achtergelaten ingevolge uit zekere conditie voor Ue gesteld alhier
binnen Westerlo gelegen, die hem voorschreven Peeters na de dood van zijn huisvrouw bij
goedenis is aangekomen, en tot deze datum ten meeste deel onbetaald wezende, hoedanig den
remonstrant geen andere middel kon vinden tot voldoening, dan dit voorschreven pand zo en gelijk
….
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WLO-OGA750-549

folio 274 recto

den zelfde bij Ue conditie is gespecificeerd publiekelijk te koop te stellen en gelijk dezelfde hiertoe
bij hooging is aangebleven aan Jan Baptist Hermans inwoner van Vorst met de hoogen voor een
som van 195 guldens en 27 guldens in hoogen ter profijt van de voorschreven wezen, allen
hetwelk voorschreven niet validelijk vermag te geschieden ten zij met voorgaande permissie van
Ue oorzaak van recours tot Ue als oppervoogden.
Ootmoedelijk biddende gelieven gediend te wezen den voor gespecificeerde koop met het genoten
profijt der voorschreven wezen bij kaarsbranding daar verder op te volgen te willen aggregeren,
landeren en approberen om de koper behoorlijk te gichten, goeden en erven. Was ondertekent
Jan Baptist Henraerd.
Copije van appointement. Den heer drossaard en schepenen, landeren en approberen de verkoop
ten deze gedaan met macht van kopers daarin te goeden en te erven mits doende van de
penningen daarvan procederende pertinente rekening met bewijs en reliqua. Actum in pleno
collegio deze 13 juli 1742. L. Van Wesel secretaris.
WLO-OGA750-550

folio 274 verso

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond reverentelijk
Ferd. Matthe als geëede voogd der achtergelaten wezen wijlen Maria Matthe daar vader af leeft
Guilliam Stiers, hoe dat bij dood van Juffrouw Margareta Hermans, mitsgaders van Jan Matthe
en Franciscus Matthe op de voorschreven wezen benevens hun ooms en moeije pro indiviso zijn
verstorven eerst een hoeve met omtrent … (leeg) bunderen zowel land als weiden of beemden
gestaan en gelegen tot Ballaer, genaamd … (leeg). Item zekere hoeve met omtrent … (leeg)
bunderen, zowel land als weide gelegen in “ de goorbeke “ onder de Heerlijkheid van Herselt,
genaamd … (leeg) .
Het is nu zo dat den remonstrant zich geprovoceerd vinden van de respectieve condividenten om
te komen tot scheiding en deling dan ondervonden hebbende dat de voorzegde goederen onder
de condividenten bestaande tot vier in het getal geenszins deelbaar waren dat tot hunne grote
schade genoodzaakt is geworden van te procederen tot publiek verkoop, gelijk hij alreeds heeft
gedaan van de voorschreven goederen gelegen onder Ballaer onder Ue agreatie en insgelijks
genoodzaakt zal worden van te procederen tot verkoop van degene gelegen in “ de goirbeke “,
dan alzo te zelve niet validelijk kan volbracht worden zonder prealabele permissie en decreet van
Ue redenen den remonstrant zij recours is nemende tot de zelfde.
Ootmoedelijk biddende ten einde Ue aggregerende de verkoop der goederen gelegen onder
Ballaer bij hem suppliant alreeds gedaan den zelfde gelieve te permitteren van te procederen tot
verkoop van degene gelegen in “ de goorbeek “ dezelfde verder … autoriserende van de
respectieve kopers in hun gekochte panden te gighten en te goeden voor Heer en Hof en mits
doende behoorlijke rekeningen met bewijs. Ondertekent Ferd. Mattheij.
Copije van appointement. Mijne heren drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo,
om redenen hierin vervat, landeren en approberen (wij) de verkoop van de goederen gelegen
onder Ballaer, autoriserende de suppliant verder te procederen tot verkoop van de goederen
gelegen in “ de goirbeeck “ met macht van de kopers daarin voor heer en hof te goeden en te
erven in debat forma, de penningen daarvan te proveniëren onder behoorlijke kwitantie te
ontvangen, mits dezelfde aanleggende wees profijt en voor ons daarvan op zijn tijd doende
pertinente rekeningen met bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 2 oktober 1742. L. Van Wesel
sec.

