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Woord vooraf
Het Goedenisboek
Het goedenisboek van Zoerle-Parwijs is in uitstekende staat, er staan geen folio’s nummers in,
het omvat meestal de verkopingen van onroerende goederen zoals bv. huizen, gronden en
weiden enz. ook betreffende hier de geldleningen onder andere de namen van geldgevers en
geldnemers die vaak te pand stellen hun onroerende goed, deze kan van Zoerle-Parwijs zijn of
omliggende parochies, het boek begint in het jaar 1736 en eindigt in 1766, maar omvat nog
een aantal bladzijden van de jaren 1743, 1745 en 1746 waarvan je het boek moet omdraaien
helemaal achteraan.
Bewerkingen
Het boek heeft geen folionummers, het is aangeduid met datum, maand en jaar, het is vertaald
van de oude Vlaamse schrift naar hedendaagse Nederlandse taal, met nog een vleugeltje oud
schrift die erin voorkomt, het is volledig vertaald geen beknopt verslag, typfouten kunnen erin
voorkomen, gelieve dit te melden bij eventuele fouten, het is geen beknopt verslag maar
volledig bewerkt, de originele boek kun u steeds raadplegen.
Index
In de index wordt alleen vermeld de kopers, verkopers, geldleners en geldgevers, er worden
geen aanpalende eigenaars vermeld of andere namen, hoewel deze wel in dit boek genoemd
worden, deze namen zijn allemaal in het vet aangegeven, de index is aangeduid met
paginanummers.
Toponiemen
De Toponiemen geven de namen van de percelen weer en ook gehuchten, huisnamen en
straatnamen en van omliggende gemeenten of parochies, insgelijks aangeduid met
paginanummers.
Bron
Rijksarchief Antwerpen. (R.A.A.)
Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs nummer 3
Doel bewerkingen
Voor genealogen of stamboomonderzoekers op hun zoektocht naar hun familieleden of
aanverwanten.
De titel van het boek

Goedenis Boeck Begonst 1736
4 april 1736 tot 17 junij 1766
Met 3 notitien van goedenissen daer opvolgh begonst
20 9ber 1766 en eijndight 10 meert 1774
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1736
04-04-1736 / Verkoping.
Op heden 4 april 1738 gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te noemen,
Amandus Helsen Andriessoone en Catharina Verborghstadt zijn huisvrouw, dewelke
bekennen in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en over getransporteerd te hebben aan
Isaack Rocchus en Anna Maria Nuijdts zijn huisvrouw:
- Een zeker kamer, hof met de stalling daaraan gelegen, gestaan en gelegen onder deze
jurisdictie van Parwijs, groot met maat onbegrepen, palende oost Hendrick Stoop, zuid
de kerk alhier, west en noord Jan Sijmons.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren en kerk cijns uitgenomen dat de
haeghe [haag] staande in dispuut zal blijven tot behoef van Hendrick Stoop # en dat
dezelfde Hendrick Stoop niet en zal komen buiten de haag erf zal hebben # en stalling
staande op de erf van dezelfde Henrick Stoop zak blijven zonder te stellen ^en dat dezelfde
Hendrick Stoop niet en zal komen buiten de aangegeven erve^ en zal hebben aan de kopers
opgedragen en wettelijk heer maenisse des meiers daarin gegicht1 en gegoed belovende schot
en lot de Heer en ieder zijn goedt recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, J.
Verborghstadt en Andries Verbruggen schepenen.
Koop 350-0Hogen 28-0Pondtgeld 7-1007-12-1736 / Verkoping
Op heden 7 december 1736 gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te noemen,
Hendricus Boulangier en Maria Van Eutsel Hendrick dochter zijn huisvrouw, dewelke
bekennen in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en over getransporteerd te hebben aan
Peeter Douwen en Jenno Vanden Brande zijn huisvrouw.
- Een zeker huis, hof en schuur met het binnenblok daaraan gelegen, groot in het geheel 162
roeden salvo justo, gelegen alhier onder deze jurisdictie van Parwijs in de Vijf huijsen,
palende oost Philip Halloint nore uxoris, zuid de erfgenamen Hendrick Verswijvel, west
en noord de straat.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns, opgedragen en wettelijk hiervan
vertegen zijn de kopers ter behoorlijk maenisse van des meiers met uitgaande van de
brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot2 de heer en een ieder zijn
goed recht zonder arg of list, coram meier, Adriaen Van Kerckhoven, Jan Van Houdt en
Andries Verbrugghen schepenen.
Koopsom 436-0-0
Pontgeld 21-16-0

1
2

Gegicht = Wettelijke overdracht, door de schepenen bekrachtigd
Schot en lot = Belastingen, hoofdgeld
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1737
21-02-1737 / Verkoping.
Op heden deze 21 februari 1737 gecompareert voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Jan Baptista en Guilliam Francis Vanden Eijnde Jans zonen, # als procuratie en
getoond van Jan Baptista Vanden Eijnde # geassisteert met Maria Peijs hun moeder,
dewelke bekennen in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben
aan Jan Verreijdt en Catharina Helssen zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel land groot ontrent één sille salvo gelegen op de Karrebaen3, palende
oost het begijnken Helsen, west Jan Verleuffelt, noord het bunder en zuid de Karrebaen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, # behoudens een lopen koren jaar aan de Heilige Geest van Westerlo, opgedragen
en wettelijk hiervan vertegen zijn de koper met zijn huisvrouw ter maenisse des meijer met
uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en
een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier, Adriaen Van Kerckhoven, J.
Verborghstadt, Verbrugghen en Jan Van Houdt schepenen.
Koop penningen 61-0-0
Hogen 7-0-0
Pondgeld 3-1-0
25-02-1737 / Verkoping.
Op heden 25 februari 1737 zijn gecompareert voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Bartholomeus Luijten en Elisabeth Tuerlincx zijn huisvrouw dewelke bekennen in
titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en over getransporteerd te hebben aan Ignatius
Helssen en Catharina Wijnants zijn huisvrouw:
- Een zeker perceel land groot ontrent ½ sille salvo justo gelegen onder deze jurisdictie van
Zoerle-Parwijs, palende oost Jan Peeters kinderen en erfgenamen, zuid Peeter Wijnants
erfgenamen, west Cornelia Van Kerckhoven of Adriaen Van Kerckhoven en noord
dezelfde.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn huisvrouw ter
behoorlijk maenisse des meijers met uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en
gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram
meier, Adriaen Van Kerckhoven, Jan Van Houdt en Andries Verbrugghen schepenen.
Koop 45-0Pondgeld 2-5-

3

Karrebaen of Kerrebaen = Karbaan
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17-04-1737 / Verkoping.
Op heden 17 april 1737 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Peeter Diels nore proprio en hem sterk makende voor zijn mede erfgenamen en Martinus
Helssen Peeterssoon geassisteerd Peeter Helssen Janssoone, Jan Douwen Mertenssoone en
Jacobus Leijsen met zijn mede consoorten, dewelke bekennen geconstitueerd zijn van de
moederlijke zijde als erfgenamen van wijlen de Eerwaarde Heer Helssen bekennen in titel van
erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Douwen
Mertenssoone en Elisabeth Tseijen zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen onder deze jurisdictie van Zoerle-Parwijs alhier in het
gemeijn broeck, groot 1 derdel, palende oost Jan Baptista Verborghstadt cum suis, zuid
de laeck, west de secretaris Verluijten en noord Jan Verleuffelt.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met cum uxoris ter
behoorelijk maenisse des meijers met uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en
gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram
meier, J. Verborghstadt en Andries Verbrugghen schepenen.
Koop 115-0Pondgeld 5-1531-10-1737 / Verkoping.
Op heden 31 oktober 1737 is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Martinus Peetermans dewelke bekennen in titel van erf koop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Rennier Vanderwespen en Joanna Van
Kerckhoven zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel zo land als bos groot ontrent ½ bunder salvo justo gelegen in de saert
onder deze jurisdictie, palende oost de erfgenamen van wijlen Guilliam Lemmens, zuid
Rennier Vanderwespen, west de erfgenamen Jan Vermeerberghen en noord de
erfgenamen Jan Van Eijnde.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper cum uxoris ter maenisse des
meier // met uitgaande van de brandende kaars // daarin gegicht en gegoed belovende schot
en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier, J. B.
Verborghstadt en Jan Sijen schepenen.
Koop 50-0
Pondgeld 2-10
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1738
30-01-1738 / Verkoping.
Op heden 30 januari 1738 is gecompareerd Sr. Anthoni Van Koeckenbeeck als procuratie
hebbende van zijn broer en zuster gepasseert voor de notaris Lecineurs en in presentie van
getuigen op datum 17 januari 1738, dewelke bekennen in titule van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jacobus Wijnants.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen onder deze jurisdictie van Zoerle-Parwijs groot ontrent
een half bunder salvo, palende oost en noord Hendrick De Winter cums suis, zuid de
groote laeck en west de kercke van Westerlo.
Gewarandeert los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevalle, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper ter maenisse des meiers met
uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en
een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier, J. B. Verborghstadt en Jan Sijen
en Peeter Peeters schepenen.
Koop 85-0Voor devoiren 5-12Gedaan door Anthooni Van Koeckenbeeck
Pondgeld 4-513-02-1738 / Verkoping.
Op heden 13 februari 1738 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter De Winter, Martinus Van Eijnde als momboirs van de achtergelaten
weeskinderen van wijlen Jan De Winter en Maria Van Eijnde met overstaan van Jan De
Winter bejaarde zoon # en dat uit kracht van authorisatie aan ons getoont en gebleken
dewelke bekennen in titule van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben:
- 2 percelen hooiwas gelegen alhier in het gemeijn broeck, het eerste het bemdken, palende
oost Guilliam Daems, zuid de reijdt, west de weduwe Philip Halloint en noord de
verloren cost.
- Item de sille in de reijdt, palende oost de reijdt, zuid het bunder en noord de weduwe
Philip Halloint en dat aan Amandus Helssen en Catharina Verborghstadt zijn
huisvrouw.
Alles gewarandeert los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevalle, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de kopers ter maenisse des meiers met
uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en
een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier, Adriaen Van Kerckhoven, J.
Verborghstadt, Andries Verbrugghen, Ignatius Helssen en Peeter Peeters schepenen.
Koop 140-0Pondgeld 7-0-
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27-02-1738 / Obligatie van 80 guldens.
Op heden 27 februari 1738 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs,
Geeraert Helssen Mertenssoone als geautoriseerd zijnde met Catharina De Winter
Hendricks dochter, dewelke bekennen schuldig te wezen aan de erfgenamen van wijlen Jan
De Winter Hendrickssoone, een som van 80 guldens, van welke som de voorzeiden
Geeraert Helssen cum uxoris belovende dit van intrest te betalen tegen 4 percent ingang
nemende de eerste te Bamis 1738 enzovoort van jaar tot jaar tot de redemptie4 en afkwijting
toe die altijd zal vermogen te geschieden met de gelijke som van 80 guldens en verschenen
intresten waarmede de goederen en de eerste kavel gementioneerd zullen zijn en blijven
verobligeert en voor ons verpand het oorkonde de dag en datum als boven met overstaan van
schepenen in collegio.
27-02-1738 / Verkoping en obligatie van 100 guldens.
Op heden 27 februari 1738 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen de weduwe Hendrick De Winter Adriaenssoone geassisteerd met Adriaen De
Winter en Jan Baptista Verborghstadt geassumeerd uit de wet alhier als momboors van de
achtergelaten kinderen wijlen de voorzeiden Hendrick De Winter dewelke uit kracht van
autorisatie aan ons getoond en gebleken bekennen in titel van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben Cornelius Diercx en Dympna Van Passel zijn
huisvrouw.
- Een zeker huis, hof en erve daaraan gelegen groot…, gelegen onder deze jurisdictie,
palende oost de kerk alhier, zuid Jochimus Noteleers, west en noord Jacobus Schaffrats
erfgenamen.
Gegarandeerd op zijnen gerechten heren cijns en servituten van weg ingevallen, behoudens
dat de kopers bekennen volgens de koop schuldig te wezen een som van 100 guldens courant
geld, de schellinck aan 7 stuivers en alle andere speciën naar advenant, van welke som de
voorzeiden koper cum uxoris5 bekent jaarlijks daarvan intrest te geven tegen 5 percent, welke
intrest zal beginnen koers en ingang te nemen op 27 februari 1738 en eerste maal zal komen te
verschijnen op 27 februari 1739 enzovoort van jaar tot jaar tot de redemptie en afkwijting toe
die altijd zal vermogen geschieden, waarvoor de kopers zijn verobligerende have en erve en
principaal de verkochte in pand hebben en te verkrijgen, zijn de verkopers in de voorzeiden
pand en erve daarin gegicht en gegoed, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed
recht zonder arg of list, coram de meier, Adriaen van Kerckhoven en Ignatius Helssen
schepenen.
Koop 140-0
Pontgeld 7-0
13-03-1738 / Verkoping.
Op heden 13 maart is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Martinus Verswijvel, dewelke bekent in titel van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Peeter Douwen en Joanna Vanden Brande zijn
huisvrouw.
- Een zeker perceel land gelegen alhier in de Vijff huijsen, groot in het geheel 170 roeden
salvo, palende oost Adriaen Peeters nore uxoris, zuid en west de erfgenamen Peeter Van
Kerckhoven en noord de kopers.
4
5

Redemptie = Verlossing, vrijkoop
Cum uxoris = Met Echtgenote
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Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, en 100 guldens kapitaal wisselgeld staande aan de heer provisor van de abdij van
Tongerlo, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen op 7 maart laatstleden zijnde de koper ter
maenisse des meijers met uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed
belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier,
Andries Verbrugghen en Ignatius Helssen schepenen.
Koop 160 guldens boven de rente
Pontgeld 3-020-03-1738 / Verkoping.
Op heden 20 maart 1738 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Hendrick Waghemans dewelke aan ons heeft getoond een zeker
manuale procuratie verleden door de Eerwaarde Heer pastoor J.B. Clemens de datum 9 juni
1734 dewelke heeft verklaard over getransporteerd te hebben bij gift aan Henrick
Waghemans en Elisabeth De Winter zijn huisvrouw.
- Een zeker huis, hof en binnenveld gestaan en gelegen alhier op de Biest onder deze
jurisdictie, groot een half bunder salvo, palende oost en noord de erfgenamen van
Hendrick Peeters, zuid de straat en west de erfgenamen van Jan Vermeerberghen.
En dat met de last daarop staande opgedragen en wettelijk gegeven is de voorschreven
Hendrick Waghemans en zijn huisvrouw uit kracht van de manuale procuratie hierin gegicht
en gegoed, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram de meier, Jan Seijen en Peeter Peeters schepenen.
17-04-1738 / Verkoping.
Op heden 17 april 1738 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Dielis De Winter en Cristina Verwimp zijn huisvrouw dewelke bekennen in titel van
erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Andries Heijlen en Maria
Vanmeerberghen zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel van erve gelegen onder deze jurisdictie, groot ontrent 7 roeden salvo
justo volgens gelijk het afgepaald is, palende oost de verkopers erfve, west en noord de
kerk alhier.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, en op de last van 3 stuivers jaarlijks aan de kerk alhier en 1 oord in iedere boek
aan de gemeente alhier, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen zijn de kopers ter maenisse
des meijer met uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot
en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier en schepenen in
collegia.
Koop 102-0Pontgeld 5-202-10-1738 / Verkoping.
Op heden 2 oktober 1738 is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Jan Baptista Helssen Janssoone, dewelke bekent in titel van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Geeraert Helssen Andriessoone en Maria Anna
Schaffrats:
- Een zeker perceel beemd gelegen alhier in het roth onder deze jurisdictie van ZoerleParwijs, groot omtrent een half bunder # waarop staat een gegoeide obligatie van 130
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guldens wisselgeld aan de heer dispenseer van de abdij van Tongerlo # salvo, palende
oost de weduwe van wijlen Philip Halliont, zuid de cauwe laecke, west de abdij van
Tongerlo en noord Joris Helsen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen zijn de kopers ter maenisse des meijer
met uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Peeters
Peeter en Ignatius Helsen schepenen.
12-09-1738 / Verkoping.
Op heden 12 september 1738 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Martinus Verdonck als beëdigde voogd van het achtergelaten
weeskind van wijlen Sebastiaen Verdonck en Maria Stevens // en door de voogd van het
achtergelaten weeskind van wegens Christiaen Stevens //, dewelke bekent in titel van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben uit kracht van autorisatie hier toe
verleend bij meier en schepenen van Zoerle-Parwijs de datum 18 september 1738 ondertekent
L. Verluijten secretaris, aan Martinus Van Eijnde als man en momboir van Elisabeth
Stevens zijn huisvrouw en Andries Verlinden.
- Een zeker perceel land genoemd “Jan Verheijen” groot 250 roeden salvo, palende oost
Hendrick Peeters erfgenamen, zuid Jan Vermeerberghen erfgenamen, west en noord
Scheren straat.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten zonder meer
daarop uitgaande, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen zijn de kopers behoeve dewelke
belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier,
Andries Verbrugghen en Jan Baptista Verborghstadt schepenen.
19-08-1738 / Obligatie van 1600 guldens.
Wij Hendrick De Winter meier, Adriaen Van Kerckhoven, Helssen Jan, Jan
Verborghstadt, Andries Verbrugghen, Peeter Peeters, Ignatius Helssen en Jan Seijen
schepenen van Zoerle-Parwijs kwartier van Geel bekennen bij deze onze obligatie ontvangen
en opgenomen te hebben van de Eerwaarde Heer Gerardus Schooffs priester executeur
testamentair van wijlen de Heer Egidius Verbraecken voor emplooi ingevoegd dezelfde
testament gepasseerd binnen Mechelen voor de notaris Slabbeeck en zeker getuigen in dato
19 februari 1733, een som van 1600 guldens wisselgeld, de schellinck6 tot 6 stuivers, de
pattacon tot 2 en 8, de dukaton7 tot 3 guldens en alle andere speciën naar advenant dienende
deze daarvan voor absolute kwitantie zonder van verder te moeten doceren, renuntierende
over zulks aan de exceptie de mon numerate pecume voor welke som wij belovende een
jaarlijkse en erfelijke rente 64 guldens courant geld vrij van alle schot loth, 10, 20, 40, 100,
meerdere of mindere penningen en alle andere bedacht of onbedacht door de heren staten of
prinsen deze landen reeds daarop gesteld of in toekomende daarop te imponeren waarvan zij
van als nu voor alsdan zijn derogerende en het hunnen last zijn nemende het mitsgaders de
creatieve en cassatie deze, welke rente koers en ingang nemende zal dato deze en alzo het
eerste jaar verschijnen 19 augustus van het toekomende jaar 1739 en alzo voort van jaar tot
jaar tot de reële en effectieve afkwijting toe die altijd zal mogen en moeten geschieden met
6

Schellinck = Schelling is een oude zilveren Nederlandse munt die een waarde had van zes stuivers en in
Vlaanderen van 12 groten of 1/20 van één livre.
7
Dukaton = Dukaton is een zilvermunt, die het equivalent was van de gouden dukaat. De munt werd in 1618
ingevoerd in de Spaanse Nederlanden en had een waarde van 63 stuivers.
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een gelijke som of met 400 guldens wisselgeld effen in specie als voor doch in cash van
precieze betaling uiterlijk binnen de 3 maanden naar de vervaldag zullen gestaan met 50
guldens en 8 stuivers en alzo maar tegen 3 guldens en 3 stuivers courant percent ieder jaar
koers en gang hebbende welke voorzeiden intrest met de af te leggen sommen zij zullen
gehouden wezen te tellen binnen de stad Mechelen ten huize van de heer rentheffer of actie
hebbende, alles zonder kost of last van dezelfde, voor welke voorzeiden rente wij verbindende
onze respectieve personen en goederen ieder in solidum en als principaal onder renundiatie
aan alle exceptie en privilegiën van recht en speciaal ordinis divisionis et excusionis alvorens
daarvan onderricht zijnde door de Heer A. Vervloet hoofd drossaard van de voorzeiden
Vrijheid en land van Geel voor zoveel nodig in consenterende constituerende vorder
onwederoepelijk N.N. en alle toonders of kopie authentiek deze om te compareren voor alle
heren, hoven en wetten en aldaar hetgeen wordt in het volbrengen deze respectieve voluntair
te doen en laten condonneren met kosten onder gelofte en verbind al naar rechten, welke
voorzeiden som wij zullen emploijeren tot afleggen en remboursement8 van de navolgende
renten te weten aan de weduwe en erfgenamen Guilliam Huijgen een som van 1000 guldens
wisselgeld aan de erfgenamen van de Heer Van Cauwegom 400 guldens wisselgeld en aan de
voorzeiden Adriaen Van Kerckhoven 200 guldens wisselgeld met vorder gelofte dat of het
gebeurde dat deze etc. clausule enige de minste difficitijd kwam te baren, zo geloven wij
ondergeschreven de heer rentheffer of zijn actie hebbende daarvan altijd en indenueren aldus
gedaan onzen legaat ter zaak deze dienende deze 19 augustus 1738.
13-11-1738 / Verkoping.
Op heden 13 november 1738 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de heer Van Alphen notaris geadmitteerd bij zijne majesteit
soevereinde raad van Brabant tot Turnhout residerende als procuratie hebbende voor ons in
pleno collegio getoond en gebleken als geconstitueerd van de heer rentmeester J.F. Steurs
van Zijne Koninklijke Majesteit van Pruisen, dewelke heeft bekend en geleidt uit kracht van
procuratie verleden door Maria Huijgen weduwe wijlen Goijvaert Van Camp zo in eigen
naam als erfgenaam testamentair van wijlen haar man ingevolge het testament gepasseerd
voor de notaris Paulus Vander Grauwende en zeker getuigen in datum 24 september 1737
door de heer rentmeester Steurs gepasseerd voor de notaris Egidius Reijns en zeker getuigen
op datum 29 oktober 1738 en substitutie op hem comparant daar opgevolgd, met hogen en
schoonste de met de heer en brandende kaars om etc., aan betaling verkocht te hebben aan
Francis Lemmens en zijn huisvrouw.
- De kamer, de hof daaraan gelegen groot met maat onbegrepen gelegen onder deze
jurisdictie van Zoerle-Parwijs, palende oost Peeter Sijmens, zuid en west de straat en
noord de weduwe en erfgenamen wijlen Dielis De Winter.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en kerkelijke cijns, opgedragen
en wettelijk hiervan vertegen zijn de koper met zijn huisvrouw hierin gegicht en gegoed ter
maenisse des meijers met alle solemniteiten9 hiertoe gerequireerde, belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier schepenen in collegio.
Koop 232-0Pontgeld 11-12-

8
9

Remboursement = Vereffing
Solemniteiten = Bijeenkomst of plechtigheden
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14-11-1738 / Attestatie.
Is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs de notaris F. Alphen
dewelke uit kracht en procuratie door Maria Huijgens weduwe wijlen Goovaert Van Camp
verleden op de heer raad en rentmeester van Zijnen Koninklijke Majesteit van Pruisen te
departement van Turnhout de heer J.F. Steurs gepasseerd voor de notaris Egi. Reijns en
zeker getuigen binnen Turnhout in datum 29 oktober 1738 en de substitutie daaronder staande
door de voorzeiden heer rentmeester hem comparant verleden in datum 13 november 1738,
heeft gekend en geleidt ontvangen te hebben uit handen van F. Lemmens als koper van zeker
kamer en hof verkocht door de voorzeiden weduwe van Goovaert Van Camp, een som van
276 guldens courant geld waarmede mits bij hem ingehouden een som van 3 guldens voor
achterstallig kerk cijns, zijn koper hiervoor vermeld ten vollen is voldaan consenterende hij
comparant ten respect van de verkochte goed in de cassatie van de akte van belastdag en
accept waarmede de voorzeiden kamer en hof in faveur van de heer rentmeester Steurs is
belast geweest nochtans dit alles zonder pre indictie van de belasting op de vorder goederen
competerende de voorzeiden weduwe Goijvaert Van Camp en gelegen onder deze
heerlijkheid alsmede zonder met deze te retireren of te willen prejudiciëren begin van de
executie ten laste van de voorzeiden weduwe constituanten in kennis van de waarheid hebben
deze ondertekend op 14 november 1738, coram de meier De Winter, Adriaen Van
Kerckhoven en Andries Verbrugghen schepenen.
27-11-1738 / Verkoping.
Op heden 27 november 1738 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van hieronder te
noemen Peeter Peeters Hendricks soon als erfgenaam van wijlen Martinus Peeters,
dewelke bekent in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Ignatius Helssen en Catharina Wijnants zijn huisvrouw.
- Een zeker huis, hof of bakboer met het binnenblok daaraan gelegen, groot met maat
onbegrepen gelijk het aan de verkoper bij deling bevallen is, palende oost de kerk alhier,
zuid Peeter Soeten, west de straat en noord Hendrick Dauwen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten Heren cijns en op de last van 200 guldens
wisselgeld staande aan Adriaen Van Kerckhoven Adriaens soon staande tegen 5 percent los
en vrij geld, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn huisvrouw ter
maenisse des meijers, hierin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder
zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven, Jan Baptista
Verborghstadt, Jan Helssen en Peeter Peeters schepenen.

11

1739
24-01-1739 / Obligatie van 450 guldens.
Op heden 24 januari 1739 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van hieronder te
noemen Hendrick Waghemans aan ons is vertoonden een zeker obligatie en procuratie
verleden door Peeter Verhoeven inwoner alhier, gepasseerd voor de notaris Maesmans en
zeker getuigen op datum 6 december 1698, dewelke heeft bekend deugdelijk schuldig te
wezen aan Jan De Winter en Anna Maesmans, een som van 450 guldens, gesproten over
geld bij hem Peeter Verhoeven in Antwerpse wisselgeld in dank ontvangen, hem gelovende
van de voorzeiden som te betalen intrest jaarlijks 27 guldens dan in cash van precieze betaling
ten langste 6 weken naar de vervaldag zal gestaan met 23 guldens en 12 stuivers een halve,
koers en gang genomen hebben op St. Andries dag laatstleden, en alzo eerste maal
verschijnen op Sint Andries dag van het volgende jaar 1699 enzovoort van jaar tot jaar tot
effectieve redemptie en afkwijting toe welke altijd zal geschieden met gelijke som van 450
guldens in geld voorzeiden de schellinck tegen 6 stuivers en andere speciën naar advenant
daarvoor verbindende de comparant zijn persoon en goeden have en erve hebbende en nog te
verkrijgen geen gereserveerd en speciaal.
- Zeker perceel erve genoemd “het claes block” gelegen alhier, palende oost Dielis Van
Ecchelpoel en Dielis Vande Brande, zuid Scheren straat, west Peeters Peeter en noord
Hendrick Van Dijck erve, groot één bunder salvo.
Los en vrij op de Heren cijns naar en is Hendrick Waghemans met zijn huisvrouw in de
voorzeiden pand behoorlijk daarin gerealiseerd en gehypothekeerd, belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht, in forma, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven en
Andries Verbrugghen schepenen.
Koop 400-0Pontgeld.
05-02-1739 / Verkoping.
Op heden 5 februari 1739 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van hieronder te
noemen Geeraert Helssen Andries soone en Maria Anna Schaffrats zijn huisvrouw,
dewelke bekent in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Peter Vanden Brande Dielis soon en Anna Coremans zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel beemd gelegen onder deze jurisdictie, groot een half bunder salvo met
maat onbegrepen, palende oost de weduwe Philippus Halloint, zuid de cauwlaeck, west
de abdij van Tongerlo en noord Joris Helssen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten Heren cijns en servituten van wegen daarop
uitgaande, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn huisvrouw ter
maenisse des meiers hierin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn
goed recht zonder arg of list, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven, A. Verbrugghen,
J. Verborghstadt, Jan Helssen, Ignatius Helssen schepenen
Koop 50-0-0
Pontgeld 7-19Zonder hogen
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19-02-1739 / Verkoping.
Op heden 19 februari is gecompareerd voor ons meier en schepenen van hieronder te noemen
Joannes Verelst, dewelke cum uxoris bekent in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Martinus Soeten en Catharina Van Kerckhoven zijn
huisvrouw.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen alhier in het gemeijn broeck aan de Hulsdonck onder
deze jurisdictie, groot met maat onbegrepen, # gelijk de verkoper Jan Verelst toebehoord
heeft # palende oost de geuvie laeck, zuid de crepelingen, west en noord Amandus
Helssen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van weg,
opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn huisvrouw ter maenisse des
meijers # met uitgaan van de brandende kaars behoorlijk daarin gericht en gegoed belovende
schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter
en schepenen in collegia.
Koop 96-0Hoogen 4-0Pontgeld 5-005-03-1739 /Verkoping.
Op heden 5 maart 1739 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van hieronder te
noemen Peeter Verhoeven geassisteerd met zijn zoon Peeter Verhoeven, dewelke bekent uit
kracht van autorisatie hiertoe verleent bij meier en schepenen op datum 5 maart bekent in titel
van overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Geeraert Helssen Andries
soon en Maria Schaffrats gehuwden.
- Een zeker perceel erve genoemd “het claes block” groot ter maat onbegrepen omtrent één
bunder salvo, palende oost de erfgenamen Dielis Van Ecchelpoel, zuid de straat, west
Maria Peeters en noord de erfgenamen Hendrick Van Dijck.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en op de last van 450 guldens
wisselgeld staande aan Henrick Waghemans en zijn huisvrouw, mits de verkoper aan
dezelfde Henrick Waghemans belooft af te leggen mits zijn cassatie hiervan vertoont.
04-06-1739 / Verkoping.
Op heden 4 juni is gecompareerd voor ons meier en schepenen van hieronder te noemen
Bartholemeus Luijten geassisteerd met Elisabeth Tuerlincx zijn huisvrouw, dewelke
bekennen in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd10 en getransporteerd te hebben aan
Ignatius Helssen en Catharina Wijnants zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen alhier onder deze jurisdictie van Parwijs, groot ontrent
een half sille salvo, palende oost Adriaen Lemmens weduwe, zuid …, west Niclaes
Heijlen en noord de cleijn laecke.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns11 ingevallen, opgedragen en
wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn huisvrouw ter maenisse des meiers daarin
gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of
list, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven, J. Verborghstadt, A. Verbrugghen en
Peeter Peeters schepenen
Pontgeld 1-10- Ontvangen bij de heer drossaard -1-0
10
11

Gecedeerd = Overgeven of afstaan
Cijns = Schatting, belasting of grondrente of erfpacht
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09-07-1739 / Verkoping.
Op heden 9 juli 1739 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van hieronder te
noemen de erfgenamen van Martinus Goor te weten Jan Peeters en Maria Goor, bekennen
in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Hermanus
Vander Heijden:
- Een zeker perceel land gelegen in de Vijff huijsen12 onder de heerlijkheid of land van
Geel, palende oost Adriaen Peeters, west Henrick De Winter, noord Peeter Baeten en
zuid de schuur van de voorzeiden Henrick De Winter.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en behoorlijk kerk servituut van
weg zonder meer daarop uitgaande, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen ten behoeve de
voorzeiden koper daarin gegicht en gegoed voorzeiden koper met alle punten van recht,
belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier,
A. Verbrugghen en Andries Van Houdt schepenen.
28-07-1739 / Verkoping.
Op heden 28 juli 1739 is gecompareerd voor ons schepenen van Zoerle-Parwijs hieronder te
noemen Jan Baptista Helssen Charles soon dewelke bekent in titel van erfkoop overgeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Hendrick De Winter meier alhier.
- Een zeker perceel land genoemd “de meire” gelegen onder deze jurisdictie, groot ontrent
3 sillen salvo, palende oost de erfgenamen Hendrick De Winter, zuid de kercken weg
gaande naar het Gooreijnde13, west en noord Hendrick Stoop.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten Heren cijns en servituten van weg
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper ter maenisse van schepenen
met uitgaande van de brandende kaars behoorlijk daarin gegicht en gegoed, belovende schot
en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier, A.
Verbrugghen en Andries Van Houdt schepenen.
Koop 435-0Hoogen 18-0- Pontgeld 22-1329-10-1739 / Verkoping.
Op heden 29 oktober 1739 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Franciscus Waghemans dewelke aan ons vertoont een zeker notariële
akte gepasseerd voor de notaris J.F. Berchmans op datum 8 oktober 1739, uit welke dat
blijkt als dat Petrus Siongers heeft bekent overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben uit kracht van procuratie aan de voorzeiden Franciscus Waghemans.
- Een zeker perceel bos gelegen onder deze jurisdictie van Parwijs, groot omtrent één sille
salvo justo, waarvan de wederhelft competeert aan Jan Verlinden, palende oost Adriaen
Vermeerberghen, zuid het papenvenneken, west erf genaamd “Lembrecht Helssen” en
noord de erfgenamen van Jan Peeters.
Gegarandeerd los en vrij op de gerechten heren cijns voor een som van 100 gulden courant
geld, opgedragen en wettelijk vertegen de koper uit kracht van de voorzeiden procuratie ter
behoorlijk maenisse des meier daarin gegicht en gegoed, belovende schot en lot den heer en
een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven en
Andries Verbrugghen schepenen, waarbij blijkt de kwitantie van voldoening.
12

Vijff Huijzen onder Westerlo of Zoerle-Parwijs nu Vijfhuizenstraat onder gemeente Westerlo
Gooreijnde gehucht onder Tongerlo, Westerlo of Zoerle-Parwijs nu Gooreinde straatnaam onder gemeente
Westerlo
13

14

1740
09-06-1740 / Obligatie van 500 guldens.
Op heden 9 juni 1740 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen – Van Dijck secretaris van Wickenvoorst14, aan ons heeft overgegeven
bij kopie authentiek een zeker obligatie en procuratie verleden door Catharina De Winter
weduwe wijlen Norbertus Baelemans dewelke met agreatie en volkomen macht de voogden
haar kinderen en verder bij decreet en autorisatie van hun oppervoogden de wethouders van
Tongerlo bij hun gegeven in manuale van het rekwest aan hun gepresenteerd en geappostileert
de 31 mei 1731 ondertekent Pierson loco secretaris gepasseerd voor de notaris G. Hendricx,
heeft bekent tot het herbouwen van haar afgebrand huis, gelicht en ten dank ontvangen
hebben uit handen van de kinderen Cornelia Van Kerckhoven weduwe wijlen Hendrick
Van Dijck tot Wickenvorst een som van 500 guldens courant geld, de schellinck tot 7 stuivers
en voort alle ander speciën naar advenant waarvan de comparante belooft intrest te betalen
tegen 4 percent en alzo 20 guldens jaarlijks los en vrij geld van alle x: xx: mindere en
meerdere penningen contributies en alle andere impositien, koers en ingang nemende de
voorzeiden intrest op de 24 juni 1731, zodat het eerste jaar verschijnen, zal op de 24 juni 1732
en continueren van jaar tot jaar tot afkwijting toe die altijd zal mogen en moeten geschieden
met gelijke 500 guldens en de verschenen intresten dijer naar rate, voor welke penningen de
comparante is verobligerende haar persoon en goederen zo have en erve en speciaal met
agreatie en consent van de voogden haar kinderen en decreet en autorisatie van de
oppervoogden daarvoor te pand stellende.
- Zeker perceel land groot meer als 6 bunders gelegen onder Zoerle-Parwijs, palende oost
de meier Hendrick De Winter, zuid de erfgenamen Peeter Van Kerckhoven en die van
Peeter Douwen, west Dielis De Winter en andere en noord de Vlasstraet.
- Item een weide groot ontrent een half bunder gelegen onder Zoerle-Parwijs voorschreven
palende oost den dijck van de erfgenamen wijlen Peeter Van Kerckhoven, zuid de
voorzeiden Flasstraet15, west de gelderse erve en noord de wimp.
Beide gegarandeerd tot de gerechten heren cijns en servituten van wegen ingevallen, zijn de
voorzeiden kinderen van Cornelia Van Kerckhoven ter behoorlijke maenisse des meijers in
de voorzeiden panden behoorlijk gerealiseerd en gehypothekeerd in forma belovende schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht, actum ut ante coram de meier De Winter, Adriaen
Van Kerckhoven en Guilliam Daems schepenen.
-500-0Pontgeld 25-007-07-1740 / Verkoping.
Op heden 7 juli 1740 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen sr Theodorus Van Rooij schout van de heerlijkheid Tongerlo
gemachtigd en geautoriseerd zijn de volgens de procuratie gepasseerd voor de heer advocaat
Heuffkens aan ons getoond en gebleken en bekent overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Martinus Soeten en Hendrick Verbiest:
- Een zeker perceel hooiwas gelegen onder Zoerle-Parwijs, //gecompareert van de
erfgenamen Jan Goijvaerts// groot met maat onbegrepen, palende oost de erfgenamen

14
15

Wickenvo(o)rst = Wiekevorst deelgemeente onder Heist-op-den-Berg
Flasstraet = Vlasstraat nu Vlaspand straatnaam onder Zoerle-Parwijs deelgemeente Westerlo
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Jan Verleuffelt cum suis, zuid de kerk van Westerlo met zijn consoorten, west de heer
advocaat Melis en noord Amandus Helssen cum suis.
Gegarandeerd los en vrij behoudens dat dezelfde belast is met 3 stuivers jaarlijks aan de kerk
van Westerlo// zonder verdere//, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen zijn koper in de
voorzeiden hooiwas met uitgaande van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed
belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier,
Adriaen Van Kerckhoven, Andries Verbrugghen, Jan Van Houdt en Guilliam Daems
schepenen.
Koop 43-0Hogen 4-4Tegen de hogen zeggen de voorstaande schepenen geen pondgeld daarvan te geven houdende
aan het oud gebruik.
03-11-1740 / Verkoping.
Op heden 3 november 1740 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Cornelis Diercx # en Dympna Van Passel zijn huisvrouw alhier
present, dewelke bekent in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan Peeter Lemmens Adriaensoone en Dympna Keusters zijn huisvrouw:
- Een zeker huis met de hof daaraan gelegen, groot met maat onbegrepen, gelegen onder
deze jurisdictie, palende oost en west de kerk alhier, zuid Jochimus Noteleer en noord de
erfgenamen Jacobus Schaffrats.
Gegarandeerd los en vrij behoudens dat dezelfde belast is met 100 guldens kapitaal courant
geld staande aan de erfgenamen van wijlen Hendrick De Winter Adriaensoone, daar moeder
af leeft Petronella Van Dijck, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn
huisvrouw daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed
recht zonder arg of list, coram de meier en schepenen in collegia.
Koop 400-0Pontgeld 20-0Aan marginale zijkant links.
Deze overgeschreven rente is ten volle voldaan door Peeter Lemmens aan Petronella Van
Dijck.
Deze rente van Henrick De Winter blijft 50 guldens vermits de rente afgelegd bij de gemelde
Peeter Lemmens en de 50 guldens dat zal blijven tot profijt van de kinderen van Hendrick De
Winter # waarbij het huis zal blijven tot profijt van de kinderen # die koper voldaan aan mij
verkoper 100 guldens.
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1741
09-03-1741 / Verkoping.
Op heden 9 maart 1741 is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Maria Huijghens weduwe wijlen Goijvaert Van Camp, dewelke uit kracht van testament in
titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Adriaen
Christiaens en Maria Vanden Brande huisvrouw:
- Zeker perceel erve genaamd “het meerheijcken” groot één sille salvo gelegen onder deze
jurisdictie, palende oost en west de loop, zuid en noord de erfgenamen Jacobus
Schaffrats en de erfgenamen Lembrecht Helssen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van weg
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met cum uxoris met uitgaan
van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder
zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adriaen Van Kerckhoven,
Andries Van Houdt schepenen.
Koop -100-0Pontgeld -5-0Het pontgeld is voldaan tot 5 guldens zonder de hogen.
De koopsom die koper ten volle voldaan aan de verkoopster op de dag als boven met
overstaan van de meier en schepenen.
04-04-1741 / Verkoping.
Op heden 4 april 1741 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Martinus De Winter geassisteerd met zijn bejaarden zonen te weten
Hendrick en Diel De Winter dewelke bekennen in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Franciscus De Winter Hendricksoone en Elisabeth
Wijnants zijn huisvrouw:
- Een zeker schuur met de erve daar de schuur op staande volgens put en paal zo en gelijk
hetzelfde bij deling bevallen is gestaan en gelegen onder deze jurisdictie van ZoerleParwijs, palende oost de kerk, zuid Hendrick Verborghstadt, west en noord de kerk
alhier.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns16 ingevallen, opgedragen en
wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn huisvrouw met uitgaande van de brandende
kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adriaen Van Kerckhoven, Andries Van
Houdt en Guilliam Daems schepenen.
Koop -251-0Hoogen -60-0Pontgeld –