Aan de heren drossaard en schepenen des markiezaat Westerlo. Vertonende reverentelijk Peeter
Molenberghs Henricxsone en Adriaen Molenberghs Janssone als geëede voogden voor de
kinderen van wijlen Adriaen Molenberghs ook des voorschreven Henricxsone daar moeder van
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leeft Maria Verlinden, hoe dat hij ter instantie van de voorschreven Henrick Molenberghs (om
eens effen voet met zijn kinderen te hebben, mits geen erfsnede gedaan hebbende) …
WLO-OGA750-552

folio 275 verso

verkocht met dezelfde Hendrick Molenberghs en zijn dochter Elisabeth Molenberghs en
Michiel Van Gheel haar man dezelfde haafelijke meubelen en de oogst ten velde tot betaling of
korting van de schulden, zo tot last van hem als van de kopers en hun moeder Catharina Van
Ierssel belopende met het omgeld 389 guldens elf stuivers één oord daaraf de tantième kosten
van verkoop en andere devoiren door de notaris T’ Sijen gedaan omtrent 7 guldens aan de
mijssens en J. Cnaeps van intrest aan de kerk en 21 guldens vier stuivers aan de voorzegde
notaris T’ Sijen van koren en evie in een koopdag gekocht te samen 22 guldens en twee
blancken zo rest 232 guldens 13 1/4.
Item verkocht het huis met drie percelen land en een perceel broeck, belopende in courant geld
1158 guldens 10 stuivers en met de meubelen en oogst 1490 guldens 3 3/4 daartegen belopen de
overgebrachte schulden volgens den meegaande lijst 1861 guldens 19 stuivers één oord salvo
justo, zo rest 370 guldens 15 stuivers een half, waarvoor de toners nog graag zouden kopen enige
van de meegaande geschatte percelen of enige renten of obligaties daarop bezet en gelijk zij
zullen goedvinden, dan alzo zij nodig hebben Uwe permissie om hetzelfde te doen mitsgaders
permissie om de kopers in de verkochte goederen te goeden, zo keren de vertoners hun tot Ue
alsnog overgekocht van Peeter Cools 100 guldens wisselgeld en van Guilliam Kersmakers drij
(honderd?)
WLO-OGA750-553

folio 276 recto

Ootmoedelijk biddende dat Ue gelieve hun supplianten te autoriseren om de kopers van de
verkochte goederen daar in te doen en laten goeden … mitsgaders om alsnog erfgoederen te
verkopen om de resterende schulden te betalen of op de resterende geschatte panden te bezetten
zo hij ten eerbaar zal goedvinden.
Item aan Peeter Cools 150 guldens wisselgeld en aan Guilliam Keirsmaeckers van geleend
meel drij guldens vier stuivers daartoe de supplianten welke permissie als voor te weten om de
kopen mits bezetten niet zal kunnen geschieden wij anders van de naaste vrienden van wijlen
Adriaen Molenberghs daar moeder af leeft Maria Verlinden verklaarden dat de verkoop der
erfgoederen alreeds gedaan en de gene alsnog te doen of belasten hier voor vermeld noodzakelijk
is en daarom tot wezen profijt beter gedaan als gelaten zou kunnen hebben. Deze ondertekent
binnen Geel deze 6 oktober 1742.
Copije van den appointement. Gezien bij de heer drossaard en schepenen den dispositieve dezer
het advies der naaste vrienden met de lijst der schulden tot deze gevoegd aan de supplianten ter
rente te lichten enige penningen gelijk dat ten beste profijt zal goed gevonden worden met macht
van kopers of geldschieter daarin voor heer en hof competent te goeden en te erven.
Actum in collegio deze 16 oktober 1742.
WLO-OGA750-554

folio 276 verso

Aan de heren drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertoond met schuldig
respect Adriaen Cluijts en Jan Cluijts voogden der nog minderjarige wezen wijlen Maria
Wagemans daar vader of leeft Cornelius Cluijts zo dat bij dood van Catlijn Vervoort op de
wezen benevens andere representanten is verstorven alsnog onverdeeld, enige goederen gelegen
zowel onder Geel als Oevel. Het is nu zo dat de andere representanten als niet langer wilden
blijven in communiteit en geprocedeerd hebben tot verkoop der voorzegde goederen als bij de
conditie vervat, gepasseerd voor de wethouders van Oevel en dat dusdanige verkoop niet vermag
geschieden voor zoveel de wezen daarin hunne gerechtigden. Redenen van recours tot Ue.
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Biddende ootmoedelijk de geliefte te aggreeren en te landeren de voorschreven verkoop voor
zoveel de wezen daarin hun gerechtigheid, met macht van koper of kopers daarin te doen laten
vesten en erven voor heer en hof …
WLO-OGA750-555

folio 277 recto

Copije van appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen, den dispositieve dezer
landeren en approberen de verkopingen dezer gedaan om redenen hierin vervat met macht van
kopers daarin voor heer en hof competent te goeden en te erven, mits doende daarvan behoorlijk
rekening bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 13 november 1742.