16

Cijns of Cijnzen = Belasting of belastingen
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12-05-1741 / Verkoping.
Op heden 12 mei 1741 gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Jochimus Noteleers en zijn zoon Franciscus Noteleers geassisteerd
met Jan Verwimp Hendrickssoon als beëdigde voogd en Adriaen Van Kerckhoven
geassumeerd uit de wet alhier, dewelke bekennen in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Peeter Janssens Aertsoon.
- Zeker perceel land gelegen onder deze jurisdictie, palende zuid Henrick Pauwels, west de
straat gaande van de kerk naar de Heijblom, noord Peeter Lemmens, oost de weg gaande
van de pastorij naar de Heijblom.
Gegarandeerd los en vrij op zijn de gerechten heren cijns en servituten van weg ingevallen,
opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met uitgaande van de brandende kaars
daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven en Jan Helssen schepenen.
Koop -25-0Hogen- 0-0Pontgeld -1-1013-06-1741 / Verkoping.
Op heden 13 juni 1741 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen de gelijke erfgenamen van wijlen Lembrecht Van Kerckhoven en
Catharina Heijlen zijn huisvrouw, dewelke bekennen in titel van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Paulus Van Kerckhoven en zijn huisvrouw en
dat uit kracht en autorisatie gegund bij drossaard en schepenen van het markieszaad Westerlo
op datum 13 juni 1741 aan ons getoond en gebleken:
- Een zeker perceel hooiwas, groot ontrent een half derdel, gelegen alhier in het gemeijn
broeck tussen de hulsdonck onder deze jurisdictie van Zoerle-Parwijs, palende oost de
kerck sille, west het derdel.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van weg
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper cum uxore met uitgaande
van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder
zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier, Guilliam Daems en Jan Van Houdt
schepenen.
Koop -48-0Hogen -5-0Pontgeld 2-1322-04-1741 /Verkoping.
Gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hieronder te noemen
Godefridus Alsschots geassisteerd met Elisabeth Rossel alhier present zijn huisvrouw
dewelke in titule van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan
Francis Vande Brande Janssoone:
- Een zeker perceel erve gelegen in het binnenblok van Guilliam Rossel aan de verkoper
bij deling bevallen, palende oost de erfgenamen van Anselmus Stevens, zuid Guilliam
Rossel, west Jan Vande Brande erfgenamen en noord Adriaen Sijmons erfgenamen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van weg
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met uitgaande van de
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brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder zijn
goed recht zonder arg of list, coram de meier en schepenen in collegia.
Koop -59-0Hogen -6-0Pontgeld -2-1928-09-1741 / Verkoping.
Op heden 28 september is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Jan Peeters Hendricksoone als erfgenaam van wijlen Martinus Peeters, dewelke uit kracht
van een conditie gepasseerd voor de notaris J.B. Verlinden op datum 4 oktober 1739, bekent
en luidt mits deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van Hendrick Pauwels en
Catharina Helssen alhier present en naar beschreven accepterende op datum te weten:
- Een zeker huis met ap- en dependentie met omtrent één sille land aldaar, het voorzeiden
huis opstaande gelegen alhier binnen Zoerle-Parwijs, palende oost de baan of Adriaen
Van Ecchelpoel, zuid Martinus Peeters voorzeiden, west de straat gaande naar Gelendel
en noord Jochimus Noteleers.
Gegarandeerd los en vrij behoudens en voort op de gerechten heren cijns en servituten van
weg ingevallen, welke goed de voorzeiden transportant heeft verkregen tegen Martinus
Verswijvel om en mits de som van 375 guldens courant geld, de schellinck tot 7 stuivers en
alle andere naar advenant voor welke som de acceptant gelovende te betalen alle jaren voor
intrest 5 guldens per honderd waarvan het eerste jaar intrest vallen en verschijnen zal bamis
1739 en zo voort te continueren van jaar tot jaar tot de volle redemptie en afkwijting toe die
zal mogen geschieden met 100 guldens waarvoor hij acceptant verbindende hun personen en
goederen roerende en onroerende present en toekomende en speciaal.
- Den achtersten boogaert groot omtrent een half bunder.
Vrij en zuiver en onbelast behoudens op de gerechten heren cijns en servituten van weg
ingevallen, opgedragen en wettelijke hiervan vertegen in de is de kopers uit kracht van
procuratie ter behoorlijk maenisse des meier daarin gegicht en gegoed, belovende schot en lot
de heer en ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier, Andries Van Houdt, Jan
Van Houdt en Guilliam Daems schepenen.
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1742
08-02-1742 / Verkoping.
Op heden 8 februari 1741 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Maria Anna Schaffrats huisvrouw van Geerardt Helssen geassisteerd
met Adriaen Van Kerckhoven als man en voogd Anna Catharina Wouters en hem sterk
makende voor Philippus Jacobus Wouters # als minderjarige # en Jacobus Wijnants als
man en voogd van Maria Wauters, dewelke bekennen verkocht, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Peeter Lemmens.
- Een zeker perceel erve gelegen onder deze jurisdictie van Zoerle-Parwijs, groot met maat
onbegrepen, palende oost de kerk alhier, of de straat gaande van de kerk naar de Vijff
huijsen, zuid de koper erve, west de kerk alhier of de straat en noord de erfgenamen
wijlen Martinus Peeters.
Gegarandeerd los en vrij behoudens dat de koper op deze verkochte pand gekocht heeft 75
guldens courant geld de schellinck aan 7 stuivers en andere speciën naar advenant, van welke
som de voorschreven koper cum uxoris belovende daarvan intrest te geven van ieder gulden
een stuiver zodat dezelfde intrest zal ingaan van kerstmis laatstleden 1741, zodat de koper
ingang zal komen te verschijnen te kerstmis 1742 # en dat tot de afkwijting toe die altijd zal
vermogen te geschieden met de gelijke som en verschenen intresten# opgedragen en wettelijk
hiervan vertegen is de koper cum uxoris hierin gegicht en gegoed, belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven, Jan Helssen,
Andries Van Hout en Guilliam Daems schepenen.
21-02-1742 / Obligatie van 400 guldens.
Op heden 21 februari 1742 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Hendrick Pauwels geassisteerd met Catharina Helssen zijn
huisvrouw dewelke bekennen wel en deugdelijk ontvangen te hebben van de eerwaarde
Peeters Prior van de Augustijnen binnen Herentals, een som van 400 guldens courant geld, de
schellinck tot 7 stuivers en alle andere speciën naar advenant, waarvan de voorzeiden
comparanten beloven intrest te betalen tegen 4 percent en alzo 16 guldens jaarlijks los en vrij
geld van alle 10e, 20e mindere en meerdere penningen contributies en alle andere transolitien,
koers en ingang nemende de voorzeiden intrest op 22 februari 1742 zodat het eerste jaar
verschijnen zal de 22 februari 1743 en continueren van jaar tot jaar tot afkwijting toe die altijd
zal mogen en moeten geschieden met gelijke 400 guldens en de verschenen intresten dijer
naar rate, dewelke penningen de comparant is verobligerende have en erve en speciaal.
- Huis, hof en binnenblok, groot met maat onbegrepen gelegen onder deze jurisdictie
palende oost en west de kerk alhier, zuid Ignatius Helssen en noord Peeter Janssens
weduwe.
- Item alsnog een perceel land genoemd “den oevelaer” gelegen onder deze jurisdictie,
groot 3 sillen salvo, palende oost Adriaen Audenroch, zuid en west Jan Wijnants
erfgenamen en noord Adriaen Van Kerckhoven.
- Item alsnog een perceel land genaamd “den bogaert” groot 300 roeden salvo, palende oost
Paulus De Winter erfgenamen, zuid Hendrick Pauwels cum uxore, west Adriaen Van
Kerckhoven en noord dezelfde.
Gegarandeerd alles los en vrij op de rechte heren cijns en is de eerwaarde Peeter Prior in de
voorzeiden pand behoorlijk daarin gerealiseerd en gehypothekeerd, belovende schot en lot de
heer en ieder zijn goed recht in forma coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven en
Guilliam Daems schepenen. Pontgeld boven de rente -12-10-0
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28-02-1742 / Verkoping.
Op heden 28 februari 1742 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Joannes Baptista Verleuffelt Janssoone, dewelke bekent in titel van
erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Adriaen Nuijens en
Maria Van Haecht zijn huisvrouw.
- Een zeker huis, hof en binnenblok gelegen onder deze jurisdictie, groot ontrent 3 sillen
salvo, palende oost de weduwe of erfgenamen van wijlen Jan Van Kerckhoven, zuid de
straat, west Adriaen Verstappen en noord zijne Excellentie markies van Westerlo.
Gegarandeerd los en vrij op zijne gerechten heren cijns en keuren uitgenomen een obligatie
van 250 guldens courant geld staande aan juffrouw Anna Catharina Van Paesshen begijntje
tot Herentals als waarvoor is borg gebleven Andries Janssens voor de tijd van acht jaren #
waarin dezelfde consenterende voor deze en meerdere som in deze vermeld met voorgaande
conditie # opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met zijn huisvrouw ter
maennisse der schepenen Adriaen Van Kerckhoven in de absentie des meier met uitgaande
van de brandende kaars daarin gegicht en gegoed belovende schot en lot de heer en een ieder
zijn goed recht zonder arg of list coram de meier Adriaen Van Kerckhoven en Guilliam
Daems schepenen
Pontgeld -15-12Hogen -1-528-02-1742 / Verkoping.
Op heden 28 februari 1742 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Joannes Baptista Verleuffelt Janssoone, dewelke bekent in titel van
erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Franciscus Verstappen en
Dimpna Vanden Brande Dielisdochter.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen in het gemeijn broeck in het roth, groot omtrent één
sille salvo, palende oost de kerk van Westerlo, zuid Adriaen Van Kerckhoven cum suis,
west het godshuis van Tongerlo en noord Hendrick De Winter cum suis.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van weg
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met uitgaan van de
brandende kaars ter maenisse des meier daarin gegicht en gegoed, belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram de meier, Adriaen Van
Kerckhoven en Guilliam Daems schepenen.
Pontgeld 3-16Hogen 0-201-03-1742 / Obligatie van 100 guldens.
Op heden 1 maart is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hieronder
te noemen de eerzame Andries Van Dijck als voogd over de kinderen van wijlen Jan Van
Dijck daar moeder van leeft Catharina Van Eutsel, dewelke aan ons is tonende een zeker
obligatie en procuratie # bij ons gezien en gebleken # gepasseerd voor de notaris Petrus
Wittocx en zeker getuigen op datum 25 januari 1740, waarbij blijkt dat Jan Peeters
Hendrick soon heeft bekent deugdelijk ontvangen te hebben 100 guldens courant, de conincx
schellinck tot 7 stuivers de andere speciën naar advenant gelovende daarvoor intrest te betalen
ten advenant de penning 20 dan in cash van precieze betaling of 6 weken uiterlijk naar iedere
valdag zal gestaan mits betalende jaarlijks 4 guldens 10 stuivers zo en gelijk het iedere
vervaldag koers hebben zal vrij en exceptie van alle lasten en subsidies zo X. XX. L
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honderdste meerdere of mindere penningen geen uitgezonderd noch gereserveerd, deze rente
ingang nemende op datum deze zo dat het eerste jaar intrest vallen en verschijnen, zal de 20ste
januari 1744 zo voort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve aflossing en redemptie incluis
de alle tijde ter gelieve van de rentgelder zal vermogen geschieden met gelijke som kapitaal
van 100 guldens en de verschenen intrest die a rate van pondpenningen, ingevallen creatieve
en cassatie deze in cash van bezet hetgeen hij belooft te doen op goede en suffisante panden
tot contentement van de rentheffer in zijn kwaliteit of actie hebbende daarvoor verbindende
zijn persoon en goederen have en erve geen gereserveerd speciaal.
- Zeker omtrent een half bunder land genoemd “de schomme” gelegen onder het
voorzeiden Zoerle-Parwijs, palende oost Gerardus Helssen, zuid Adriaen Van
Ecchelpoel, west Gerardus Helssen voorzeiden en noord Scheren straet.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van weg ingevallen
is de voorschreven rentheffer in de voorzeiden pand zoveel als in ons is daarin gerealiseerd en
gehypothekeerd belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram meier, Adriaen Van Kerckhoven, Jan Helssen, Guilliam Daems en Andries Van
Hout schepenen.
Pontgeld 5-007-04-1742 / Obligatie van 100 guldens.
Op heden 7 april 1742 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen de eerwaarde heer pastoor De Craen pastoor alhier tot Zoerle, aan ons
heeft overgegeven bij kopie authentiek, een zeker obligatie aan ons getoond op datum 8
oktober 1724 waarbij blijkt dat Ludovicus Verluijten secretaris alhier en Maria Anna De
Backer zijn huisvrouw hebben bekend deugdelijk ontvangen te hebben uit handen eerwaarde
heer pastoor Clemens, de som van 100 guldens courant geld, de schellinck tegen 7 stuivers en
andere speciën naar advenant, gekomen van de erfgenamen van Jan Meir, belovende daar
voren intrest te betalen tegen 5 percent zo en gelijk het iedere valdag koers hebben zal vrij en
exempt van alle lasten en subsidies zo C.CC.L honderdste meerdere en mindere penningen
geen uitgezonderd nog gereserveerd deze rente ingang genomen hebbende op 28 oktober
1724 en dienvolgens is de eerste vervaldag verschijnen op 8 oktober 1725 en zo voort van jaar
tot jaar tot de volle en effectieve aflossing en redemptie incluis die het alle tijden ter gelieve
van de rentgelder die zal vermogen te geschieden met een gelijke som van 100 guldens en de
verschenen intresten die a rate van tijd met kosten van brieven, pondpenningen ingevallen
creatie en cassatie deze in cash van bezet hetgeen hij belooft daar op goede en sufficante
panden te contentement van de rentheffer in zijn kwaliteit of actie hebbende daarvoor
verbindende zijn persoon en goederen have en erve geen gereserveerd, speciaal.
- Zeker omtrent 82 roeden beemd gelegen onder deze jurisdictie van Zoerle-Parwijs,
palende oost het gemeijn broeck, zuid de kleijn laeck, west de erfgenamen van Jan
Wijnants, noord Jan Van Leuffel.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen is de voorzeiden rentheffer in de voorzeiden pand zoveel als in ons is daarin
gerealiseerd en gehypothekeerd, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list, coram de meier, Adriaen Van Kerckhoven en Guilielmus Daems
schepenen.
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21-06-1742 / Verkoping.
Op heden 21 juni is gecompareerd voor ons meier en schepenen of laten hieronder te noemen
Maria Broeckhoven weduwe wijlen Adriaen Helsen, dewelke als ten volle gemachtigd bij
haar voorzeiden man, ingevolge testament op datum 1729 op de dag 19 augustus gepasseerd
voor mij Joseph Van Engelen notaris en zeker getuigen met name Martinus Douwen en Jan
Stevens alhier gezien, bekent peertskoop, stertskoop verkocht, gecedeerd en getransporteerd
te hebben aan Adriaen Vande Brande Dilis soone en Maria Florens zijn huisvrouw
ingezeten alhier.
- Een zeker huis, hof en binnenblok, groot in het geheel ontrent 90 roeden salvo justo ter
maat onbegrepen, welke huis, hof en binnenblok de voorschreven heeft bij koop met haar
voorzeiden man verkregen tegen Hermanus Van Der Heijden, palende oost de straat,
zuid Jan Verborghstadt, west Lembrecht Helssen erfgenamen en noord Henderick
Waghemans.
Gegarandeerd los en vrij op de gerechte heren cijns en servituten van wegen hierop gaande,
opgedragen en wettelijk hieraf vertegen zijn de kopers hierin ter maenisse des meier daarin
gegoed en geërfd, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of
list, coram de meier De Winter, Adriaen Van Kerckhoven president, Guilliam Daems, Jan
Van Houdt, Jan Helsen, Jan Van Hoel, Amandus Helsen, Adriaen Spapen schepenen.
Koop 264-10-0
Pontgeld 13-7 ½
04-10-1742 / Verkoping.
Op heden 4 oktober is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs Peeter
Van Castel als wettelijke voogd weeskind van wijlen Peeter Jansens en Maria Catharina
Simons, dewelke bij procuratie authentiek van de heer drossaard en schepenen van het land
en markizaat Westerlo alhier gezien, bekent in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Peeter Vermaelen.
- Een zeker perceel land of erve alhier onder deze jurisdictie van Parwijs gelegen, groot
ontrent 20 roeden salvo justo, palende oost de kerk erve, west de straat, zuid Francis
Faes, noord Peeter Lemmens.
Gegarandeerd los en vrij behoudens de gerechte heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met uitgaan van de
brandende kaars ter maenisse des meijers daarin gegicht en gegoed, belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adriaen Van
Kerckhoven, Jan Helssen, Jan Van Hoel en Amandus Helssen schepenen.
Koop 34-10
Pontgeld 0-34 ½
Hoogen 7
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1743
14-03-1743 / Verkoping.
Op heden deze 14 maart 1743 is gecompareerd Henderick De Winter beëdigde voogd en
Jan Mertens geassumeerd uit de wethouders // van Tongerlo // de achtergelaten
weeskinderen van wijlen Norbertus Baelemans en Catharina De Winter mede alhier
present // Cath. De Winter, Francis Baelemans en Arnoldi Tuerelincx als zijnde haar
behouden zoon // dewelke bij autorisatie bij ons is getoond uit de wethouders van Tongerlo,
dewelke heeft verkocht overgegeven en getransporteerd te hebben aan Jan Verkorten en
Anna Maria Roelans te weten.
- Zeker huis met de goederen daaraan annex gestaan en gelegen in de Vijff huijsen tot
Zoerle, oost Jan Verhaustraeten, zuid de erfgenamen Peeter Mertens, west de weduwe
Philippus Halloint en noord de straat.
- Zeker 2 percelen hooiwas gelegen in het schaepwas, oost de geuvelaeck, zuid Merten
Soeten cum suis, west de erfgenamen Sebastiaen Van Uijtsels en noord Pr Dauwen.
- # Item alsnog één bunder land palende oost Hendrick De Winter, zuid Peeter Dauwen,
west de erfgenamen van Diel De Winter cum suis, noord de straat.
- Item alsnog een half bunder weide, oost Geeraerdt Helsen, zuid de straat, west de
erfgenamen Hend. Van Dijck, noord de windmolen.
- Zo zijn de voorzeiden goederen belast met een gegoede rente van 500 guldens courant
geld aan de erfgenamen Henderick Van Dijck, item alsnog een gegoede rente van 280
guldens geld aan de fundatie van Heer pastoor Seirghers #
Gegarandeerd voor los en vrij de gerechten heren cijns en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en wettelijk hiervan vertegen en is koper met uitgaan van de brandende kaars ter
maenisse des meijers daarin gegoed en geërfd, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn
goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adriaen Van Kerckhoven, Jan
Van Hoel, Adriaen Spaepen, Guilliam Dams, Amandus Helsen schepenen.
Koop 15
Pontgeld 35=0=0
Hogen 20
02-05-1743 / Verkoping.
Op heden 2 mei 1743 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen, de eerzame Franciscus Faes en Maria Peeters zijn huisvrouw,
dewelke bekent verkocht, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Amandus Helsen en
Catharina Verborghstadt zijn huisvrouw.
- Een zeker driesken gelegen onder deze jurisdictie, groot één sille salvo, oost Peeter
Verhoeven, zuid en west de straat, noord J.B. Van Kerckhoven nore uxoris.
Gegarandeerd voor los en vrij en voort op de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen en is koper cum uxoris met uitgaan van
de brandende kaars ter maenisse des meijers daarin gegicht en gegoed, gelovende schot en lot
de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adriaen
Van Kerckhoven, Amandus Helsen, Jan Van Hoel schepenen.
Koop 141=0=0
Pontgeld 7=1=0
Hogen 6
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02-05-1743 / Verkoping.
Op heden deze 2 mei 1743 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Franciscus Faes en Maria Peeters zijn huisvrouw, dewelke bekent
verkocht, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Peeter Vermaelen te weten.
- Zeker huis en hof gestaan en gelegen onder deze jurisdictie, groot 10 roeden salvo justo,
palende oost de erfgenamen Adriaen Vermeerberghen nore uxoris, zuid dezelfde, west
de erfgenamen Paulus Van Houdt en noord de straat.
Gegarandeerd voor los en vrij en voort op de gerechten Heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen en is koper met uitgaan van de
brandende kaars ter maenisse des meijers daarin gegicht en gegoed, gelovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adriaen Van
Kerckhoven, Amandus Helsen, Jan Van Hoel schepenen.
Koop 100=0=0.
Pontgeld 5=0=0.
Hoogen 10.
20-06-1743 / Verkoping.
Op heden 20 juni 1743 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen de eerzame Henderick Janssens nore uxoris, dewelke bekent verkocht,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Willems en zijn huisvrouw Maria Van
Hecchepoel.
- Zeker perceel land gelegen onder deze jurisdictie, groot 300 roeden salvo justo, oost de
erfgenamen Henderick De Winter, zuid Adrianus Nuijers, west de erfgenamen
Henderick De Winter en noord de straat gaande van Zoerle naar Tongerlo, zodat de
haarstede bestaat in een half bunder en de resterende bestaande in cijnsgoed, zodat de
koper het voorzeiden heeft verkocht aan Jan Willems voor de som van 355 guldens
courant geld den schellinck gerekend tot 7 stuivers en andere speciën naar advenant.
Gegarandeerd voor los en vrij en zo voort op de gerechtigden scheren cijns en servituten van
wegens ingevallen, opgedragen en hiervan wettelijk is de koper met uitgaande van de
brandende kaars ter maenisse des meijers daarin gegicht en gegoed, belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adriaen Van
Kerckhoven en Guilliam Dams schepenen.
Koop 355=0=0
Pontgeld 5=0=0
Hoogen 9
06-07-1743 / Verkoping.
Op heden deze 6 juli 1743 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Guilliam Dams nore uxoris dewelke in titel van erfkoop bekent
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Amandus Helssen en Catharina
Verborghstadt zijn huisvrouw te weten.
- Een zeker plek hooiwas onder deze jurisdictie // gelegen in het roth // groot 120 roeden
salvo palende oost Hend. Janssens, zuid de groote laeck, west Frans De Winter en
noord de kerk alhier.
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Gegarandeerd voor los en vrij behoudens de gerechtigden heren cijns en servituten van
wegens ingevallen, opgedragen en daarvan wettelijk is de koper met Cath. Verborghstadt
daarin het voorzeiden perceel hooiwas daarin zijn gegoed en # pro ut to et debita forma #
gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier
De Winter, Adriaen Van Kerckhoven en Jan Helsen schepenen.
Koop 68=0=0
Pontgeld 3-8-0
12-12-1743 / Verkoping.
Op heden deze 12 december 1743 is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter Sannen als voogd van de minderjarige wees wijlen Peeter Baeten en Maria
Jennes als autorisatie hebbende uit de wethouders van Herselt alhier gezien en gebleken
dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Francis Van De Put, Geertrudus Van De Put, Jacobus Ceulemans cum uxore, Jan Van
De Put te weten:
- Anderhalf sille land salvo justo palende oost Hend. De Winter, zuid Hermanus Van Der
Heijden cums suis, west Guilliam Van Kerckhoven en noord de erfgenamen Adriaen
Van De Sande, zodat de kopers het voorzeiden verkocht goed hebben gekocht voor de
som van 108 guldens courant geld, de schellinck gerekend tot 7 stuivers en andere speciën
naar advenant.
Gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en hiervan wettelijk vertegen zijnde kopers met uitgaande van de brandende kaars
ter manisse des meijers daarin gegicht en gegoed, geërfd prout toi et debita forma, belovende
schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter,
Adriaen Van Kerckhoven, Guilliam Dams, Adr. Spaepen schepenen.
Pontgeld 5=8=0
Hogen 0-14=0
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1744
27-01-1744 / Verkoping.
Op heden deze 27 januari 1744 zo is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Christina Verwimp weduwe van Dielis De Winter uit kracht van haar testament,
dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Francis De Winter cum uxore te weten.
- Zeker stalling gestaan en gelegen alhier onder Zoerle-Parwijs, oost Pr Simens, zuid
Francis Lemmens en haar zelfs, west de weg gaande naar de kerk en noord Andries
Heijlen.
En dat gegarandeerd voor los en vrij behoudens de kerk cijns die op het huis staat of op het
voorzeiden verkocht goed en af blijvende op het huis, opgedragen en daarvan wettelijk
vertegen zo is de koper met uitgaande van de brandende kaars ter manisse des meijers daarin
gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita forma, gelovende schot en lot de heer en een
ieder zijn goed recht zonder arg of list coram de meier Hend. De Winter, Adriaen Van
Kerckhoven en Guilliam Dams schepenen.
Koop 196=0=0
Pontgeld 9=16=0
Hogen 0=10=0
30-01-1744 / Verkoping.
Op heden deze 30 januari 1744 zo is gecompareerd Joannes Baptista Heijlen als constituant
door Peeter Van Roij, dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Peeter Dirckx cum uxore te weten.
- Een half bunder en een half sille hooiwas gestaan en gelegen alhier onder Zoerle-Parwijs,
oost Jan Vanden Brande, zuid de twee hulsdoencken, west Jan Peeters en noord
Philippus De Coninck rijdende tegen de half bunder en een half sille hooiwas gelegen op
de nete binnen Zoerle Westerlo, oost Jan Baptista Verstappen, zuid de nete, west Pr
Stevens en noord de laecke.
En dat gegarandeerd voor los en vrij behoudens de gerechten heren cijns en servituten van
wegen ingevallen, opgedragen en daarvan wettelijk vertegen zo is de koper cum uxore met
uitgaande van de brandende kaars ter manisse des mijer daarin gegicht, gegoed en geërfd
prout in toi et debita forma, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht,
zonder arg of list, coram de meier De Winter, Adr. Van Kerckhoven, Guilliam Dams,
Adriaen Spaepen, Jan Helssen schepenen.
Koop 178=0=0
Dus de helft pontgeld 4=9=0
13-02-1744 / Verkoping.
Op heden deze 13 februari zo is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Francis Faes als last en procuratie is hebben van zijn huisvrouw, alhier is gezien en
gebleken met Joannes Peeters Henderick sone, dewelke in titel van erfkoop bekent
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Baptista Van Kerckhoven
cum uxore // voor de som van 250 guldens te weten.
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Zeker huis gestaan en onder Zoerle-Parwijs, oost en west de baan, zuid Ignatius Helssen
en noord Peeter Vermaelen.
En dat gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en daarvan wettelijk vertegen zo is de koper cum uxore met uitgaande van de
brandende kaars ter manisse des mijers daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita
forma, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of list, coram de
meier De Winter, Adr. Van Kerckhoven, Guilliam Dams, Adriaen Spaepen, Jan Helssen
schepenen.
Koop 250=0=0
Pontgeld 12=10=0
Hogen 0=18=0
13-02-1744 / Verkoping.
Op heden 13 februari 1744 zo is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Franciscus Stoop, dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Geerardus Helsen cum uxore te weten:
- Een zeker plek land gelegen onder Zoerle-Parwijs de maat onbegrepen, oost Jan Stoop
Jans zoon, zuid de straat, west Isaack Rocchus en noord Francis Wijnants en dat voor
de som van 50 guldens courant geld.
En dat gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en daarvan wettelijk vertegen zo is de koper cum uxore met uitgaande van de
brandende kaars ter manisse des mijers daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita
forma, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of list, coram de
meier De Winter, Adr. Van Kerckhoven, Guilliam Dams, Adriaen Spaepen, Jan Helssen
schepenen.
Koop 50=0=0
Pontgeld 0=2=10
Hogen 0=5=0
03-12-1744 / Verkoping.
Op heden deze 3 december 1744 zo is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder
te noemen Guilliam Rosel, dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Mertens Lemmens cum uxore te weten:
- Zeker huis en hof gestaan en gelegen onder deze jurisdictie, palende oost Adr. Stevens,
zuid de straat, west de erfgenamen Jan Vande Brande en noord dezelfde en dat voor de
som van 90 guldens courant geld.
En dat gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en daarvan wettelijk vertegen zo is de koper cum uxore met uitgaande van de
brandende kaars ter manisse des mijer daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita
forma, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of list, coram de
meier De Winter, Ignatius Helssen, Geeraert Ffaes, Jan Van Houdt, Adriaen Spaepen, J.
B. Van Kerckhoven schepenen.
Koop 90=0=0
Hogen 0=7=0
Pontgeld 4=17=0
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1745
25-02-1745 / Verkoping.
Op heden 25 februari 1745 zo is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen de erfgenamen Sebastiaen Van Outsel en Maria Schellens met name Ferdinandus,
Anna Catharina Van Outsel, geassisteerd met Jan Van Outsel en Anth. Wauters in
kwaliteit als voogd Anth. Wauters als man en voogd van Joanna Maria Van Outsel welke
volgens autorisatie van wethouders van Westerlo zijn geautoriseerd gelijk wij alhier hebben
gezien, dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan Francis Naegels te weten.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen alhier, palende oost Amand. Helssen en zuid den
hulsdoenck of Jan Lieckens, west de erfgenamen Lambert Helssen en noord de laecke.
En dat gegarandeerd voor los en vrij salvo heren en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en daarvan wettelijk vertegen ten behoeve de kopers zo is de koper met uitgaande
van de brandende kaars ter manisse des meier daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et
debita forma, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of list,
coram de meier De Winter, Ignatius Helssen, Geeraert Faes, Jan Helssen, J. B. Van
Kerckhoven, Adr. Wauters, Jan Van Houdt, Adr. Spaepen schepenen.
Koop 91=0=0
Hogen 3=2=0
Pontgeld 4=14=0
20-05-1745 / Obligatie van 100 guldens.
Op heden deze 20 mei 1745 comparerende de eerzame Ignatius Helssen president schepenen
alhier dewelke uit kracht en naar vermogen van onwederoepelijk procuratie geïnsereerd in
zeker personele obligatie verleden bij de eerzame Jaspaer Verhelst Niclaessoone en
Catharina De Winter Hendericks dochter gehuwden, gepasseerd voor Ludovicus
Verluijten secretaris deze heerlijkheid en zeker getuigen op datum 14 januari 1733, heeft
bekent en verklarende schuldig te wezen aan de gemeente van Parwijs alhier een som van 100
guldens wisselgeld, de schellinck tot 6 stuivers en alle andere speciën naar advenant tot
voldoening en ontlasting van de processuele kosten van zeker proces hetgeen de voorzeiden
Verhelst in de soevereinde raad van Brabant had gejusteerd gehad tegen de gemeente van het
voorzeiden Parwijs, van welke voorzeiden comparant in zijn voorzeiden kwaliteit heeft
belooft een jaarlijkse intrest a 5 guldens jaar koers en ingang genomen hebbende op de 14
januari 1733 die alzo eerst maal heeft komen te verschijnen op 14 januari 1734 enzovoort van
jaar tot jaar tot effectieve aflossing en afkwijting toe, de voorzeiden 100 guldens wisselgeld
met de verschenen intrest vandoen, waarvoor de voorzeiden comparant voor en in de naam
van voorzeiden constituant cum uxore heeft verobligeert have en erve present en toekomende
met renuntiatie in forma en namelijk het kindsgedeelte van de huisvrouw van de voorzeiden
constituant bestaande in vijfde part van …, gelovende de voorzeiden comparant alle de
voorzeiden panden altijd te waar en te klaren en verder te doen als in de voorzeiden
constitutiebrief, opgedragen en dan vertegen en mits welke zo is de voorzeiden gemeente in
de voorzeiden panden tot behoef van haar voorzeiden rente en te vervallen intresten vandoen
behoorlijk gegicht en geërfd prout in forma et comparuit … die deze goedenis voor en in de
naam van de voorzeiden gemeente heeft geaccepteerd coram.
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1746
22-01-1746 / Verkoping.
Op heden deze 22 januari 1746 zo is gecompareerd voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Adriaen Stevens, dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van de Eerwaarde Heer mijnheer Helssen.
- Een zeker perceel weide genaamd “het pachtgoet” palende oost Jan Verleeffel, zuid
Geraert Helssen Mertenssoone, west Ignatius Helssen en noord de erfgenamen Jan
Vande Brande en dat voor de som van 230 guldens courant geld.
En dat gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en daarvan wettelijk vertegen alles tot verkopers last, pontpenningen, goedenis,
erfbrief en lijfkoop etc. en waar het zaken dat de vader van de voorzeiden Adriaen Stevens
dewelke uit land is kwam weer te komen dat de voornoemde koper zal recht hebben op de
verkopers have en erve zo is de koper ter manissen des mijer daarin gegicht, gegoed en geërfd
prout in toi et debita forma, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list, coram de meier De Winter, Geraert Faes, Gulliam Wijnants schepenen, welke
penningen ter presentie van de meier en schepenen dezelfde dag geteld zijn.
27-01-1746 / Verkoping.
Op heden deze 27 januari 1746 comparerende voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Peeter Sijmons en Maria Van Kerckhoven zijn huisvrouw,
dewelke in titel van erfkoop bekent overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Guilliam Wijnants ingezeten van Zoerle-Parwijs:
- Een zeker huis, hof met appendentie en dependentie, groot omtrent de 25 roeden salvo
justo, palende oost de erfgenamen monsieur Van Der Wespen, west Franciscus De
Winter, zuid de voetpad gaande naar het kerkhof en noord de Kerk straat.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechten heren cijns en servituten van wegen
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met uitgaande van de
brandende kaars ter maenisse des meijers daarin gegicht en gegoed en geërfd, prout in toi et
debita forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram de meier De Winter, Geeraert Faes, Jan Verbist en Adriaen Wouters schepenen,
Jan Verborghstadt, Adriaen Spapen en Joannes Van Kerckhoven.
Koop 400
Hogen 93
Pontgeld 24-13
22-12-1746 / Obligatie van 1600 guldens.
Op heden 22 december 1746 comparerende voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen de voogden van de achtergelaten weeskinderen van Peeter Gorris en
Jenneken De Winter gehuwden in hun respectieve leven, en de voogden van de
achtergelaten weeskinderen wijlen Peeter Raes en Anna De Winter in hun respectieve leven
gehuwden, dewelke bekennen bij autorisatie alhier gezien en gebleken in titel van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Francis Lemmens cum uxoris
ingezeten van Zoerle-Parwijs.
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Een zeker huis en hof met appendentie en dependentie, groot gelijk met de palen bepaalt
salvo justo, palende oost Guilliam Wijnants, west de straat gaande naar het kerkhof, zuid
Francis Lemmens en noord Francis De Winter.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden heren cijns en cijns aan de kerk van
Sint Nicolaij alhier en servituten van wegen ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan
vertegen na uitgaande der brandende kaars door meier De Winter ontsteken en daarna bij
calengiering door Francis Lemmens approximant van part en deels wegen als ook van
servituut wegen gecalensiert daarin gegicht en gegoed en geërfd belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram de meier De Winter, Ignatius
Helsen, Jan Verbist en Adriaen Wouters schepenen.
Koop 263 courant.
Hogen 50.
Pontgeld 115-13 met de hogen
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1747
12-01-1747 / Verkoping.
Op heden deze 12 januari 1747 comparerende voor ons meier en schepenen onder te noemen
Hendericus Verlegh man en voogd nore uxoris Catharina Stevens, dewelke bekent in titel
van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Isaack Rochus en
Anna Maria Neudts zijn huisvrouw ingezeten van Zoerle-Parwijs.
- Een zeker perceel bos alhier gelegen groot met de maat onbegrepen, palende oost
Henderick Waghemans, zuid de erfgenamen Jan Douwen, west, Andries Van Houdt
en noord de straat.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden scheren cijns en een half vierteel
koren cijns aan de Heilige Geest van Herselt, mitsdezelfde gehouden is alle de andere
goederen te ontlasten van de verkopers en te stellen goeden en suffisant en onderpand tot
contentement van de Heilige Geest van Herselt en servituten van wegen ingevallen,
opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper met uitgaan van de brandende kaars
door meier De Winter ontsteken ter maenisse des meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd,
pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot en ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram meier De Winter, Ignatius Helssen, Geeraert Peeters en Adriaen Wouters
schepenen.
Koop 20 guldens courant
Hogen 10
Pontgeld 0-30-0
16-02-1747 / Verkoping.
Op heden deze 16 februari 1747 comparerende voor ons meier De Winter en de schepenen
hieronder te noemen de procuratie authentiek van Peeter Peeters Adriaens soon pachter in
dijck dewelke bij dezelfde procuratie voor ons gebleken en getoond, bekent in titel van
erfkoop overgegeven te hebben aan de gelijke erfgenamen van wijlen Michiel Spapen en
Maria Vrancken in hun respectieve leven gehuwden inwoners van Tongerlo in de Geneijnde
straete.
- Zeker perceel erve gelegen op het schaepsdijck onder Zoerle-Parwijs, groot omtrent één
sille salvo justo, palende oost de erfgenamen Jan Verleuffel, west de erfgenamen
Adriaen Verstappen, zuid de erfgenamen Adriaen Verstappen en noord de erfgenamen
Jan Van Uten.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden scheren cijns, servituten van weg of
grond ingeval, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen zijn de erfgenamen van wijlen
Michiel Spapen voorzeiden of kopers met uitgaan van de brandende kaars door meier De
Winter ontsteken ter maenisse des meijer daarin gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita
forma gelovende schot en lot en ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier De
Winter, Jan Verbist, Jan Baptist Verborghstadt, Adriaen Wouters en Geeraert Peeters
schepenen.
Koop 50 guldens
Pontgeld 2-10-0
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13-04-1747 / Verkoping.
Op heden deze 13 april van het jaar 1747 comparerende voor ons meier en schepenen
hieronder te noemen de erfgenamen wijlen Cornelius Vermeerberghen en Maria
Verhoustraten, dewelke bekennen in erfkoop, overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan Adriaen Peeters en Jenneken Verborghstadt zijn huisvrouw ingezeten van
Zoerle-Parwijs.
- Een perceel hooiwas genaamd “de voirtkens” gelegen omtrent het gemeijn broeck, groot
omtrent één derdel salvo justo, rijdende tegen de plek Jan Vercorten cum suis, palende
oost de cleijn laecke en de erfgenamen Henderick Veeckemans, zuid de Heer pastoor De
Craen van Zoerle-Parwijs en de erfgenamen Andries Andries, west de geuve laecke en
de erfgenamen Peeter Douwen en noord Guilliam Tillemans met zijn erfgenamen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden heren cijns, servituten van weg of
grond ingeval, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Adriaen Peeters en Jenneken
Verborghstadt of koper met uitgaan van de brandende kaars door meier De Winter
ontsteken ter maenissche des meijer daarin gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma
gelovende schot en lot en ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier De Winter,
Ignatius Helsen, Jan Baptist Verborghstadt en Geeraert Peeters schepenen.
Koop 169
Hogen 7
Pontgeld 8-16
01-12-1747 / Verkoping.
Op heden deze 1 december van het jaar 1747 comparerende voor meier en schepenen
hieronder te noemen Hendericus Verborghstadt weduwnaar wijlen Cathelijn Peeters als
gemachtigd vrije heer en meester bij testament van zijn huisvrouw voorschreven voor ons
getoond en gebleken dewelke bekent en verklaart in erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Adriaen Peeters en Jenneken Verborghstadt gehuwden
inwoners van Parwijs.
- Zeker huis en hof aldaar annex gestaan en gelegen in het dorp van Zoerle-Parwijs, groot
ter maat onbegrepen, palende oost de straat naar het kerkhof, west de straat, zuid
Amandus Helsen en noord Francis De Winter erfgenamen gelijk met de palen bepaalt.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden heren cijns en servituten van wegen
of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Adriaen Peeters en
Jenneken Verborghstadt kopers met uitgaan van de brandende kaars door meier De Winter
ontsteken ter maenissche des meijers daarin gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma
gelovende schot en lot en ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier De Winter,
Ignatius Helsen, Adriaen Wouters, Geeraert Peeters, Jan Verbist en Jan Baptist
Verborghstadt schepenen.
Koop 550 guldens
Pontgeld 31-15-0
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01-12-1747 / Verkoping.
Op heden deze 1 december van het jaar 1747 comparerende voor meier en schepenen
hieronder te noemen Hendericus Verborghstadt weduwnaar wijlen Cathelijn Peeters als
gemachtigd vrije heer en meester bij testament van zijn huisvrouw voorzeiden voor ons
getoond en gebleken dewelke bekent en verklaart in erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Isaack Rocchus en Anna Maria Neudts gehuwden.
- Zeker hof gelegen achter Ignatius Helsen hof, groot omtrent 20 roeden salvo justo,
palende oost West Adriaen Van de Brande, zuid Adriaen Van de Brande en noord
Henderick Waghemans.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden heren cijns en servituten van wegen
of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Isaack Rocchus en Anna
Maria Neudts gehuwden koper mits wegende volgens de oude conditie gelijk Henderick
verkregen met uitgaan van de brandende kaars door meier De Winter ontsteken ter
maenissche des meijer daarin gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma gelovende schot
en lot en ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier De Winter, Ignatius Helsen,
Jan Verbist, Geeraert Peeters, Adriaen Wouters en Jan Baptist Verborghstadt
schepenen.
Koop 95 guldens
Pontgeld 4-19-0
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1748
12-02-1748 / Verkoping. [nota: deze akte is doorstreept]
Op heden deze 12 februari 1748 comparerende voor ons meier en schepenen onder te noemen
Geeraerdt Helsen weduwnaar wijlen Maria Anna Schafraedts dewelke bekent en verklaart
in erfkoop overgegeven en getransporteerd te hebben.
12-02-1748 / Verkoping.
Op heden 12 februari 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Francis Wijnants man en voogd nore uxoris Cathrina Diels, dewelke bekent en verklaart in
erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Geeraert Helsen
Andriessone en de erfgenamen wijlen Geeraerdt Helsen en Maria Anna Schaffraedts in
hun respectieve leven gehuwden.
- Zeker perceel hof groot omtrent de 20 roeden salvo justo, palende oost Jan Stoop, west de
straat, zuid zijn zelfs erfgenamen en noord Francis Wijnants, van de eussel op zijn huis
tot aan de paal achter bepaalt en dat op mengeling op een dries van Geeraert Helsen en
de voorzeiden erfgenamen met consent haar moeder gelegen in de voirtkens onder Eijndt
houdt Hamm, groot omtrent 1 ½ sille salvo justo, palende etc.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden heren cijns en servituten van wegen
of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Geeraert Helsen Andries
zoon en de erfgenamen wijlen Maria Anna Schaeffraedts met name Francis en Amandus
Helsen door de meier De Winter ter maenissche des meijers daarin gegicht gegoed en geërfd,
pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot en ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram meier De Winter, Jan Baptist Verborghstadt en Geeraerdt Peeters schepenen.
Alle onkosten en het pontgeld deze goedenis is ter zaak gegeven te moet worden moet geven
en betalen Francis Wijnants mits de weide onder Eijndert Ham gekocht is 100 guldens.
18-04-1748 / Verkoping.
Op heden 18 april 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Peeter Smolders man en voogd nore uxoris Anna Cathrina Soeten dewelke bekent en
verklaart in erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Andries
Verborghstadt en Anna Maria Soeters gehuwden inwoners van Zoerle-Parwijs.
- Zeker half sille land gelegen in dorp van Zoerle-Parwijs lange beneffens of het straatje
achter H. Waghemans huis en schuur, palende oost de straat, west het straatje, zuid
hetzelfde straatje en noord Peeter Smolders voorzeiden erve.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jan
Andries Verborghstadt en Anna Maria Soeters of koper door meier De Winter ter
maenissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma
gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier De
Winter, Ignatius Helsen en Jan Baptist Verborghstadt en Jan Verbist schepenen.
Koop 106 guldens
Pontgeld 5-6-0
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20-06-1748 / Verkoping.
Op heden deze 20 juni 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen,
Peeter Helsen Jansoone man en voogd van Anna Cathrina Halliont, dewelke bekent en
verklaart in erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Peeter
Lemmens Guilliamsoone en Cathrina Van Oishoven gehuwden inwoners van Westerlo in
de Cathove straete.
- Een zeker half derdel hooiwas gelegen in het gemeijn broeck onder Zoerle-Parwijs tegen
de hooiwas wijlen de erfgenamen Adriaen Lemmens, palende oost de erfgenamen Peeter
Janssens, west de kercke sille, zuid den reijgers poilder en noord Geeraert Helsen
Andries soone.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Peeter
Lemmens Guilliamsoone en Cathrina Van Oishoven koper door meier De Winter17 ter
maenisse des selffs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma
gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier De
Winter, Ignatius Helsen, Adriaen Wouters, Jan Verbist, Joseph Van Kerckhoven,
Paulus Van Houdt en Francis Lemmens schepenen.
Koop 50 guldens
Pont 2-10
04-07-1748 / Verkoping.
Op heden 4 juli 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen de
erfgenamen wijlen Joannes Verloij vooral Joannes Wuijts Mathijs soon zichzelf sterk
makende voor alle de andere bij autorisatie gemachtigd hier getoond van borgemeester oud
meier en schepenen van de stad en land van Aarschot, dewelke bekent en verklaart in titel van
erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Geijsels inwoner van
Westerlo Herselt in de Quade straat.
- Een zeker half derdel hooiwas gelegen in het gemeijn brock met Jan Peeters Henderickx
soone, palende oost Andries Van Houdt, west Peeter Van Gehuchten, zuid de geuve
laecke en noord Andries Van Houdt.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen, met
uitgaande van de brandende kaars door meier De Winter ontsteken ter maenissche des selfs
meijers is Jan Geijsels daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma
gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier De
Winter, Ignatius Helsen, Andries Wouters, Geeraert Helsen, Adriaen Wouters en
Geeraert Peeters schepenen.
Koop 60 guldens
Pontgeld 3-0-0

17

Meier De Winter = Hendrick De Winter meier van Zoerle-Parwijs
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01-08-1748 / Verkoping.
Op heden deze 1 augustus 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Sieur Leonardus Mortelmans man en voogd van Anna Cathrina Vermeerberghen
dewelke bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven te hebben aan Jan Sijen
Janssoon cum uxore inwoners van Zoerle-Parwijs in de Weijcke:
- Een zeker perceel land gelegen onder Zoerle-Parwijs omtrent den Bist, groot omtrent 80
roeden salvo, palende oost de straat, west Martinus Heijlen, zuid dezelfde erve en noord
Peeter Wijnants.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jan
Sijen Janssoon en Cathrina Verstappen gehuwden koper met uitgaande van de brandende
kaars door meier De Winter ontsteken ter maenissche des selfs meijers daarin gegicht,
gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn
goed recht zonder arg of list, coram meier De Winter, Ignatius Helsen, Geeraert Peeters,
Francis Lemmens, Jan Verbist, Adr. Wouters schepenen.
Koop 117-16 guldens
Pontgeld 5-17-3/4
01-08-1748 / Obligatie van 180 guldens.
Op heden deze 1 augustus 1748 comparerende voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs in pleno collegia de Eerwaardige Heer pastoor Aerdts en Sieur Ferdinandus
Matthei president schepenen in kwaliteit als regeerders van de kerk van Westerlo aan ons bij
kopie authentiek een zeker obligatie aan ons getoond en gebleken op datum 13 juli 1748,
waarbij blijkt dat Guilliam Helsen Siaerdussoon en Anna Cathrina Toelen zijn huisvrouw
hebben bekent deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van de voorzeiden Eerwaardige
Heer pastoor Aerdts gekomen van de kerk van Westerlo de som van 180 guldens courant
geld, een schellinck tegen 7 stuivers en alle andere speciën naar advenant, dewelke som de
voorzeiden Guilliam Helsen bij autorisatie van schout en schepenen van Tongerlo is
geautoriseerd geweest op te lichten en alhier getoond, belovende daarvoor intrest te betalen
tegen 4 percent zo en gelijk het iedere vervaldag koers en ingang hebben zal en genomen
heeft te weten op 1 augustus 1748 en vervallen op 1 augustus 1749, betalende de intrest het
jaar van de gelijke obligatie uit consideratie zo van 6 guldens 16 stuivers, vrij en exempt alle
lasten en subsidies zo 10e, 20e, 50e, honderdste meerder of minder penningen geen
uitgezonderd noch gereserveerd, deze rente ingang genomen hebben datum voorzeiden en
dienvolgens is de 1ste vervaldag verschenen op 1 augustus 1749, enzovoort van jaar tot jaar tot
de volle en effectieve afkwijting en redemptie incluis die het alle tijden ter gelieve van de
rentgelder zal vermogen te geschieden met een gelijke som van 180 guldens en verschenen
intresten vandoen a rate des tijd met kosten van brieven, pondpenningen, ingevallen creatie en
cassatie deze in cash van bezet hetgeen hij belooft te doen op goede en suffisante panden ten
contentement van de rentheffers in hun kwaliteit of actie hebbende daar voren verbindende
zijnen persoon en goederen have en erve geen gereserveerd en speciaal assigneren.
- Zeker perceel beemd groot 125 roeden salvo, gelegen onder Zoerle-Parwijs, palende oost
het Godshuis van Tongerlo, zuid de laecke, west meier De Winter en noord de kouw
laecke.
- Item een perceel land groot 108 roeden salvo, palende oost de straat, zuid Philiph De
Coninck, west Adriaen Hermans en noord Henderick Janssens.
Gewarandeert los en vrij behoudens op de gerechtigden heren cijns en servituten van wegen
ingevallen is de voorzeiden Heer pastoor en Ferdinandus Matthei als regeerders in plaats
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van de kerk van Westerlo rentheffers in de voorzeiden panden zo land als hooiwas zoveel als
ons is daarin gerealiseerd en gehypothekeerd belovende schot en lot de heer en een ieder zijn
goed recht zonder arg en list, coram de meier De Winter, Ignatius Helsen, Geeraert
Peeters, Jan Verbist, Adr. Wouters, Paulus Van Houdt en Francis Lemmens schepenen.
05-09-1748 / Verkoping.
Op heden deze 5 september 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen de erfgenamen Dilis Dresselaers met name Peeter Dresselaers zichzelf sterk
makende voor zijn zuster Dimpna Cathrina Dresselaers present, dewelke bekennen en
verklaren in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Isaack Rocchus en Maria Nuijdts inwoners van Zoerle-Parwijs in het dorp.
- Zeker perceel hooiwas gelegen in het gemeijn broeck rijdende tegen de hooiwas van
Peeter Lemmens op den bergh, groot omtrent een half derdel salvo justo, palende oost de
erfgenamen Adriaen Douwen, west de erfgenamen Andries Andries, zuid de kerk Sint
Nicolaas alhier en noord Maria Veeckmans bejaarde jonge dochter.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Isaack
Rocchus en Anna Maria Nuijdts koper met uitgaande van de brandende kaars door meier
De Winter ontsteken ter maenissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut
in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of
list, coram de meier, Ignatius Helsen, Geeraert Peeters, Jan Verbist, Paulus Van Houdt
en Francis Lemmens schepenen.
Koop 57-0-0
Hogen 5-0-0
Pontgeld 3-2-0
03-10-1748 / Verkoping.
Op heden deze 3 oktober 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter Smolders man en voogd nore uxoris Anna Cathrina Soeten gehuwden
inwoners van Weghelesandt dewelke bekent en verklaart in titel van erfkoop, overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Joseph Van Kerckhoven en Joanna Douwen
zijn huisvrouw inwoners van Zoerle-Parwijs.
- Een zeker huis, stalling, schuur en bakboer, hof en binnengeleg aldaar annex gestaan en
gelegen in het dorp van Zoerle-Parwijs, groot omtrent 1 ½ sille salvo justo, palende oost
de Kerke straete, west dezelfde straat, zuid Jan Stoop en Francis Wijnants en noord
Ignatius Helsen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, en een gegoede rente van 300 guldens wisselgeld,
opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Joseph Van Kerckhoven cum uxore inwoners
van Zoerle-Parwijs koper met uitgaande van de brandende kaars door meier De Winter
ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et
debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram
de meier, Ignatius Helsen, Jan Verbist, Geeraert Peeters, Adriaen Wouters, Paulus Van
Houdt en Francis Lemmens schepenen.
Koop 817 guldens
Hogen 81
Pontgeld 29-18-0
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03-10-1748 / Verkoping.
Op heden deze 3 oktober 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter Smolders man en voogd nore uxoris Anna Cathrina Soeten gehuwden
inwoners van Weghelesandt 18 dewelke bekent en verklaart in tituleer van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Peeter Lemmens Adriaenssoon en
Dimpna Cuijsters gehuisden en inwoners van Parwijs:
- Een zeker plek land gelegen alhier onder deze jurisdictie genaamd “het berdt lieckens”
groot omtrent een half bunder salvo justo, palende oost Jan Baptist Vermeerberghen,
west Juffrouw Anna Catharina Helsen begijn tot Loven19, zuid Henderick Waghemans
en Philiph Wouters en noord de Heirbaen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Peeter
Lemmens Adriaenssoon cum uxore koper met uitgaande van de brandende kaars door meier
De Winter ontsteken ter maenissche des selfs meijers gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi
et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram meier De Winter, Ignatius Helsen, Adr. Wouters, Geeraert Peeters, Jan Verbist,
Paulus Van Houdt, Joseph Van Kerckhoven en Francis Lemmens schepenen.
Koop 223 guldens
Hogen 7
Pontgeld 11-10-0
03-10-1748 / Verkoping.
Op heden deze 3 oktober 1748Comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter Smolders man en voogd nore uxoris Anna Cathrina Soeten gehuwden
inwoners van Weghelesandt20 dewelke bekent en verklaart in tituleer van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Elisabeth Van Dijck weduwe
wijlen Cornelius Kerselaers inwoonster van Nodderwijck21:
- Een zeker weide gelegen onder Zoerle-Parwijs en wezende een heir stadt groot omtrent
135 roeden salvo justo, palende oost de weduwe Cornelius Kerselaers, west de straat,
zuid en noord Elisabeth Van Dijck weduwe wijlen Cornelius Kerselaers.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is
Elisabeth Van Dijck weduwe voorzeiden koopster met uitgaande van de brandende kaars
door meier De Winter ontsteken ter maenissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en
geërfd, pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht
zonder arg of list, coram de meier, Ignatius Helsen, Jan Verbist, Adr. Wouters, Geeraert
Peeters, Francis Lemmens, Joseph Waghemans en Francis Van Houdt schepenen.
Koop 269 guldens
Hogen 32