Aan de heren drossaard en schepenen van Westerlo. Vertonende met schuldig respect Peeter
Huijsmans en Jan Van Hoof in kwaliteit van voogden der onmondige representanten van wijlen
Henrick Huijsmans daar moeder af leeft Elisabeth Wuijts hoe dat zij supplianten het voorzegde
sterfhuis bevonden met verscheidene passieve schulden gemaakt ten leve van den voorschreven
Henrick Huijsmans in aanzien zijner langdurige ziekte en expediënt tot betaling dier dan te
verkopen of te belasten enige goederen ter somme van 60 à 70 guldens courant geld en want
zulks niet vermag te geschieden redenen van recours tot Ue.
Biddende ootmoedelijk de geliefte zij aan de supplianten te verlenen de permissie zo tot aliëneren
als behoefte der goederen en som voorschreven om redenen hiervoor vervat. Was ondertekent
Jan Van Hoeve.
WLO-OGA750-556

folio 277 verso

Copije van den appointement. Gezien bij den heer drossaard en schepenen des land en
markiezaat Westerlo den dispositieve dezer consenterende in de lichting van 60 of 70 guldens,
redenen hier in vervat met macht van de geldschieter daarvoor in goede sussistante panden voor
heer en hof competent te goeden en te erven mits daarvan doende behoorlijke rekening bewijs en
reliqua.Actum in collegio deze 27 november 1742.

Vertoond met behoorlijk respect Jooris De Coninck als voogd der minderjarige wees wijlen
Peeter De Cort en Dimphna Cools, zo is het goed der minderjarige voorschreven belast met twee
renten de ene aan de Voortkapel voor 100 guldens met den verlopen intrest en de andere aan
Michiel Mols voor de kapitale van 88 guldens vier stuivers twee oorden, zo is daar en boven nog
enige schuld die den vader en moeder heeft gemaakt van de voorschreven wees in hun huwelijk
de som van 74 guldens, zo zou de vertoonder het goed graag belasten en de voorschreven
kapitalen afteleggen en ook te betalen de schuld die zij in hun huwelijk hebben gemaakt en vermits
het niet vermag te geschieden zonder prealabele permissie van Ue zo keert den remonstrant zich
tot Ue.
WLO-OGA750-557

folio 278 recto

Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen van aan de demonstrant het voorschreven goed
te laten en mogen te belasten waarvan hij zal doen behoorlijks rekening bewijs. Ondertekent met
een kruis waar stond dit is het handmerk van Jooris De Coninck.
Copije van de appointementen. Gezien bij den drossaard en schepenen den positieve dezer
akkoord aan den suppliant de lichting van 260 guldens om daarmede te koelen de twee obligaties
ten deze geroerd met de andere passieve schulden met macht dezelfde ten intrest te bezetten op
goede en sussistante panden dewelke competerende onder conditie nochtans dat de weduwe
binnen een maand zal hebben over te leveren behoorlijke staat en inventaris van het sterfhuis en
verder te doen behoorlijke rekeningen met bewijs. Actum in collegio deze 11 december 1742.
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Aan de heren drossaard en schepenen des land en markiezaat Westerlo. Vertonende met schuldig
respect Machiel Wouters en Hendrick Deckers in kwaliteit als voogden der onmondige of
innocente Martinus Wouters daar vader van was Jan Wouters en Maria Belmans hoe dat op de
eerste suppliante q.q. is verstorven benevens ander condividenten uit hoofde van wijlen den
onmondige zijn oom met naam Amant Belmans enige goederen gelegen onder Oevel, gemerkt
tot de voorschreven …
WLO-OGA750-558

folio 278 verso

nalatendheid zijn verscheidene erfgenamen, goede gevonden hebben het gehele nalatenschap te
verkopen als ondeelbaar en zulks niet mag geschieden zonder permissie en decreet van Ue .
Biddende ootmoedelijk de geliefte zij van aggreeren de voorzegde verkoop om redenen hiervoor
vervat met macht van koper of kopers voor zoveel het wezen onmondige part in de verscheidene
nalatendheid te doen en laten goeden … Was ondertekent Michiel Wouters en verder met een
kruis, dit is het handmerk Hendrick Deckers.
Copije van den appointementen. Gezien bij de heer drossaard en schepenen het akkoord en
supplianten de koop ten deze geroerd met macht van de kopers daarin voor heer en hof
competent te goeden en te erven. Actum in collegio 11 december 1742.

Aan den heer drossaard en schepenen. Vertonen met schuldig respect Peeter Heijlen en Adriaen
Heijlen in kwaliteit als voogd der wees wijlen Maria De Becker daar vader af leeft Peeter Heijlen
alhier present hoe dat zij supplianten in die kwaliteit benevens den voorschreven Peeter Heijlen …
WLO-OGA750-559

folio 279 recto

hebben aangegaan zekere akte van akkoord bij vorm van transactie tegens de zo voor- als
nakinderen van wijlen Adriana Peeters, Elisabeth Heijlen die broers en halfbroers waren van dito
Heijlen, alles ingevolge de akte daarvan gepasseerd voor de notaris Fontein en zekere getuigen
op datum van 7 december 1742 en omdat zulks niet mag geschieden zonder permissie en decreet
van Ue bij de voorzegde geannexeerde akte vervat met macht om tegens de andere condividenten
behoorlijk te scheiden of delen biddende ootmoedelijk de geliefte te aggreeren het voorzegde
akkoord.
Copij van appointement. Gezien deze mijne heren drossaard en schepenen, anderen de transactie
alhier bij kopie gevoegd de supplianten verder om met hunne comportionanten te komen tot
scheiding en deling. Actum in collegio 11 december 1742.
WLO-OGA750-560

folio 279 verso

Aan mijne heren drossaard en schepenen van Westerlo, vertonende reverentelijk met respect Jan
Kerselaers bijgestaan met Jan Dens en Adriaen Broeckx in kwaliteit als voogden over het
weeskind Jan Kerselaars en wijlen Catharina Peeters, hoe den voorschreven Jan Kerselaars
genoodzaakt is te verkopen enige goederen tot schuld behoef, mits door armoede en credieten
gedwongen, als ook genoegzaam bekend is aan de voogden, eens 5 guldens wisselgeld aan
Peeter Hens, 50 gulden aan de kerk van Hulshout wisselgeld. Item alsnog 130 guldens van
bladschuld en toegegeven op de kavelingen en alzo geen goed en heeft om te kunnen verkopen
dat zou gelden van de verkregen zijn bij successie, daarom verklaarden de voogden als dan
genoodzaakt te verkopen, het huis met het bloksken daaraan gelegen, competerende het voorkind
op conditie als dat den voorschreven Jan Kerselaers over het bestand van penningen te
profunderen boven de voorschreven schuld zal hebben andere sussistante panden te stellen waar
aan het voorkind zal kunnen verhalen … van de overblijvende penningen. Ootmoedelijk biddende
gediend te zijn, ondertekent Jan Kerselaers, Jan Dens en Adriaen Broeckx.
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WLO-OGA750-561

folio 280 recto

Alreeds gedaan van zeker huis en binnenblock gelegen tot Hulshout aan de Plaatse op conditie
dat de kooppenningen daarvan te procederen zouden geteld worden in handen van de voogden
dewelke daaruit zij de schulden zouden betalen die privatelijk staan ten laste van het voorkind
wijlen Jan Kerselaars. Actum in collegio 5 februari 1743.

Aan de heren wethouders. Vertoonde met respect Adriaen Douwen en Peeter Diels als voogden
der wezen Jan Douwen en Anna Hemels in kwaliteit als voogden der wezen Anthoni Douwen
hoe dat zij supplianten in die kwaliteit hun bevinden geacobileert met verscheidene passieve
schulden en geen ander expediënt en zijn te vinden tot koeling dezelfde, dan te verkopen enige
opgaande eiken bomen en dat zulks niet mag geschieden zonder permissie en decreet van Ue, en
te vragen decreet om het verkopen der opgaande bomen zo zij zijn geschalmd te mogen
verkopen. Gezien bij de heer drossaard en schepenen de dispositie van dit akkoord van de
verkoop der goederen. 20 maart 1743.
WLO-OGA750-562