19

Loven = Leuven
Weghelsandt = Wechelderzande
21
Nodderwijck = Noorderwijk
20
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31-10-1748 / Verkoping.
Op heden deze 31 oktober 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Cathelijn Baeten weduwe wijlen Jan Helsen uit kracht van testament dewelke
bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben
aan Peeter Helsen Janssoon en Elisabeth Peeters inwoners van Tongerlo.
- Zeker huis, stalling, schuur en buiten paardenstal met de erve aldaar annex wezende een
ceurstadt gelegen tot Gelindel onder Zoerle-Parwijs, groot omtrent een half bunder salvo
justo, palende oost Martinus Wouters, west het straatje, zuid de erfgenamen Peeter
Sterckx en noord het plein.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Peeter
Helsen cum uxore koper met uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants
ontsteken ter maenissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et
debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram
meier Wijnants, Ignatius Helsen, Adriaen Wouters, Jan Verbist, Geeraert Peeters,
Joseph Van Kerckhoven en Paulus Van Houdt en Francis Lemmens schepenen.
Koop 485 guldens
Hogen 10
31-10-1748 / Verkoping.
Op heden deze 31 oktober 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter Smolders man en voogd Anna Catharina Soeten dewelke bekent en
verklaart in erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Amandus
Helsen en Catharina Verborghstadt gehuisden en inwoners van Zoerle-Parwijs in dorp:
- Een zeker plek land genaamd “S‘heeren bossche” gelegen onder Zoerle-Parwijs, groot 3
sillen salvo justo, palende oost de straat, west de straat en de advocaat Nelis, zuid Jan
Andries Verborghstadt en noord Adriaen Van Kerckhoven Sebastiaens soone.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is
Amandus Helsen cum uxore koper met uitgaande van de brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter maenissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut
in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of
list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Adriaen Wouters, Jan Verbist, Geeraert
Peeters, Joseph Van Kerckhoven en Paulus Van Houdt en Francis Lemmens schepenen.
Koop 400 guldens
Hogen 78
Pontgeld 23-18-0 door de meier opgetrokken
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31-10-1748 / Verkoping.
Op heden deze 31 oktober 1748 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter Smolders man en voogd nore uxoris Anna Catharina Soeten dewelke
bekent en verklaart in erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Peeter Peeters Peeterssoone en Cecillia Waghemans gehuwden inwoners van ZoerleParwijs in dorp.
- Een zeker plek land genaamd “de schomme” gelegen onder Zoerle-Parwijs groot omtrent
1 ½ sille salvo justo mits daarop uitgaande 3 lopen koren aan de Heilige Geest van Herselt
en 6 guldens jaar aan Franciscus Nagels, palende oost Francis Lemmens, west de
erfgenamen Dilis Van Ecchelpoel, zuid Joris Helsen en noord Guilliam
Vermeerberghen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van wegen of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Peeter
Peeters Peeterssoone cum uxore koper met uitgaande van de brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut
in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of
list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Geeraert Peeters, Jan Verbist, Adriaen
Wouters, Joseph Van Kerckhoven en Paulus Van Houdt en Francis Lemmens schepenen.
Koop 50-0-0
Hogen 5
Pontgeld 2-15-0 en is opgetrokken door de meier
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1749
20-02-1749 / Verkoping.
Op heden deze 20 februari 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Philipphus Jacobus Wouters man en voogd van Adriana Jansens, dewelke bekent
en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Peeter Vermaelen bejaarde jongeman inwoner van Zoerle-Parwijs.
- Een zeker plek land genaamd “de meire” gelegen onder Zoerle-Parwijs, groot omtrent een
half bunder salvo justo, palende oost Jenneken Helsen, west Jan Stoop, zuid Adriaen
Christiaens en noord Guilliam Van Kerckhoven.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Peeter
Vermaelen bejaarde jongeman met uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants
ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et
debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram
meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Verbist, Adriaen Wouters, Francis Lemmens en
Paulus Van Houdt schepenen.
Koop 101 guldens
Hogen 13
Pontgeld 6-14
Ontvangen door de meier
20-02-1749 / Verkoping.
Op heden deze 20 februari 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Philipphus Jacobus Wouters man en voogd van Adriana Jansens, dewelke bekent
en verklaart in titule van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Francis Van De Brande Janssoone bejaarde jongeman.
- Een zeker plek land genaamd “de voirtkens” gelegen onder deze jurisdictie22, groot
omtrent met de straat 1 ½ sille salvo justo, palende oost Jan Peeters, west en noord de
erfgenamen Sieur Rennier Van Der Wespen, zuid Adriaen Vankerckhoven
Sebastiaenssoone.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Francis
Van De Brande Janssoone bejaarde jongeman met uitgaande van de brandende kaars door
meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd,
pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder
arg of list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Adriaen Wouters, Jan Verbist,
Francis Lemmens, Paulus Van Houdt schepenen.
Koop 178 guldens
Hogen 6
Pontgeld 9-4
Ontvangen door de meier

22

Jurisdictie = Rechtsgebied of gezagsgebied
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20-03-1749 / Verkoping.
Op heden deze 20 maart 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Martinus Peeters als beëdigde voogd en Geeraert Helsen als toeziende van de
achtergelaten weeskinderen wijlen Jan Sijmens en Elisabeth Helsen bij autorisatie van meier
en schepenen van Zoerle-Parwijs ten schuld behoeve van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Isaack Rocchus en Anna Maria Nuijdts gehuisden.
- Een zeker huis, stalling en hof aldaar annex gestaan en gelegen in het dorp van ZoerleParwijs, groot omtrent 5 roeden salvo justo, palende oost Geeraerdt Helsen
Andriessoone, west de straat, zuid de straat en noord Geeraert Helsen Andriessoone.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en cijns
aan de kerk alhier en servituten van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan
vertegen is Isaack Rocchus koper cum uxore met uitgaande van de brandende kaars door
meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd,
pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder
arg of list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Verbist, Geeraert Peeters,
Adriaen Wouters schepenen.
Koop 335 guldens
Hogen 19
Pontgeld 17-14-0
Ontvangen door de meier
20-03-1749 / Verkoping.
Op heden deze 20 maart 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen de eerwaardige Heer Sieur Hermanus Joseph Dumaij pastoor van Tongerlo als
curator en testamenteur van het testament, voor ons getoond en gebleken, van wijlen Juffrouw
Henderickx in haar leven kwezel tot Tongerlo, dewelke uit kracht van testament bekent en
verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan
Douwen en Adriaen Douwen Peeterssonen bejaarde jongemannen:
- Een zeker plek land gelegen onder deze jurisdictie omtrent de pad naar Gelendel, groot
omtrent 2 derdels, salvo justo, palende oost Francis Stoop Janssoone, west Jan Baptist
Verborghstadt, zuid Jan Baptist Vermeerberghen en noord de erfgenamen
Auwenrogh.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en cijns
aan de kerk alhier en servituten van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan
vertegen is Jan Douwen en Adriaen Douwen Peeterssonen beiden met uitgaande van de
brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin
gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een
ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan
Verbist, Adriaen Wouters, Geeraert Peeters en Francis Lemmens schepenen.
Koop 368 guldens
Hogen 8
Pontgeld 8-16-0
Ontvangen door de meier
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20-03-1749 / Verkoping.
Op heden 20 maart 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen de
Eerwaardige Heer Sieur Hermanus Joseph Dumaij pastoor van Tongerlo als curator en
testamenteur23 van het testament, voor ons getoond en gebleken, van wijlen Juffrouw
Henderickx in haar leven kwezel tot Tongerlo, dewelke uit kracht van testament bekent en
verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Peeter
Wijnants bejaarde jongeman wonende binnen Parwijs:
- Een zeker plek land gelegen onder deze jurisdictie genaamd “de schomme” groot omtrent
één sille salvo justo, palende oost Henderick Waghemans, west Martinus Heijlen, zuid
de straat en noord Francis Stoop Janssoone.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en cijns
aan de kerk alhier en servituten van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan
vertegen is Peeter Wijnants bejaarde jongeman met uitgaande van de brandende kaars door
meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd,
pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder
arg of list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Adriaen Wouters, Jan Verbist,
Geeraert Peeters en Francis Lemmens schepenen.
Koop 53 guldens
Hogen 2
Pontgeld 2-15-0
Ontvangen door de meier
20-03-1749 / Verkoping.
Op heden deze 20 maart 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Francis Lemmens Guilliamssoone, man en voogd van Maria Anna
Verborghstadt, dewelke bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Peeter Peeters en Cecelia Waghemans gehuwden:
- Een zeker plek land gelegen onder deze jurisdictie omtrent het Gooreijnde genaamd “de
schomme” groot omtrent een half bunder salvo justo, palende oost de erfgenamen Dilis
Van Ecchelpoel en Adr. Spapen, west Peeter Peeters Peeterssoone, zuid de gemeente
van Parwijs en noord de erfgenamen Jan Verhoustraten.
Gewarandeert hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigen heren cijns en 3 lopen
koren aan de Heilige Geest van Herselt en servituten van weg of grond ingevalle, opgedragen
en wettelijk hiervan vertegen is Peeter Peeters cum uxore met uitgaan van de brandende
kaars door meier Wijnants onsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed
en geërfd24 pro ut in toi et debita forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed
recht zonder arg of list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Geeraert Peeters, Adriaen
Wouters, Jan Verbist schepenen.
Koop 62-0-0
Hogen 6-0-0
Pontgeld 3-8-0
Ontvangen door de meier

23
24

Testamenteur = Testament uitvoerder of uitvoerster
Geërfd = Beerfen, bekomen, verkrijgen
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22-05-1749 / Verkoping.
Op heden 22 mei 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Anselmus Vermeerberghen Adriaens soon man en voogd van Maria Josepha Jansens,
dewelke bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven te hebben aan Isaack Rocchus
en Anna Maria Neudts gehuwden.
- Een zeker plek land gelegen onder deze jurisdictie genaamd “den dumpel” groot omtrent
één derdel salvo justo, palende oost Adriaen en de begijn Van Kerckhoven, west de
Kerkstraat, zuid de secretaris Stoop en de kerk Sint Nicolaas en noord Adriaen Van
Ecchelpoel.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en cijns
aan de kerk Sint Nicolaas alhier en servituten van weg of grond ingevallen, opgedragen en
wettelijk hiervan vertegen is Isaack Rocchus cum uxore met uitgaande van de brandende
kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed
en geërfd, pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht
zonder arg of list, coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Verbist schepenen.
Koop 186-0-0
Hogen 13-0-0
Pontgeld 9-19-0
27-10-1749 / Verkoping.
Op heden 27 oktober 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Philippus Jacobus Wouters man en voogd van Adriana Jansens, dewelke bekent in titel
van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Maria Van
Kerckhoven weduwe Peeter Simens:
- Een zeker huizing, stalling, schuur en het bakhuis aldaar annex met de hof gestaan en
gelegen in het dorp van Zoerle-Parwijs, groot omtrent 6 roeden salvo, gelijk met de palen
bepaalt, palende oost het kerkhof, west Jan Baptista Verborghstadt, zuid het straatje en
noord Amandus Helsen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns en cijns
aan de kerk Sint Nicolaas alhier en servituten van weg of grond ingevallen, opgedragen en
wettelijk hiervan vertegen is Maria Van Kerckhoven weduwe Simens met uitgaande van de
brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter maenissche des selfs meijers daarin
gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma belovende schot en lot de heer een
ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier, Ignatius Helsen en Francis Lemmens
schepenen.
Koop 800 guldens
Hogen 223
Pontgeld 50 guldens 14 stuivers
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27-10-1749 / Verkoping.
Op heden deze 27 oktober 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Henrick Verborghstadt weduwnaar wijlen Cathelijn Peeters als gemachtigd zijnde
vrij heer en meester bij testament van zijn huisvrouw voorschreven voor ons gebleken de
welke bekent in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Philippus Jacobus Wouters en Adriana Janssens zijn huisvrouw.
- Zeker huis, hof en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen in deze jurisdictie, groot
omtrent het samen één sille salvo justo, palende oost de straat, west de straat, zuid de
straat en noord zijn zelf.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en servituten van weg
of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Philippus Jacobus Wouters
cum uxore met uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter
manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma
belovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier
Wijnants, Ignatius Helsen en Fransus Lemmens schepenen.
Koop huis en erve alhier gegoed en de hogen beloopt de som van 445-0-0
Pontgeld 22=5=0
24-11-1749 / Verkoping.
Op heden deze 24 november 1749 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Henderick Waghemans man en voogd van Elisabeth De Winter inwoners van
Parwijs, dewelke bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Adriaen Christens en Dimpna Verbist zijn huisvrouw.
- Een zeker huis, stalling en schuur met de hof en binnengeleg aldaar annex gestaan en
gelegen op den Bist onder deze jurisdictie, groot omtrent 160 roeden salvo, palende oost
Adriaen Peeters, west Maria Broeckhovens, zuid de straat en noord Adriaen Peeters.
Gegarandeerd hetzelfde los vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren cijns etc. de
ander mede op de last van alle maanden door het geheel jaar te doen celebreren een mis van
requiem tot zielen lafenissen van Juffrouw De Bie waarmede de goederen belast blijven, en
servituten van weg ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Adriaen
Christens cum uxore met uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken
ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma
belovende schot en lot de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier
Wijnants, Jan Verbist, Geeraert Peeters schepenen.
Koop 350-0-0
Hogen 79-0-0
Pontgeld 21-0-0
Ontvangen door de meier
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1750
15-01-1750 / Verkoping.
Op heden deze 15 januari 1750 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Jochimus Notelaers man en voogd van Maria Van Uijtsel inwoners van ZoerleParwijs, dewelken bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben dat peirts coop, stertscoop aan Francis Lemmens en Maria Anna
Verborghstadt zijn huisvrouw.
- Een zeker huis en hof aldaar annex gestaan en gelegen onder deze jurisdictie, groot
omtrent 40 roeden salvo justo, palende oost de erfgenamen Anthoni Douwen, west en
zuid de straat en noord Martinus Heijlen, mitsgaders de verkoper zijn en zijn huisvrouw
leven vrij in de kamer vermogen wonen en de helft van de hof gebruikende mits
onderhoudende de kamer van dak, wegen en wanden de verkoper.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en
servituten van weg ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Francis
Lemmens cum uxore met uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter
manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma,
belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier
Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Verbist, Jan Sijen, Amandus Helsen, Peeter Peeters,
Adriaen Christens schepenen.
Koop 105-0-0
Pontgeld 5-5-5
Ontvangen door de meier
26-02-1750 / Verkoping.
Op heden deze 26 februari 1750 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Martinus Peeters als beëdigde voogd en Geeraert Helsen als toeziende van het
achtergelaten weeskind van wijlen Jan Sijmons en Elisabeth Helsen met autorisatie van
meier en schepenen van Zoerle-Parwijs ten schulden behoeven, item Francis en Petrus
Sijmons beide bejaard en zich zelf sterk makende voor hun bejaarde zusters, bekennen en
verklaren in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Amandus Helsen en Catharina Verborghstadt zijn huisvrouw.
- Een zeker plek land genaamd “t hoogh veldt” wezende een ceurstadt gelegen onder deze
jurisdictie groot omtrent 119 roeden salvo justo, palende oost de straat, west de kerk Sint
Nicolaas alhier, zuid Amandus Helsen en noord de straat.
Gegarandeerd vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en servituten van
weg ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Amandus Helsen cum uxore met
uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs
meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma, belovende schot en lot
de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier Wijnants, Ignatius
Helsen, Jan Verbist, Jan Sijen, Peeter Peeters, Martinus Wouters, Amandus Helsen en
Adriaen Christens schepenen.
Koop 340-0-0
Hogen 9Wezende ceurstadt
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26-02-1750 / Verkoping.
Op heden deze 26 februari 1750 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Elisabeth Van Aecken weduwe wijlen Cuijster25 De Bal binnen Tongerlo als
procuratie hebbende en voor ons getoond en gebleken van Anna De Bal bejaarde jonge
dochter wonende binnen de stad Diest, mits volgende de conditie peirts coop en sterts coop
door dezelfde Anna De Bal geschreven en berustende en door dezelfde ondertekent, bekent
en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Peeter Van Houdt en Tresia Swolfs zijn huisvrouw.
- Een zeker huis en hof aldaar annex mits het achterste wegende over het voorste gestaan en
gelegen tot Gelendel wezende een ceurstadt leenroerig, groot omtrent 50 roeden salvo,
palende oost de erfgenamen Guilliam Helsen, west Marten Helsen, zuid Anna De Bal
en noord het plein.
Gegarandeerd los vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en servituten
van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Peeter Van Houdt
cum uxore met uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche
des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma, belovende
schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier Wijnants,
Ignatius Helsen, Jan Verbist, Jan Sijen, Peeter Peeters, Martinus Wouters, Amandus
Helsen en Adriaen Christens schepenen.
Koop 110-0-0
Wezende ceurstadt
25-04-1750 / Verkoping.
Op heden deze 25 april 1751 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Jan Baptist Van Kerckhoven Jans soon als last en procuratie authentiek hebbende van
Peeter Vermaelen bejaarde jongeman wonende in de abdij van Everborden,26 voor ons
getoont en gebleken en volgens conditie onder hun Jan Baptist Van Kerckhoven en
Henderick Verborghstadt en zeker getuigen gedaan en onder hun gepasseert en alle
onkosten tot Henderick Verborghstadt last en dat peirts coop stertscoop, bekent en verklaart
de voors. Jan Baptist Van Kerckhoven uit kracht voors. in titule van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Henderick Verborghstadt weduwnaar wijlen
Cathelijn Peeters:
- Een zeker perceel land gelegen onder deze jurisdictie, groot gelijk met de palen bepaalt en
de weg half en half, palende oost de Kerkstraat, west de straat, zuid Jan Baptist Van
Kerckhoven en noord Peeter Lemmens Adriaenssoon.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en servituten van weg
of grond ingevallen, mits alle jaar 5/8 of eegemannekens in ieder bede, en alsnog een achtste
of eegemanneken in ieder bede in de lasten van Jochimus Notelaers erve gelegen oostwaarts,
groot omtrent 5 roeden salvo, voor de helft, mitsgaders dezelfde erve weder te geven als
Jochimus Notelaers of zijn erfgenamen die beleende penningen bestaande in 4 guldens
gelieve weder te schieten, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Henderick
Verborghstadt ter manisse van de meier Wijnants daarin door dezelfde meier gegicht,
gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn
goed recht zonder arg of list, coram meier Wijnants, Peeter Peeters, Adriaen Christens en
Ignatius Helsen schepenen.
Koop 58
Pontgeld 2-18-0
25
26

Cuijster = Koster
Everborden =oude benaming voor Averbode
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30-04-1750 / Verkoping.
Op heden deze 30 april 1750 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te noemen
Peeter Smolders man en voogd van Anna Catharina Soeten inwoners van Weghelesandt
met procuratie van zijn huisvrouw voor ons getoond en gebleken dewelke bekent en verklaart
in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Philippus
Jacobus Wouters en Adriana Janssens zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen onder deze jurisdictie, groot omtrent één sille salvo
justo, palende oost de erfgenamen Jan Van Roosbroeck, zuid Peeter Lemmens
Guilliamssoon, west Jan Van Den Heuvel en noord de erfgenamen Jan
Vermeerbergen.
Gegarandeerd los vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en servituten
van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Philippus Jacobus
Wouters cum uxore met uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter
manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma,
belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier
Wijnants, Ignatius Helsen, Peeter Peeters en Adriaen Christens schepenen.
Koop 80-0-0
Hogen 5Pontgeld 4=5=0
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1751
02-09-1751 / Verkoping.
Op heden deze 2 september 1751 comparerende voor ons meier en schepenen hieronder te
noemen Peeter Van Ouijtsel Nicolaus soon, als last en procuratie authentiek hebbende van
zijn moeder Anna Maria Verhoeven inwoonster van Busschot27 voor ons getoond en
gebleken en volgens conditie gepasseerd door Adriaen Verswijvel als dienaar van justitie
van Westerlo en zeker getuigen op datum 17 juli 1751, bekent en verklaart de voorschreven
Peeter Van Uijtsel met procuratie voorschreven in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Jan Douwen Peeters soon en Anna Leers zijn huisvrouw.
- Een zeker perceel land gelegen onder deze jurisdictie wezende een ceurstadt, groot
omtrent één sille salvo justo, palende oost de erfgenamen Adriaen Helsen, west Jacobus
Heijlen, zuid de erfgenamen Jacobus Hemels en noord Guilliam Helsen.
Gegarandeerd los vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en servituten
van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jan Douwen
Peeters soon cum uxore met uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken
ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma,
belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier
Wijnants, Jan Verbist, Merten Wouters en Jan Seijen schepenen.
Koop 80-0-0
Hogen 1
Wezende ceurstadt
13-10-1751 / Obligatie van 700 guldens.
Op heden deze 13 oktober 1751 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Guilliam Vermeerberghen geassisteerd met Dimpna Vande
Brande zijn huisvrouw, dewelke bekennen wel en deugdelijk ontvangen te hebben uit handen
van de eerwaardige zuster Christina Beerts als priorin van het klooster van de kanunnikkerk
regulier genaamd “Mariendael” binnen de stad Diest, volgens kopie authentiek van de akte
gepasseerd door de notaris Bocquet binnen de stad Diest residerende en zeker getuigen op
datum 6 september 1751, een som van 700 guldens courant geld a rate de nieuwe schelling tot
7 stuivers, de andere een oord minder en alle andere speciën naar advenant gerekend,
waarvoor die voorschreven comparanten ten behoeve van het voorschreven klooster beloven
intrest te gelden en te betalen tegen 4 percent en alzo een erfelijke rente van 28 guldens jaar,
los en vrij geld van 10, 20 mindere en meerdere penningen, contributies, leveranties en alle
andere lasten op renten uitgezet en alsnog uit te zenden, koers en ingang nemende de
voorschreven intrest op 6 september 1751 enzovoort de eerste keer of eerste jaar verschijnen
zal en te betalen is dezelfde 6 september van het toekomende jaar 1752, enzovoort
continueren van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die altijd zal mogen en moeten geschieden
met de voorschreven gelijke som van 700 guldens courant, of in 2 maal ieder met de helft van
dezelfde som en verschenen intresten die, niet tegenstaande de kwijting de eerste helft de naar
beschreven hypothecaire voor de andere helft dezelfde rente in het geheel zal blijven
verobligeert, voorwelke rente of penningen die comparanten zijn verobligerende have en erve
en voor principalen pandt en reële hypotheek stellende, assigneren en opgedragen de volgende
goederen van Zoerle-Parwijs gelegen te weten.