folio 280 verso

Aan de heer drossaard en schepenen. Vertonende met schuldig respect Jan Baptist Henrard
voogd der wezen Franciscus Peeters en Catharina Verbiest. Item Peeter Verbiest als voogd
der wezen wijlen Franciscus Colens daar moeder af is Anna Verbiest, W. F. Cabau als
vaderlijke voogd zijnder minderjarige wezen daar moeder af was Juffrouw Joanna Verbiest. Item
Jan Baptist Helsen en Joseph Henricx als voogden der wees Martinus Helsen daar moeder af
was de voorschreven Catharina Verbiest, hoe dat de supplianten in q.q. is verstorven enige
erfgoederen en uit den hoofde van wijlen hun grootouders, het is nu zo dat dezelfde onverdeelbaar
ter verschijdentheijt der erfgoederen gevonden hebben, het nalatenschap publiekelijk te verkopen
om hierin ieder zijn gerechtigheid te vinden, en omdat zulks niet vermag gebeuren zonder uw
decreet is dit de reden van recours tot Ue. De heer drossaard en schepenen anderen en ageren
de verkoop ten deze gedaan, 30 april 1743 .
WLO-OGA750-563

folio 281 recto

Aan mijne Heren, vertoond reverentelijk Peeter Peeters in kwaliteit als rechterlijke voogd der
minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Van Schoubroeck en Ursula Knees hoe dat
Cornelia Van Schoubroeck één der supplianten wees voor religieuze is ontvangen in het klooster
van de penitenten Recollectinnen tot Looven alreeds had beproeft den tijd van … (leeg) …
maanden en alzo dezelfde aan de supplianten hadden doen verstaan dat zij geresolveerd was van
in hetzelfde kloosterleven te continueren met Gods gratie te voltrekken haar professie, zo is het dat
de supplianten om te kunnen voldoen aan de noodzakelijkheid gewoonlijk daartoe nodig geen
capedienter middel hebben kunnen uitvinden als met consent en samenderhand van Maria
Elisabeth Van Schoubroeck te verkopen het moer liggende in zekere beemd in “ de quarecken “
…
WLO-OGA750-564

folio 281 verso

aan de kinderen en erfgenamen van de voorzegde Peeter Van Schoubroeck pro indiviso
competerende dan alzo de verkonders van hun kant niet vermogen condescenderen zonder
prealabele permissie en decreet van Ue redeneren van hun retours tot dezelfde. Ootmoedelijk
biddende om een decreet te verlenen. Ondertekende Peeter Peeters.
Copije van appointement. Mijne Heren drossaard en schepenen actum in collegio 28 mei 1743.

Vertoonde met schuldig respect Adriaen Heijlen en Peeter Heijlen in kwaliteit als voogden der
wezen wijlen Maria De Becker daar vader af leeft Peeter Heijlen, hoe dat den voorschreven
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Peeter Heijlen staande met zijn huwelijk met de voorschreven Maria De Becker bij koop heeft
verkregen tegens de erfgenamen van Michiel Bosmans, zeker huis, hof en appendentie gestaan
en gelegen in de Plaatse van Westerlo alhier bij de kerk, het is nu zo dat hetzelfde huis als buiten
staat zijnde om tot de intresten te komen goed gevonden hebben hetzelfde te melioreren
(gunstig te maken) tot dien einde opgenomen een som van 175 guldens en omdat zulks niet
vermag geschieden zonder permissie en decreet is dit de reden van recours (toevlucht) tot Ue.
WLO-OGA750-565

folio 282 recto

Copije van appointement. Schepenen des lands en markiezaat Westerlo met advies van de
voogden approberen de lichting van de 175 guldens ten deze gedaan permitterende dat dezelfde
penningen tot securiteit van den geldschieter voor heer en hof competent zullen bezet worden op
het kindsgedeelte van Peeter Heijlen mits den vader van de voorschreven Peeter Heijlen afstand
doende van de touchte … Coram H. Mattheij en Hendrick Bourbon schepenen deze 25 juni 1743.

Vertoond reverentelijk Adrianus Verboven als voogd der minderjarige wezen van wijlen Martinus
Verboven en Anna Bos zo is den vertoonde genoodzaakt geweest van te verkopen te weten twee
kleine plekskens hooiwas hetwelk niet kan verdeeld worden waarvan de voorschreven wezen
maar en hebben in de voorschreven drie percelen een derde part en vermits het niet vermag
geschieden zonder prealabele permissie van Ue zo keert den remonstrant zich tot Ue.
9 juli 1743, L. Van Wesel secretaris.

END
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