27

Busschot = Oude benaming voor Booischot gehucht van Heist-op-den-Berg
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Een derde part verdeelt in “de neer meir“ zeker plek land, groot 154 roeden salvo, palende
van dit deel, oost de weduwe Verhaustraten, west de erfgenamen Dilis Van Echelpoel,
zuid Peeter Peeters en noord de weduwe Verhaustraeten.
- Item alsnog een zeker driesken onder deze jurisdictie gelegen groot 113 roeden salvo,
palende oost en zuid heren straat, west de advocaat Nelis en noord het straatje gaande naar
de wei.
- Item alsnog een zeker plek hooiwas genaamd “den eijndenpoel” gelegen onder deze
jurisdictie, groot 141 roeden salvo, palende oost het officie van Parwijs, west de
erfgenamen Guilliam Lemmens, zuid de geuve laecke en noord het beneficie van Sint
Nicolaas.
- Item alsnog een zeker huis, hof en land alhier gelegen onder deze jurisdictie, groot 70
roeden salvo, palende oost Andries Van Houdt, west Geeraert Vaes, zuid de
voorschreven Andries Van Houdt en noord de straat.
Gegarandeerd alle de voorschreven panden los vrij dan op de rechten heren grond cijns en
servituut van weg ingevallen is de eerwaardige priorin en verdere oversten in plaats van het
voorschreven klooster der kanunnikkerk regulier genaamd Mariendale in de voorschreven
panden zoveel als in ons, behoorlijk daarin gerealiseerd en gehypothekeerd, belovende schot
en lot de heer en een iedere zijn goed recht zonder arg of list in forma, coram de meier
Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Verbist en Amandus Helsen schepenen.
Pontgeld boven de rente 25 guldens.
-

22-11-1751 / Verkoping.
Op heden deze 22 november 1751 comparerende voor ons meier en schepenen te noemen
Adriaen Verwijvel als oppervoogd van de achtergelaten weeskinderen wijlen Michiel
Verwijvel en Maria Wauters zijn huisvrouw, dewelke bekent en verklaart in titel van
verkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben naar de dood van Michiel
Verswijvel en zijn huisvrouw aan Jan Douwen Peeters soon en Anna Leers zijn huisvrouw.
- Een zeker stede te weten een huis, hof, stal en schuur met het binnenblok daaraan gelegen
met alsnog een eussel of weide daar achteraan gelegen allemaal onder deze jurisdictie
gelegen wezende een ceur stadt allemaal groot het samen omtrent één bunder salvo justo,
palende oost Paulus Van Houdt, west de erfgenamen Jacobus Wouijts, zuid zijn zelfs
en noord het plein, volgens conditie gepasseerd door de schoolmeester Ambertus
Huijbrechts tot Gelindel en zeker getuigen op datum 23 oktober 1741 voorzeiden ons
getoond en gebleken.
Gegarandeerd los en vrij en dezelfde goederen behoudens op de gerechtigden heren cijns en
servituten van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jan
Douwen Peeters soon cum uxore met uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants
ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et
debita forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram meier Wijnants, Martinus Wouters en Amandus Helsen schepenen.
Koop 310=0=0
Hogen 41=
Wezende een ceurstadt

51

22-11-1751 / Obligatie van 300 guldens.
Op heden deze 22 november 1751 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van
Zoerle-Parwijs hieronder te noemen Peeter Dioos in kwaliteit als Heilige Geest meester van
Oevel en Guilliam Van Hoeve als schepenen van Oevel, als regeerders van de Heilige Geest
van Oevel, aan ons hebben overgegeven bij kopie authentiek, een zeker obligatie aan ons
getoond, gepasseerd door de secretaris Seijen van Oevel en zeker getuigen op datum 6
september 1751 waarbij blijkt dat Jan Douwen Peeters soon en Anna Leers zijn huisvrouw,
hebben bekent wel en deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van de regeerders
voorschreven met name Peeter Dioos als Heilige Geest meester van Oevel en Guilliam Van
Hoeve als schepenen van het voorschreven Oevel, de som van 300 guldens courant, a rate de
nieuwe schellinck tot 7 stuivers de oude tot een oord minder en alle andere speciën naar
advenant gerekend, waarvoor dien voorschreven Jan Douwen Peeters soon en Anna Leers
zijn huisvrouw, ten behoeve van de Heilig Geest van Oevel beloven intrest te gelden en te
betalen tegen 3 guldens 10 stuivers een oord en een egemanneken percent, zo en gelijk het
iedere vervaldag koers hebben zal en alzo een erfelijke rente van elf guldens courant jaar los
en vrij en exempt geldt van X.L.L.L. honderdste meerdere of mindere penningen,
contributies, leveranties en alle andere lasten op renten uitgezet en alsnog uit te zenden, geen
uitgezonderd noch gereserveerd, deze rente koers en ingang genomen hebben de 6de
september 1751, en dienvolgens is de eerste vervaldag verschenen de 6de september 1752 en
zo voort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve aflossing en redemptie incluis de het alle
tijden ter gelieve van de rentgelder zal vermogen te geschieden met gelijk som van 300
guldens en de verschenen intrest dier a rate van tijd met kosten van brieven, pontpenningen
ingevallen, creatie en cassatie deze in cash van belet hetgeen hij belooft te doen op goede en
suffisante panden te contentement van de rentheffers in die kwaliteit of actie hebbende voor
de Heilige Geest van Oevel, daar voren verbindende zijn persoon en goederen have en erve
geen gereserveerd en voor principalen pand en reële hypotheek stellende en assigneren en
opgedragen:
- Een zeker huis, hof, stal, schuur en binnengeleg daaraan de schuur gelegen en het eussel
of weide daarachter gelegen mits op het eussel uitgaande 4 lopen koren aan de Heilige
Geest van Herentals.
- Item alsnog een beemd achter het eussel gelegen ook daarop uitgaande 4 lopen koren aan
de Heilige Geest van Herentals allemaal onder deze jurisdictie gelegen van Zoerle-Parwijs
en allemaal wezende ceur steden, groot het samen omtrent 7 sillen salvo justo, palende
oost Paulus Van Houdt, west de erfgenamen Jacobus Wuijts, zuid de erfgenamen
Marten Van Dijck en noord het plein.
Gegarandeerd dezelfde los en vrij behoudens op de gerechten heren grond cijns en het koren
cijns aan de Heilige Geest van Herentals voorschreven en servituten van weg of grond
ingevallen is de voorschreven Peeter Dioos als Heilige Geest meester van Oevel en Guilliam
van Hoeve schepenen van Oevel in plaats van de Heilige Geest van Oevel in de voorschreven
panden zoveel als in ons is daarin gerealiseerd en gehypothekeerd, belovende schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list in forma, coram meier Wijnants,
Amandus Helsen en Martinus Wauters schepenen.
Pontgeld 15=0=0
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27-01-1752 / Verkoping.
Op heden deze 27 januari 1752 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Francis Wijnants inwoner van Zoerle-Parwijs, die bekent en
verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Jacobus Wijnants en Maria Anna Wauters zijn huisvrouw:
- Een zeker huis, stal, schuur, en hof daar annex gelegen en gestaan onder deze jurisdictie in
het dorp, groot ter maten onbegrepen gelijk het als in gebruikt wordt, palende oost Jan
Stoop, west de straat, zuid Geeraert Helsen Andries soon en noord Joseph Van
Kerckhoven.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jacobus
Wijnants cum uxore inwoners van Westerlo ter manisse des selfs Meijers daarin door
dezelfde meier gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma belovende schot en lot,
de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan Seijen en
Joseph Van Kerckhoven.
Koop 600
Pontgeld 30=0=0
29-01-1752 / Obligatie van 200 guldens.
Op heden deze 29 januari 1752 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Joris Helsen geassisteerd met Maria Bries zijn huisvrouw
dewelke bekennen wel en deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van de Eerwaardige
Heer mijn heer Gerlacus Van Spauwen als prior van het convent van het klooster of Gods
huis van Tongerlo, volgens akte authentiek gepasseerd door de secretaris van Zoerle-Parwijs
en zeker schepenen date 28 januari 1752, een som van 200 guldens courant a rate de nieuwe
schelling tot 7 stuivers de ouden tot een oord minder en alle andere speciën naar advenant
gerekend, waarvoor de voorschreven comparanten ten behoeve van het voorschreven convent
van het klooster of Gods huis Tongerlo, belovende intrest te gelden en te betalen tegen 4
guldens courant percent, en alzo een erfelijke rente van 8 guldens courant jaar los en vrij geld
van 10, 20, mindere of meerdere penningen, contributies, leveranties en alle andere lasten op
renten uitgezet en alsnog uit te zenden, koers en ingang nemende de voorschreven intrest de
28 januari 1752 en alzo voor de eerste keer of de eerste jaar verschijnen zal de 28 januari
1753, en zo voorts continueren van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die altijd zal mogen en
moeten geschieden met een gelijke som van 200 guldens courant en verschenen intrest,
voorwelke rente of penningen de comparant zijn verobligerende have en erve en voor
principalen pand en reel hypotheek stellende assigneren en opdragende:
- Een zeker plek erve tegenwoordig land en bos genaamd “de schomme” onder deze
jurisdictie gelegen, groot 240 roeden, palende oost de gemeente hier, West Andries
Heylen, zuid de kerk St. Nicolaij en noord de erfgenamen Dilis Van Echelpoel.
Gegarandeerd los en vrij en onbelast dan enkel op de rechten heren grond cijns en servituut
van weg ingevallen is de Eerwaardige Heer mijnheer Gerlacus Van Spauwen en prior der
convent van het klooster of godsthuis Tongerlo in plaats van hetzelfde voorschreven convent
en zijn succerseurs in de voorschreven plek erve zo land als bos, zoveel als in ons is
behoorlijk daarin, gerealiseerd en gehypothekeerd, belovende schot en lot de heer en een ieder
zijn goed recht zonder arg of list in forma coram de meier Wijnants, Jan Seijen en Amandus
Helsen schepenen.
Pontgeld boven de rente komt 5=0=0
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23-03-1752 / Verkoping.
Op heden deze 23 maart 1752 comparerende voor ons meier en schepenen hiernaar te
noemen, Laurentinus Spapen Michiels soon, die bekent en verklaart in titel van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Baptista Verlinden en Maria
Van Leuffel zijn huisvrouw ingezeten van Westerlo in de Cathove straete.
- Een zeker perceel hooiwas gelegen onder deze jurisdictie in het gemijn Broeck in het
Roth, onverdeeld met zijn zuster Catharina Spapen, groot in het geheel over 75 roeden
salvo justo, palende oost Jan Van Leuffel cum suis, zuid de nete, west de capellerije van
het kasteel, en noord de paal.
Gegarandeerd het hetzelfde volgens conditie gepasseerd door Martinus Douwen en zeker
getuigen op 19 februari 1752, los en vrij behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is cum uxore
met uitgaande Jan Baptista Verlinden Jans zoon door meier Wijnants ontsteken ter
manissche des selfs Meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma,
belovende schot en lot, de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier
Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven en Martinus Wauters schepenen en Amandus
Helsen schepenen.
Koop 30
Hoogen 7
Pontgeld 1=17=0
20-07-1752 / Verkoping.
Op heden deze 20 juli 1752 comparerende voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs,
hieronder te noemen, Elisabeth Verwimp weduwe wijlen Henderick De Winter uit kracht
van testament van haar man en mede comparerende Dielis De Winter als beëdigde voogd en
Peeter Verwimp als toeziende van de achtergelaten wijlen Henderick De Winter daar
moeder af leeft Elisabeth Verwimp voorschreven, volgens autorisatie van de heer drossaard
en schepenen des landt en markizaat Westerlo, ten schulden behoeve, gegeven, bekennen en
verklaren de comparanten in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan Adriaen en Jan Douwen Peeters soons gebroeders:
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent de Fles straet genaamd “den
boogaert of slanger bosken” groot voor hun part omtrent 117 roeden salvo, palende oost
Jan Vercorten, zuid Anna Lemmens, west Catharina Helsen en noord de Fles straete.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns
en servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen zijn
Adriaen en Jan Douwen broers met uitgaande van de brandende kaars, door meier Wijnants
onsteken, ter manissche des selfs meijer daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et
debita forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of list
coram de meier Wijnants, Jan Seijen, Jan Baptist Van Kerckhoven, Amandus Helsen en
Martinus Wauters schepenen.
Koop 109
Hogen 5
Pontgeld 5=12=0

54

20-07-1752 / Verkoping.
Op heden deze 20 juli 1752 comparerende voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs,
hieronder te noemen, Elisabeth Verwimp weduwe wijlen Henderick De Winter uit kracht
van testament van haar man en mede comparerende Dielis De Winter als beëdigde voogd en
Peeter Verwimp als toeziende van de achtergelaten weeskinderen wijlen Henderick De
Winter en Elisabeth Verwimp in hun leven gehuwden, volgens autorisatie van de heer
drossaard en schepenen des land en markizaat Westerlo ten schulden behoeve gegeven,
bekennen en verklaren de comparanten in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Corneluis Verberck en Maria Anna Verborghstadt zijn
huisvrouw.
- 2 percelen hooiwas onder deze jurisdictie gelegen met Henderick De Winter erfgenamen
cum suis hooiende, groot het samen omtrent 94 roeden salvo, palende oost Guilliam
Helsen, zuid en west de groote laecke en noord de couw laecke.
Gegarandeerd dezelfde percelen vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren
grond cijns en servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan
vertegen is Corneluis Verberckt cum uxore met uitgaande van de brandende kaars, door
meier Wijnants ontsteken ter manisse des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro
ut in toi et debita forma, belovende schot en lot, de heer en een ieder zijn goed recht, zonder
arg of list, coram de meier Wijnants, Jan Seijen, Amandus Helsen, Marten Wauters en
Jan Baptista Van Kerckhoven schepenen.
Koop 104
Hogen 3
Pontgeld 5=9=0. Ontvangen door de meier Wijnants
20-07-1752 / Verkoping.
Op heden deze 20 juli 1752 comparerende voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Elisabeth Verwimp weduwe wijlen Henderick De Winter uit kracht
van testament van haar man, gepasseerd door de notaris Elaerts en zeker getuigen op datum
25 februari 1752 en mede comparerende Dielis De Winter als beëdigde voogd en Peeter
Verwimp als toeziende van de achtergelaten weeskinderen wijlen Henderick De Winter en
Elisabeth Verwimp in levens gehuwden volgens autorisatie van de heer drossaard en
schepenen des land en markizaat Westerlo ten schulden behoeve gegeven, bekennen en
verklaren in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Dielis
De Winter en Joanna Wouijts zijn huisvrouw.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen in de saert, genaamd “het vaer eussel”
groot omtrent 100 roeden salvo, palende oost Francis Waghemans, zuid de erfgenamen
Adriaen Van de Brande Dielis zoon, west Peeter Van Hoeve en Maria De Winter en
noord de secretaris Van Dyck.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns
en servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Dielis
De Winter cum uxore met uitgaande van de brandende kaars, door meier Wijnants ontsteken
ter manisse des selfs meijer daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita, belovende
schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram meier Wijnants,
Jan Seijen, Amandus Helsen, Martinus Wauters en Jan Baptist Van Kerckhoven
schepenen.
Koop 52
Hogen 3
Pontgeld 2=15=0. Door de meier ontvangen
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26-10-1752 / Verkoping.
Op heden deze 26 oktober 1752 comparerende voor ons meier en schepenen hier naar te
noemen de Eerwaarde Heer, mijnheer Constantinus Norbertus Van Der Plancken priester
en rector van de Latijnse school tot Westerlo uit kracht van procuratie authentiek hebbende
van de weduwe P.F. Halloint met name Jenneken Van Meerberghen voor ons meier en
schepenen getoond en gebleken dewelke uit kracht van dezelfde procuratie bekent en
verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Adriaen Christens en Dimpna Verbist zijn huisvrouw:
- Een zeker huis en hof en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen onder deze
jurisdictie groot omtrent 274 roeden salvo, palende oost den Berghpadt, zuid de
erfgenamen Jan Van de Brande, west de straat en noord dezelfde weduwe Halloint.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Adriaen
Christens cum uxore met uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken
ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in forma et debita
forma belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of list coram de
meier Wijnants, Jan Seijen en Martinus Wouters schepenen.
Koop met hogen 250
Pontgeld 12=10=0
09-11-1752 / Obligatie van 400 guldens.
Op heden 9 november 1752 gecompareert voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hiernaar te noemen Adriaen Christens in huwelijk met Dimpna Verbist zijn huisvrouw,
inwoners van Parwijs, dewelke bekent wel en deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van
Theresia Pauwels weduwe wijlen Sieur Ferdinandus Mathei en uit handen van Sieur Jonker
Carel Parcij als voogd van de wezen wijlen Sieur Ferdinandus Mattheij beide inwoners
van Westerlo, volgens akte gepasseerd door de secretaris van Zoerle-Parwijs en zeker
schepenen van Zoerle-Parwijs op datum 27 oktober 1752, een som van 400 guldens courant a
rate de nieuwe schelling tot 7 stuivers, de ouden tot 3 oorden minder, en alle andere speciën
naar advenant gerekend, waarvoor de voorschreven comparant ten behoeve van de
voorschreven Theresia Pauwels weduwe wijlen Ferdinandus Matthei en haar erfgenamen,
belooft intrest te gelden, en te betalen tegen 3 guldens en 10 stuivers percent en alzo een
erfelijke rente van 14 guldens courant jaar, los en vrij geld, van 10e, 20e meerdere of mindere
penningen, contributies, leveranties en alle andere lasten, op renten uitgezet en alsnog uit te
zenden, koers en ingang nemende de voorschreven intrest dezelfde 27 oktober 1752 enzovoort
de eerste keer of de eerste jaar verschijnen zal en te betalen is de 27 oktober van de
toekomende jaar 1753 en zo voort continueren van jaar tot jaar tot de af kwijting toe die altijd
zal vermogen en moeten geschieden met de voorschreven gelijke som van 400 guldens
courant, of in twee maal ieder met de helft van dezelfde som en de verschenen intresten dier,
niet tegenstaande aan de kwijting van de eerste helft, de naar beschreven hypotheek voor de
ander helft van dezelfde intrest rente in het geheel zal blijven verobligeert, voor welke rente
of penningen dier, comparant is verobligerende have en erve en voor principaal pand en reële
hypotheek stellende, assigneren en opdragende, de volgende goederen onder deze jurisdictie
van Zoerle-Parwijs gelegen, te weten:
- Zeker huis, hof en binnengeleg, groot het samen omtrent 274 roeden salvo, palende oost
den Berghpadt, zuid de erfgenamen Jan Van de Brande, west de straat en noord
dezelfde comparant.
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Item alsnog een plek land en hof daar een huis op staat onder deze jurisdictie gelegen,
groot omtrent 150 roeden, palende oost Adriaen Peeters Henderickx soon, zuid de straat,
west de erfgenamen Anthon Douwen en noord Adriaen Peeters Henderickx soon.
Gegarandeerd alle de voorschreven panden los, vrij en onbelast dan op de gerechtigden heren
grond cijns en servituut van weg of grond ingevallen, en op de last van 12 missen van
requiem tot zielen lafenis van juffrouw De Bie eertijds begijntje tot Leuven op de tweede plek
land uitgaande, en is de voorschreven Theresia Pauwels weduwe wijlen Sieur Ferdinandus
Matthei en Maria Matthei en Roza Matthei kinderen wijlen de voorschreven Ferdinandus
Matthei, in de voorschreven panden zoveel als in ons is behoorlijk daarin gerealiseerd en
gehypothekeerd, belovende schot en lot de heer en ieder zijn goed recht zonder arg of list,
coram de meier Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven en Martinus Wauters schepenen.
Pontgeld 20=0=0
Door de meier ontvangen
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1753
01-01-1753 / Verkoping.
Op heden 1 januari 1753 comparerende voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
Laurentius Dierckx geassisteerd met zijn huisvrouw Maria Stevens, inwoners van Westerlo,
dewelke bekent en verklaart in titel van erfkoop, overgegeven, gecedeerd en getransporteerd
te hebben aan Jan Van Lueffel Jans soon en Dimpna Douwen zijn huisvrouw en inwoners
van Westerlo:
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen, groot ontrent 1 ½ sille salvo justo,
palende oost Marten Van Eijnde, zuid Jacobus Heijlen, west Jan Van Leuffel Jans
zoon en noord de erfgenamen Nicolaus Heijlen.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen en een gegoede rente van 75 guldens kapitaal ten
behoeve van Cathelijn Verstappen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jan Van
Lueffel Jans soon cum uxore met uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants
onsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et
debita forma belovende, schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht, zonder arg of list,
coram meier Wijnants, Jan Seijen, Joseph Van Kerckhoven en Amandus Helsen
Schepenen.
Koop 45
Hoogen 10
Pontgeld boven de rente
16-03-1753 / Obligatie van 800 guldens.
Op heden 16 maart 1753 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs,
de openbare koninklijken notaris J.B. Verlinden tot Herselt residerende als last commissie en
procuratie authentiek hebbende van Jan Baptista Mondelaers inwoner van Veiele [Veerle]
aan ons overgegeven, getoond en gebleken bij kopie authentiek een zeker obligatie,
gepasseerd door de notaris J.B. Verlinden tot Herselt residerende en zeker getuigen de date
den 27ste februari 1753, waarbij blijkt dat Adriaen Van Kerckhoven Sebastiaens soon en
Anna Catharina Wauters zijn huisvrouw hebben bekent en geleden, kennen en lijden, bij en
mits deze deugdelijk schuldig te wezen en te gelden aan Joannes Baptista Mondelaers cum
uxore of hun actie hebbende inwoner binnen Veirle [Veerle], en dat van boter dewelke
Joannes Baptista Mondelaers aan dito Adriaen Van Kerckhoven Sebastiaens soon
inwoner van Zoerle Westerlo heeft geleverd, volgens rekening, eens een som van 679
guldens, item alsnog een som van 121 guldens beide courant geld makende het samen een
rente van 800 guldens courant geld, de schellinck tot 7 stuivers en alle andere speciën naar
advenant waarvoor dijen voorschreven Adriaen Van Kerckhoven Sebastiaens soon en
Anna Catharina Wauters zijn huisvrouw ten behoeve van Joannes Baptista Mondelaers
cum uxore of hun actie hebbende, beloven intrest te gelden en betalen tegen 3 guldens en 10
stuivers percent zo en gelijk het iedere vervaldag koers en ingang hebben zal en alzo een
erfelijke rente van 28 guldens courant jaar, los en vrij en exempt geld, hetzij van l.x.x.
honderdste meerdere of mindere penningen, contributies, leveranties en alle andere lasten op
renten uitgezet en alsnog uit te zenden geen uitgezonderd of gereserveerd, deze rente koers en
ingang genomen hebbende op 27 februari 1753 en dienvolgens is de eerste vervaldag en zal
verschijnen op 27 februari 1754, en zo voort continueren van jaar tot jaar tot de volle en
effectieve aflossing afkwijting en redemptie incluis die het alle tijden naar gelieve van de
rentgelder zal vermogen te geschieden met een gelijke som van 100 guldens het seffens en de
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verschenen intresten dier a rate van tijd met kosten van brieven, pontpenningen ingevallen,
creatie en cassatie deze in cash van bezit hetgeen hij belooft te doen op goede en suffisante
panden ten contentement van de rentheffer in die kwaliteit of actie hebbende, daar voren
verbindende, hij rentgelder hunnen persoon en goederen present en toekomende, en voor
speciaals en principalen te pand, en reële hypotheek stellende, assigneren en opdragen.
- Zeker omtrent 3 sillen land onder deze jurisdictie van Parwijs gelegen, palende oost de
straat, zuid Amandus Helsen, west de erfgenamen de heer advocaat Nelis, en noord de
straat.
- Item omtrent een half bunder beemd onder deze jurisdictie gelegen, palende oost de
rentgelders, zuid de erfgenamen Marthien Douwen en west dezelfde Martinus Douwen
en noord Joanna Van Kerckhoven.
Gegarandeerd beide vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen is de voorschreven rentheffer met name Joannes
Baptista Mondelaers cum uxore in de voorschreven panden, zoveel als in ons is daarin
gegicht, gegoed, gerealiseerd en gehypothekeerd, belovende, schot en lot, den heer en een
ieder zijn goed recht, zonder arg of list, pro ut in forma coram meier Wijnants, Joseph Van
Kerckhoven en Jan Seijen schepenen.
Rente 800=0=0
Pontgeld van de voorschreven rente 40=0=0
30-04-1753 / Verkoping.
Op heden deze 30 april 1753 comparerende voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hier naar te noemen Joannes Vercoorten geassisteerd met Anna Roelandts zijn huisvrouw
inwoners van Zoerle-Parwijs dewelke bekennen en verklaren in titel van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Elisabeth Van Dijck weduwe
wijlen Cornelius Cherselaers inwoonster van Noorderwijk.
- Zeker plek land gelegen onder deze jurisdictie genaamd “het boinder” groot omtrent één
bunder salvo justo, palende oost Jan Baptist Vermeijen, zuid Peeter Douwen Peeters
soon, west Jan Douwen Peeters soon en de erfgenamen Peeter Raes en Anna
Lemmens, noord de Vlesstraet.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en servituut van
wegen of grond ingevallen opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koopster Elisabeth
Van Dijck voorzeiden ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en gegoed en geërfd pro
ut in toi et debita forma belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg
of list coram meier Wijnants, Joseph Van Kerckhoven en Jan Baptist Van Kerckhoven
schepenen.
Koop boven de rente 130
Pontgeld 6=10=0
20-06-1753 / Verkoping.
Op heden deze 20 juni 1753 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen, Joannes Vercoorten en Anna Roelants zijn wettige
huisvrouw, dewelke bekennen in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd
te hebben aan Peeter Struijven en Maria Daniels zijn huisvrouw inwoners van Westerlo.
- Zeker perceel hooiwas gelegen in het gemeijn broeck genaamd “den voorsten hulsdonck”
en hooiende met Amandus Helsen Andries soon, wezende hetzelfde perceel gepacht
goed en gelegen onder Westerlo volgens conditie gepasseerd door de notaris P. Elaerts en
zeker getuigen op 26 mei 1753 groot het samen met zijn consoorten omtrent de twee
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derdels salvo justo, palende oost Andries Andries erfgenamen, zuid Peeter Verbist en
Adriaen Soeten, west Francis Nagels en noord Jan Vercoorten.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijn gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper
Peeter Struijven cum uxore met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants
ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et
debita forma belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list
coram meier Wijnants, Jan Seijen en Martinus Wauters schepenen.
Koop 130.
Hogen 16.
Pontgeld 7=6=0
13-09-1753 / Verkoping.
Op heden deze 13 september 1753 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van
Zoerle-Parwijs hieronder te noemen de gelijke erfgenamen Ab intestato van wijlen Francis
Lemmens en Maria Anna Verborghstadt in hun respectieve leven gehuwden te weten Jan
Baptista Verborghstadt, item Peeter Lemmens Guilliams soon zo voor zichzelf mede als
last en procuratie hebbende en voor ons getoond en gebleken van zijn zuster Maria
Lemmens en van zijn zwager Peeter Verstappen, item Peeter Aerts man en voogd van
Anna Catharina Lemmens, item Peeter Lemmens Jans soon en Peeter Verlinden man en
voogd van Anna Lemmens, dewelke bekennen in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Henricus Herrotthe en Thersia Verbruggen zijn wettige
huisvrouw inwoners van Parwijs.
- Zeker huis en stal en hof aldaar annex gestaan en gelegen in het dorp van Zoerle-Parwijs
groot omtrent 20 roeden salvo justo, palende oost meier Wijnants, zuid het kerkhof, west
de Kerk straat en noord de erfgenamen Franciscus De Winter.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijn gerechtigden heren grond cijns en cijns
aan de kerk St. Nicolaij en servituut van weg ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan
vertegen is de koper Henricus Herrotte cum uxore met uitgaande der brandende kaars door
meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd
pro ut in toi et debita forma belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Jan Seijen, Marten Wauters, Amandus Helsen en Jan B.
Van Kerckhoven schepenen.
Koop 1445-0-0
Hogen 90-0
Pontgeld 76=15=0
13-09-1753 / Verkoping.
Op heden deze 13 september 1753 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van
Zoerle-Parwijs hieronder te noemen de gelijke erfgenamen Ab intestato van wijlen Francis
Lemmens en Maria Anna Verborghstadt in hun respectieve leven gehuwden, te weten Jan
Baptista Verborghstadt, item Peeter Lemmens Guilliams soon zo voor zichzelf mede als
last en procuratie hebbende en voor ons getoond en gebleken van zijn zuster Maria
Lemmens en van zijn zwager Peeter Verstappen, item Peeter Aerts man en voogd van
Anna Catharina Lemmens, item Peeter Lemmens Jans soon en Peeter Verlinden man en
voogd van Anna Lemmens, dewelke bekennen in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Cornelis Verberck.
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Een zeker huizing en hof aldaar annex gestaan en gelegen onder deze jurisdictie groot
omtrent 40 roeden salvo justo, palende oost de erfgenamen Anthon Douwen, west en zuid
de straat en noord Martinus Van den Eijnde.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns en
servituut ingevallen op de last als dat Jochimus Notelaers zijn en zijn vrouw leven gedurende
vrije vermag wonende in de kamer van hetzelfde huis mits onderhouden van dak, wegen en
wanden en de hof gebruikende half als van oudst, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is
Cornelis Verberck met uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter
manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in tio et debita forma
belovende schot en lot de heer en ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier
Wijnants, Jan Seijen, Marten Wauters, Amandus Helsen en Jan Baptista Van
Kerckhoven schepenen.
Koop 105=0=0
Hogen 0=7=0
Pontgeld 5=12=0
25-09-1753 / Verkoping.
Op heden 25 september 1753 comparerende voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Guilliam Lemmens Adriaens soon als beëdigde voogd en Francis
Cuijsters als toeziende van de achtergelaten weeskinderen wijlen Peeter Lemmens Adriaens
soon dewelke bekennen volgens autorisatie van meier en schepenen van Zoerle-Parwijs in
titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Maria Van
Kerckhoven weduwe wijlen Peeter Simens.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen genaamd “Guisbert Lieckens” groot
omtrent een half bunder salvo justo, palende oost Jan Baptist Vermeerberghen Jans
soon, zuid Henderick Waghemans en Philipphus Jacobus Wauters, west juffrouw
Anna Catharina Helsen begijn tot Leuven en noord de Keerbaen.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren cijns en servituut
van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Maria Van
Kerckhoven weduwe wijlen Peeter Simens met uitgaan van de brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in
toi et debita forma belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of
list coram meier Wijnants, Joseph Van Kerckhoven en Jan Baptist Van Kerckhoven
schepenen.
Koop 236=0=0
Hogen 6=
Pontgeld 12=2=0
11-12-1753 / Verkoping.
Op heden deze 11 december 1753 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Philipphus Jacobus Wauters en Adriana Jansens zijn wettige
huisvrouw dewelke bekennen in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd
te hebben aan Jacobus Wijnants en Maria Wauters zijn wettige huisvrouw inwoners van
Parwijs.
- een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen genaamd “den voet padt” groot omtrent
170 roeden salvo justo, palende oost Martinus Heijlen, zuid zijn zelf erve, west de straat
en noord juffrouw Catharina Helsen begijn tot Leuven en Henderick Wagheman.
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Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk vertegen is de koper Jacobus
Wijnants cum uxore met uitgaan van de brandende kaars door meier Wijnants ter manissche
des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma belovende
schot en lot de heer en ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan
Baptista Van Kerckhoven en Amandus Helsen schepenen.
Koop 200=0=0
pontgeld 10=0=0
11-12-1753 / Verkoping.
Op heden deze 11 december 1753 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van
Zoerle-Parwijs hieronder te noemen de gelijke erfgenamen Ab intestato van wijlen Francis
Lemmens en Maria Anna Verborghstadt in hun respectieve leven gehuwden, te weten
Peeter Lemmens Guilliams soon voor zich zelf mede als last en procuratie hebbende voor
ons getoond en gebleken van zijn zuster Maria Lemmens en zijn zuster Elisabeth
Lemmens, item Peeter Aerts man en voogd van Catharina Lemmens, item Peeter
Verlinden man en voogd van Maria Anna Lemmens voor zijn zelf mede als zich zelf sterk
makende voor zijn zwager Peeter Lemmens Jans soon welke comparant bekennen in titel
van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Peeter Lemmens
Guilliamssoon en Catharina Van Oosthoven zijn wettige huisvrouw.
- Een zeker weide of beemd onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent 1 sille salvo justo,
palende oost de erfgenamen Adriaen Stevens Janssoon, zuid Adriaen Peeters
Henderickx soon, west Jan Vanden Brande en noord de erfgenamen Peeter Bertels.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren grondcijns
en servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de
koper Peeter Lemmens Guilliams soon cum uxore met uitgaande der brandende kaars door
meier Wijnants ontsteken ten manisse dezelfde meiers daarin gegicht en gegoed en geërfd,
pro ut in toi et debita forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list coram meier Wijnants, Amandus Helsen en Jan Baptist Van
Kerckhoven schepenen.
Koop 37-0-0
Hogen 12Pontgeld 2-9-0
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1754
21-02-1754 / Verkoping.
Op heden deze 21 februari 1754 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Guilliam Daems Jans soon als beëdigde voogd en Peeter
Verlinden Andries soon als toeziende der enige achtergelaten weeskind van wijlen Joannes
Verrijdt en Maria Van de Poel, dewelke bekennen volgens autorisatie van meier en
schepenen van Zoerle-Parwijs in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd
te hebben aan Joannes Baptista Verlinden en Maria Van Lueffel zijn wettige huisvrouw.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen, wezende gestaeckt goot, groot omtrent
1 sille salvo justo, palende oost juffrouw Helsen begijn tot …, zuid de straat, west Jan
Van Lueffel Jans soon en noord Jacobus Heijlen.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij en onbelast behouden op zijnen gerechtigden heren
grondcijns en één lopen koren jaar aan de Heilige Geest van Westerlo en servituut van weg of
grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de koper Jan Verlinden cum
uxore met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ten manisse
dezelfde meiers daarin gegicht en gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma, belovende
schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants,
Koop 66-0-0
Hogen 6-0-0
Pontgeld 3-12-0
06-08-1754 / Verkoping.
Op heden deze 6 augustus 1754 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de openbaren geadmitteerde Koninklijke notaris Sieur E.
Oniaerts binnen Olen residerende, dewelke bij open brieven van octrooi geïnsereerd in de
soevereine raad van Brabant als curator van gratie der crediteuren wijlen Adriaen Van
Kerckhoven geparagrafeert J. Schoth. Ut vidit ondertekend J.J. Ingilberts en volgens
conditie van publieke verkoping gepasseerd voor dezelfde notaris E. Oniaerts en zeker
getuigen op datum 22 juni 1754 bekent volgens dezelfde brieven van gratie in titel van erf
koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Baptista Verlinden en
Maria Van Leuffel zijn wettige huisvrouw.
- Een zeker plek plek land genaamd “het s’heeren bosch” onder deze jurisdictie gelegen
omtrent het dorp groot één oud bunder salvo justo, palende oost de straat, west de heer
advocaat Nelis, zuid Amandus Helsen en noord de straat.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en servituut van
wegen of gronden ingevallen, wettelijke hiervan vertegen is de koper cum uxore met
uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manisse dezelfde meiers
daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma, gelovende schot en lot de heer
en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan Sijen, Joseph Van
Kerckhoven, Amandus Helsen en Martinus Wauters schepenen.
Koop 556-0-0
Hogen 20Pontgeld 28-16-0
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05-11-1754 / Verkoping.
Op heden deze 5 november 1754 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Adriaen Verstrepen man en voogd (van) Joanna Helsen
geassisteerd met zijn schoonvader Peeter Helsen hierin consenterende dewelke bekent in titel
van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Sijmons en zijn
erfgenamen weduwnaar wijlen Elisabeth Scheepers.
- Een zeker beemd of weide voor drie delen of drie vierde parten onder deze jurisdictie
gelegen tot Gelendel omtrent de loop, groot samen omtrent één sille salvo, palende oost de
erfgenamen Jan Wuijdts, zuid de erfgenamen Guilliam Helsen, west Jan Douwen en
noord Paulus Van Houdt.
Gegarandeerd dezelfde vrij en onbelast behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns
en servituut van weg of gronden ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jan
Sijmons koper en zijn erfgenamen met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants
ontsteken ter manisse des meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita
forma, gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram
meier Wijnants, Jan Sijen en Martinus Wauters schepenen.
Koop 123-10-0
Hogen 8 mits 5 uit de koop
Pontgeld 6-3-0
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1755
16-01-1755 / Verkoping.
Op heden 16 januari is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hier
naar te noemen Philipphus Jacobus Wauters man en voogd (van) Adriana Jansens zijn
wettige huisvrouw dewelke bekent in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Jacobus Wijnants en Maria Wauters zijn wettige huisvrouw
en inwoners van Parwijs.
- Een zekeren beemd of weide onder deze jurisdictie gelegen achter den Saert bosch groot
omtrent één sille salvo justo, palende oost de erfgenamen Jan Van Roosbroeck, zuid
Peeter Lemmens Guilliamssoon, west Jan Van den Heuvel erfgenamen en noord de
erfgenamen Jan Vermeerberghen.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns en servituut van
weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Jacobus Wijnants cum
uxore ter manissche des meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita
forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram
meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 28-0-0
Pontgeld 1-8-0
13-02-1755 / Verkoping.
Op heden 13 februari 1755 is gecompareerd voor de meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hier naar te noemen Henderick Waghemans man en voogd (van) Elisabeth De Winter zijn
wettige huisvrouw dewelke bekent in de titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Peeter Verborghstadt en Maria Anna Verbrugghen zijn
wettige huisvrouw.
- Een zeker huizing en hof aldaar annex gelijk met de haag geplant wezende de hagen
tussen de erve van Henderick Waghemans half en half onder deze jurisdictie gelegen in
het dorp groot omtrent de 30 roeden salvo justo, palende oost de straat, zuid Ignatius
Helsen, west Henderick Waghemans en noord dezelfde Henderick Waghemans.
Gegarandeerd op zijnen gerechtigden heren grond cijns en servituut van weg of grond
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Peeter Verborghstadt cum uxore ter
manissche des meiers met uitgaande van de brandende kaars de meier is ontsteken daarin
gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et debita forma, belovende schot en lot de heer en een
ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Seijen,
Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries Verborghstadt schepenen
Koop 715-0-0
Hogen mits 25 uit de kop en nog één 26=0
Pontgeld 35=16=0
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27-02-1755 / Verkoping.
Op heden 27 februari is gecompareerd voor ons meier en schepenen hier naar te noemen
Francis Stoop man en voogd (van) Catharina Broeckhovens dewelke bekent en verklaart in
titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Maria De
Winter weduwe van wijlen Joannes Verhaustraeten.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen genaamd “het vlesken” groot omtrent
één sille salvo justo, palende oost Jan Van Houdt, zuid Adriaen Peeters erfgenamen en
Adriana Douwen, west de erfgenamen Van de Put en noord de Flessestraete.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op zijnen gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is de
koopster Maria De Winter met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants
ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd, pro ut in toi et
debita forma, belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list
coram meier Wijnants, Ignatius Helsen en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 100-0-0
Hogen 5Pontgeld 5-5-0
27-02-1755 / Verkoping.
Op heden deze 27 februari 1755 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs en voor meier en laten van Noorderwijk hier naar te noemen de openbaren
geadmitteerde Koninklijke notaris E. Oniaerts binnen Olen residerende, dewelke bij open
brieven van octrooi geimpetreert in de soevereinde raad van Brabant als curator van gratie der
crediteuren wijlen Adriaen Van Kerckhoven geparagrafeerd J. Schoth ut vidit ondertekend
J.J. Ingilberts en volgens conditie van publieke verkoping gepasseerd door dezelfde notaris
E. Oniaerts en zeker getuigen op datum 22 juni 1754 bekent volgens dezelfde brieven van
gratie in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Geeraert Helsen Andries soon en Elisabeth Wijnants en aan Jan Sneijers Jans soon en
Anna Van Kerckhoven ieder voor de helft in.
- Zekere moerbeemd genaamd “de voortkens” gelegen voor een deel onder Parwijs en voor
een deel onder Noorderwijk groot samen omtrent 1 ½ sille salvo, palende oost hun zelf,
zuid en west Martinus Douwen en noord de voortkens.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en servituut
ingevallen opgedragen en wettelijke hiervan vertegen zijn de koper cum uxore met uitgang
der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manisshce des selfs meijers daarin
gegicht, gegoed en geërfd, prout in toi et debita forma gelovende schot lot de heer en een
ieder zijn goed recht zonder arg of list, coram Guilliam Wijnants meier, Ignatius Helsen en
Jan Andries Verborghstadt schepenen van Zoerle-Parwijs en Jan Peeters meier als meier
van justitie van Noorderwijk in plaats van Sieur Sporckmans drossaard en Henderick
Waghemans en Geeraert Helsen laten onder Noorderwijk.
Koop 286-0-0
Hogen 0-16-0
Onder Parwijs pontgeld 12-1-0
Onder Noorderwijk pontgeld 12-1-0
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27-02-1755 / Verkoping.
Op heden 27 februari 1755 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
en voor meier en laten van Noorderwijk hier naar te noemen de openbaren Koninklijke
geadmitteerde notaris sieur E. Oniaerts binnen Olen residerende, dewelke bij open brieven
van octrooi geimpeteerd in de soevereinde raad van Brabant als curator van gratie der
crediteuren, wijlen Adriaen Van Kerckhoven geparagrafeerd J. Schoth ut vidit ondertekend
J. J. Ingilberts en volgens van conditie publieke conditie gepasseerd door dezelfde notaris E.
Oniarts en zeker getuigen op datum 22 juni 1754 bekent en verklaart volgens dezelfde
brieven van gratie in titel van erf koop getransporteerd te hebben aan Geeraerd Helsen
Andries soon en Elisabeth Wijnants zijn wettige huisvrouw en Joannes Sneijers Jans soon
en Anna Van Kerckhoven zijn wettige huisvrouw ieder voor de helft.
- In een zekere weide gelegen omtrent de voortkens onder deze jurisdictie voor de helft en
voor de helft onder Noorderwijk groot omtrent 1 ½ sillen salvo justo, palende oost de
weduwe Halloint, zuid meester Thielemans, west het voorschreven moer bemdeken en
noord Jan Peeters.
Gegarandeerd los en vrij behoudens op de gerechten heren grond cijns en servituut van weg of
grond ingevallen opgedragen en wettelijk hiervan vertegen zijn de kopers cum uxore met
uitgang der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers
daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer
en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram Guilliam Wijnants meier, Ignatius
Helsen en Jan Andries Verborghstadt schepenen van Parwijs en Joannes Peeters als meier
van justitie van Noorderwijk loco mijnheer Sporckmans drossaard, Hendrick Waghemans
en Geeraert Helsen laten van Noorderwijk.
Koop met hogen 480-0-0
Onder Parwijs pontgeld 24-30-0. Onder Noorderwijk 24-30-0
10-04-1755 / obligatie van 100 gulden.
Op heden deze 10 april 1755 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Guilliam Van Echelpoel man en voogd (van) Thresia Van
Houdt als erfgenaam ab intestato wijlen Elisabeth De Winter in haar leven dochter wijlen
Henderick De Winter, dewelke verklaart wel en deugdelijke schuldig te zijn aan de
erfgenamen wijlen de heer advocaat Pauli te weten in zijne Majesteit soevereinde raad van
Brabant Joannes Franciscus Pauli tot Geel residerende en zijn zusters, ieder pro sue part der
rente, volgens manuaal der voorschreven heer advocaat en ook volgens creatie dezelfde rente
gepasseerd door de etc…, op datum etc…, een som van 100 gulden wisselgeld de schellinck
tegen 6 stuivers en alle andere hogere, mindere of meerdere penningen naar advenant
gerekend, volgens dezelfde voorschreven manuaal bevonden zo nochtans dat in cash volgens
de creatie of constitutiebrief dezelfde rente contrarie in courant geld aangetoond of bevonden
werd, zal in die gevallen de rentgelder Guilliam Van Ecchelpoel ook gestaan en mogen af
kwijting en aflossing doen met dezelfde evaluatie of penningen gelijk dezelfde rente is
gepasseerd of gecreëerd volgens manuale verklaren of brief van dezelfde heer advocaat J.F.
Pauli rentheffer alles naar advenant gerekend gelijk dezelfde is gecreëerd waarvoor die
voorschreven Guilliam Van Ecchelpoel als erfgenaam wijlen Henderick De Winter volgens
de dood van zijn moeder Elisabeth De Winter Henderickx dochter ten behoeve van de heer
advocaat J.F. Pauli cum suis voorschreven belooft intrest te gelden en te betalen tegen 4
gulden 10 stuivers percent courant geld en alzo een erfelijke rente van 4 gulden 10 stuivers
courant geld jaar mits korten alle jaar van de hoeffve of comptoire maenende de xx penningen
aan de intrest 4 gulden 10 stuivers alreeds uitgezet of alsnog uit te zenden uitwijzende de
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constitutie brief, koers en ingang nemende de voorschreven intrest alle jaar op …, der
maand…, enzovoort continueren van jaar tot jaar tot de volle en effectieve af wijting toe en de
aflossing toe die altijd zal vermogen en moeten geschieden met de voorschreven gelijke som
van 100 gulden wisselgeld of courant en verschenen intresten dien voor welke rente of
penningen, eertijds verobligeert was.
- Een zeker plek erve genaamd “de heijde” gelegen onder het markizaat Westerlo en
gekocht door Peeter Struijven inwoner van Westerlo en nu de rentgelder is ver
obligerende, have en erve voor speciaal pand en reële hypotheek stellende en assigneren
en opdragen.
- Een zeker plek land genaamd “het bosken” groot 2 sillen een half salvo justo, onder deze
jurisdictie gelegen van Zoerle-Parwijs, palende oost Peeter Peeters erfgenamen en
Guilliam Vermeerberghen, zuid Joris Helsen, west de Heer Pastoor van Zoerle of
godshuis Tongerlo en noord Adriaen Christens.
Gegarandeerd de voorschreven plek land, pand of reële hypotheek los vrij en onbelast dan
enkel op de gerechtigden heren grond cijns en servituut van wegen of grond ingevallen, zo is
de voorschreven heer advocaat J.F. Pauli et sonore als voorschreven in de voorschreven pand
zoveel als in ons is daarin gegicht gegoed en gerealiseerd en gehypothekeerd belovende schot
en lot de heer en ieder zijn goed recht zonder arg of list pro ut in forma coram meier
Wijnants, Jan Seijen, Jan Baptist Van Kerckhoven en Jan Andries Verborghstadt
schepenen.
Rente 100-0-0 wisselgeld
Pontpenningen 5-16-0
19-06-1755 / Obligatie van 80 gulden.
Op heden deze 19 juni 1755 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Joannes Van Houdt Jans soon man en voogd van Anna Stoop
welke comparant bekent en verklaart gelijk hij kent en leidt bij en mits deze deugdelijk
schuldig te wezen te gelden en ontvangen te hebben van Joannes Toelen Leonarts soone
volgens manuale obligatie gepasseerd door de rentgelder en zeker getuigen op 11 oktober
1751, een som van 80 gulden courant geld de schellinck tegen 7 stuivers en alle andere hogere
en mindere speciën naar advenant gerekend gelijk ten comptoire de Koning gangbaar
waarvoor de voorschreven comparant ten behoeve van Joannes Toelen Leonarts soone
belooft te betalen tegen 5 gulden percent ergo een erfelijke rente van 3 gulden 10 stuivers
courant geld jaar los en vrij en exempt geld hetzij 10e 20e 50e 100e meerdere of mindere
penningen, contributies, leveranties of impositien op renten uitgezet of alsnog uit te zenden
geen uitgezonderd of gereserveerd, koers en ingang nemende de voorschreven intrest op 11
oktober 1751 en alzo voor de eerste keer of het eerste jaar verschijnen zal en te betalen is de
11e oktober 1752 enzovoort te continueren van jaar tot jaar tot de volle af kwijting en
aflossing toe die altijd zal vermogen en moeten geschieden met de voorschreven gelijke som
van 80 gulden courant en de verschenen intresten dier, voor welke rente of penningen die
comparant is verobligerende have en erve present en toekomende en voor speciale pand en
reële hypotheek stellende assigneren en opgedragen het volgende.
- Huis, hof en binnengeleg aldaar annex onder deze jurisdictie gelegen te weten huis, hof en
binnengeleg gestaan en gelegen in de Vijf huijsen groot omtrent een half bunder salvo
justo palende oost de straat, west Adriaen Peeters erfgenamen en Maria De Winter, zuid
dezelfde Adriaen Peeters erfgenamen en noord de straat.
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Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen is den voorschreven Joannes Toelen
Leonaerts soon in de voorschreven pand reële hypotheek te weten huis, hof en binnengeleg
aldaar annex als voorschreven zoveel als in ons gegicht, gegoed en geërfd gerealiseerd en
gehypothekeerd gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list
coram Guilliam Wijnants meier, Jan Seijen, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan
Andries Verborghstadt schepenen.
Rente 80-0-0
Pontgeld 4-0-0
17-07-1755 / Obligatie van 100 gulden.
Op heden deze 17 juli 1755 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
Jan Baptista Verborghstadt als last en procuratie hebbende authentiek aan ons overgegeven,
getoond en gebleken bij kopie authentiek een zeker obligatie eertijds gepasseerd door de
gezworen secretaris van Zoerle-Parwijs B. Evenpoel en zeker schepenen van Zoerle-Parwijs
op datum 13 september 1743 waarbij blijkt dat Joannes Wilms heeft bekent en geleden gelijk
hij bekent en leidt bij en mits dezen deugdelijk schuldig te zijn te wezen en te gelden een
rente van 100 gulden courant aan en ten behoeve van Jan Baptista Verborghstadt en
Dimpna Van de Brande, de schellinck tegen 7 stuivers en alle andere hogere en mindere
speciën naar advenant gerekend waarvoor Joannes Wilms voorschreven ten behoeve van Jan
Baptista Verborghstadt en Dimpna Van de Brande belooft intrest te gelden en te betalen
tegen 5 percent zo en gelijk iedere vervaldag koers en ingang hebben zal en alzo een erfelijke
rente van 5 gulden courant geld jaar los vrij en exempt geld hetzij van 10 e 20e 50e meerdere of
mindere penningen geen uitgezonderd of gereserveerd deze rente koers en ingang genomen
hebben op 13 september 1743 en dienvolgens de eerste vervaldag is geweest op 2e juni 1744
ingevolgd de akte en dat zo voort continueren van jaar tot jaar tot de volle aflossing en af
kwijting toe die te alle tijd naar gelieve de rentgelders zal vermogen en moeten geschieden
met een gelijke som van 100 gulden courant en de verschenen intresten dier a rate van tijd
voor welke rente of penningen die comparant Joannes Wilms is verobligerende have en erve
present en toekomende en voor speciale pand of reële hypotheek stellende assigneren en
opdragende.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent het Gooreinde groot omtrent 3
sillen salvo justo palende oost Jan Verhaustraten erfgenamen, zuid Adriaen Nuijens,
west Geeraert Helsen erfgenamen nomine matris en noord de straat.
Gegarandeerd dezelfde plek land los vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren
grond cijns en servituten van weg of grond ingevallen en opgedragen is de voorschreven Jan
Baptista Verborghstadt rentheffer cum uxore in de voorschreven plek land reële hypotheek
zoveel als in ons is daarin gegicht, gegoed en geërfd gerealiseerd en gehypothekeerd
gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram Guilliam
Wijnants meier, Ignatius Helsen, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Rente 100-0-0
Pontgeld 5-0-0
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25-09-1755 / Verkoping.
Op heden deze 25 september 1755 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Joannes Andries inwoner der stad Aarschot, dewelke bekent en
verklaart in titel van erf koop gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Janssens
Adriaens soon en Catharina Van Dijck zijn wettige huisvrouw ingezeten van Westerlo.
- Een zeker plek hooiwas onder deze jurisdictie gelegen in het gemijn broeck groot omtrent
1 sille salvo justo, palende oost Peeter Van Leuffel Jans soon, west en zuid de geuve
laecke en noord Adriaen Spapen cum suis.
Gegarandeerd hetzelfde los vrij en onbelast dan enkel of behoudens op de gerechtigden heren
grond cijns en servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkoper en
wettelijk hiervan vertegen is Jan Jansens cum uxore koper met uitgaande der brandende kaar
door meier Wijnants ontsteken ter manissche des meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd
pro ut in toi et debita forma nadat de koper en verkoper de eed hadden gedaan dat transport
niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan Seijen
en Joseph Van Kerckhoven schepenen.
Koop 71-0-0
Hogen 11-0
Pontgeld 4-2-0
11-12-1755 / Verkoping.
Op heden deze 11 december 1755 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de notaris P. Elaerts als geconstitueerde van Jan Van Leuffel
Jans soon met behoorlijk procuratie en volgens kopie authentiek aan ons getoond,
overgegeven en gebleken uit een zekere conditie gepasseerd door de openbare Koninklijke
geadmitteerde notaris Sieur J.A. Buijens binnen de stad Mechelen residerende en zekere
getuigen op datum 15 februari 1755 welke comparant bekent volgens dezelfde procuratie en
constitutie dezelfde conditie in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd
te hebben aan Michiel Helsen Jans soon inwoner van de stad Mechelen.
- Een zeker plek of stuk land onder deze jurisdictie gelegen genaamd “de drij sillen” groot
omtrent de 300 roeden salvo justo, palende oost de erfgenamen van Maria Van den
Eijnde, zuid de Keirbaene, west de erfgenamen van de weduwe Verbrugghen of Jan
Sjongers en noord Anthoni Melis.
Gegarandeerd hetzelfde los vrij en onbelast heren grond cijns en servituut van weg of grond
ingevallen, opgedragen en wettelijk hiervan vertegen is Michiel Helsen Jans soon bejaarde
jongeman en inwoner van de stad Mechelen met uitgaande der brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in
toi et debita forma belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of
list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Seijen, Jan Baptista Van Kerckhoven,
Joseph Van Kerckhoven en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop boven de rente van 200 gulden gegoed 275-0-0
Pont penningen 13-15-0
Ontvangen door Guilliam Wijnants meier
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1756
29-01-1756 / Verkoping.
Op heden deze 29 januari 1756 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Cecilia Waghemans weduwe wijlen Peeter Peeters Peeters
soon als gemachtigde vrij heer en meester van haar man volgens testament gepasseerd door
de openbaren Koninklijke geadmitteerde notaris J.B. Verlinden binnen Herselt residerende
en zeker getuigen op datum 17 november 1752 welke comparant volgens hetzelfde testament
bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben
aan Cornelius Verberck en Catharina Jansens zijn wettige huisvrouw.
- Zeker plek land genaamd “den hoogen hoff” of “schom” onder deze jurisdictie gelegen
groot omtrent 150 roeden salvo, palende oost de verkoopster, west Guilliam Van
Ecchelpoel, zuid Joris Helsen en noord Guilliam Vermeerberghen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast heren grond cijns en 3 lopen koren jaar aan de
Heilige Geest van Herselt en servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen en wettelijk
hiervan vertegen door de verkoopster is Cornelius Verberck cum uxore met uitgaande der
brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meiers daarin
gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma belovende schot en lot de heer en een
ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen en Jan Seijen
schepenen.
Koop 53-0-0
Hogen 6-0-0
Pont penningen 2-19-0
12-02-1756 / Verkoping.
Op heden deze 12 februari 1756 is gecompareerd oor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Jan Baptista Verborghstadt man en voogd van Dimpna Van
de Brande welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan de weduwe Simens, Maria Van Kerckhoven ingezeten van
Parwijs.
- Een zeker perceel erve of hof daar eertijds een huis op gestaan heeft onder deze jurisdictie
gelegen in het dorp groot omtrent 7 roeden salvo justo gelijk het nu met de palen
afgepaald is, palende oost de voorschreven weduwe Peeter Simens of haar erfgenamen,
west de straat, zuid het straatje gaande naar de kerk en noord Jan Baptista verborghstadt
verkoper.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast dan enkel behoudens op zijnen gerechtigde heren
grond cijns, item 9 oorden cijns aan de kerk Sint Nicolaas alhier en servituut van weg of
grond ingevallen, opgedragen in heren handen door de verkoper en wettelijk hiervan is Maria
Van Kerckhoven weduwe Simens en haar erfgenamen met uitgaande der brandende kaars
door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meiers daarin gegicht, gegoed en
geërfd pro ut in toi et debita forma belovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Baptista Van Kerckhoven
en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 30-0-0
Hoogen 25
Pontgeld 2-15-0
Opgetrokken door Guilliam Wijnants meier
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11-03-1756 / Verkoping.
Op heden deze 11 maart 1756 is gecompareerd oor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Peeter Diels Peeters soon man en voogd van Christina
Goovaerts welke comparant bekent en verklaart volgens procuratie van zijn huisvrouw
Christina Goovaerts aan ons getoond en gebleken in titel van erf koop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Elisabeth Van Dijck weduwe wijlen Cornelius
Kerselaers volgens conditie gepasseerd door Adriaen Thijs en zeker getuigen op 16
augustus 1754.
- Een zeker perceel hooiwas onder deze jurisdictie gelegen in het gemijn broeck groot
omtrent 21 roeden salvo, palende oost en zuid de geuve laecke, west en noord het
beneficie.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast dan enkel op zijnen gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk hierven vertegen is Elisabeth Van Dijck voorschreven ter manissche des meijers
daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer
en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan Andries
Verborghstadt en Ignatius Helsen schepenen.
Koop 20-0-0
Pontgeld 1-0-0
Ontvangen en opgetrokken door Guilliam Wijnants meier
24-03-1756 / Verkoping.
Op heden deze 24 maart 1756 zijn gecompareerd oor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Dielis De Winter als beëdigde voogd en Peeter Raes als
toeziende der achtergelaten weeskind wijlen Peeter Raes met naam Dimpna Raes welke
comparanten bekennen en verklaren volgens autorisatie van meier en schepenen van ZoerleParwijs op datum 26 februari 1756 voor ons getoond en gebleken bekennen in titel van erf
koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Elisabeth Van Dijck weduwe
wijlen Cornelius Kerselaers.
- Zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen genaamd “den boogaert” groot omtrent 1
derdel salvo justo, palende oost Elisabeth Van Dijck voorschreven, west de erfgenamen
Peeter Jansens, zuid de erfgenamen Adriaen Auwenrogh en Jan Van Houdt en noord
Anna Lemmens.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkopers en wettelijk hiervan
vertegen is Elisabeth Van Dijck koopster voorschreven met uitgaande der brandende kaars
door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed en
geërfd pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Sijen, Jan Baptist Van
Kerckhoven en Jan Andries Verborghstadt schepenen en is de koopsom ten vollen
voldaan.
Koop 90-0-0
Hoogen 5-0-0
Pontgeld 4-15-0
Opgetrokken door de meier Wijnants
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24-03-1756 / Verkoping. (nota: akte doorkruist)
Op heden deze 24 maart 1756 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Joannes Vercoorten weduwnaar wijlen Anna Roelants als
gemachtigd vrij heer en meester van zijn vrouw gemaakt volgens testament gepasseerd voor
de openbare geadmitteerde Koninklijke notaris J.B. Verlinden tot Herselt residerende en
zeker getuigen op datum 19 november 1750, welke comparant bekent en verklaard in titel van
erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan etc.
- Een zeker huis, hof, stal, schuur en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen onder
deze jurisdictie groot omtrent een half bunder, palende oost de erfgenamen Jan
Verhaustraeten, west Philiph Halloint erfgenamen, zuid Francis Backx en noord de
straat.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen en een gegoede rente van 580 gulden ten profijt van en
beurs van mijnheer Sergers en één lopen koren aan de Heilige Geest van Herselt opgedragen
door de verkoper wettelijk hiervan is vertegen etc. is met uitgaande der brandende kaars door
meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd prout in toi
et debita forma gelovende schot en lot de en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram
meier Wijnants, Ignatiuis Helsen, Jan Seijen, Jan Baptist Van Kerckhoven en Jan
Andries Verborghstadt schepenen.
Koop
Hoogen
Pontgeld
03-1756 / Verkoping. (nota: akte doorkruist)
Op heden deze 24 maart 1756 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Joannes Vercoorten weduwnaar wijlen Anna Roelants als
gemachtigd vrij heer en meester van zijn vrouw gemaakt volgens testament gepasseerd voor
de openbare geadmitteerde Koninklijke notaris J.B. Verlinden tot Herselt residerende en
zeker getuigen op datum 19 november 1750, welke comparant bekent en verklaard in titel van
erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Hendericus Herrotte en
Thersia Verbrugghen zijn wettige huisvrouw.
- Zeker perceel hooiwas onder deze jurisdictie gelegen in het gemijn broeck, groot omtrent
één sille salvo justo, palende oost Paulus Verhaustraeten, zuid de Eerwaarde Heer
pastoor van Zoerle of de Cappellerij st. Nicolaij alhier, west Amandus Helsen en noord
de erfgenamen Francis Peeters mits hetzelfde hooiende met Adriaen Peeters en Joannes
Verstappen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk hiervan vertegen is Hendericus Herrotte cum uxore met uitgaande der brandende
kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd
prout in toi et debita forma gelovende schot en lot de en een ieder zijn goed recht zonder arg
of list coram meier Wijnants, Ignatiuis Helsen, Jan Seijen, Jan Baptist Van Kerckhoven
en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 93-0-0
Hogen 5-0-0
Pontgeld 4-18-0
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08-04-1756 / Verkoping.
Op heden deze 8 april 1756 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Joannes Vercoorten weduwnaar wijlen Anna Roelants als gemachtigd
vrij heer en meester van zijn vrouw gemaakt volgens testament gepasseerd voor de openbare
geadmitteerde Koninklijke notaris J.B. Verlinden tot Herselt residerende en zeker getuigen
op datum 19 november 1750, welke comparant bekent en verklaard in titel van erf koop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Francis Wijnants en Catharina
Diels gehuwden.
- Een zeker huis, hof, stal, schuur en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen onder
deze jurisdictie groot omtrent een half bunder, palende oost de erfgenamen Jan
Verhaustraeten, west Philiph Halloint erfgenamen, zuid Francis Backx en noord de
straat.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns, één
lopen koren aan de Heilige Geest van Herselt en ook een rente van 280 gulden courant ten
profijt of fundatie van een beurs waarmede in propre persoon alhier content zijn geweest de
Eerwaarde Heer J.B. Siongers en Carolus Van de Venne als curators dezelfde beurs en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk hiervan vertegen is Francis Wijnants cum uxore met uitgaande ter brandende kaars
door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd prout
in toi et debita forma nadat de koper en verkoper de eed hadden gedaan dat transport niet en is
geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer
en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan Sijen, Jan
Baptista Van Kerckhoven, Jan Andries Verborghstadt en Joseph Van Kerckhoven
schepenen.
Koop 500-0-0
Hogen 22Pontgeld 17-2-0
29-04-1756 / Verkoping.
Op heden deze 29 april 1756 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Joannes Vercoorten weduwnaar wijlen Anna Roelants als
gemachtigd vrij heer en meester van zijn vrouw gemaakt volgens testament gepasseerd voor
de openbare geadmitteerde Koninklijke notaris J.B. Verlinden tot Herselt residerende en
zeker getuigen op datum 19 november 1750, welke comparant bekent en verklaard in titel van
erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Elisabeth Van Dijck
weduwe wijlen Cornelius Kerselaers.
- Zeker weide onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent een half bunder salvo justo,
palende oost Guilliam Van Kerckhoven erfgenamen, west Elisabeth Van Dijck, zuid de
straat en noord de wimp.
Gegarandeerd dezelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en
servituut van weg en de weg dragende van de halve beemd de verkopers en andere ingevallen,
opgedragen door de verkoper in heren handen en wettelijk hiervan vertegen is Elisabeth Van
Dijck met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des
selfs meijers daarin gegicht en geërfd prout in toi et debita forma gelovende de koper schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list nadat de koopster en verkoper de eed
hadden gedaan dat transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect
coram meier Wijnants, Jan Sijen, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 207-0-0
Hogen 30Pontgeld 11-17-0
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02-12-1756 / Obligatie van 200 gulden of schuldbekentenis.
Op heden deze 2 december 1756 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs de Eerwaarde Heer G. Van Broeckhoven pastoor van Zoerle-Parwijs als last en
autorisatie en procuratie authentiek hebbende, aan ons meier en overgegeven, getoond en
gebleken bij kopie authentiek eender gelijke en zeker obligatie eertijds gepasseerd door de
gezworen secretaris van Zoerle-Parwijs Joannes Stoop, en zeker schepenen op datum 29
januari 1756 waarbij blijkt dat Joannes Van Houdt Jans soon heeft bekent en geleden gelijk
hij kent en leidt bij en mits deze deugdelijk schuldig te wezen en te gelden een rente van 200
gulden courant a rate de schellinck tegen 7 stuivers en alle hogere en mindere speciën naar
advenant gerekend aan en ten behoeve van de kerk Sint Nicolaas alhier tot Zoerle-Parwijs,
mits dezelfde rente van 200 gulden courant eertijds gemaakt en gefundeerd zijn aan de kerk
Sint Nicolaas door Joannes Franciscus Cooremans Peeters soon tot onderhoud van 2 altijd
gedurende gezongen jaargetijden op de sterfdag van de fundaties en op de sterfdag van het
testament broeder Peeter Cooremans volgens testament gepasseerd door de gepasseerd door
de Eerwaarde Heer pastoor De Craen en zeker getuigen op datum 9 november 1741 waarvoor
die voorschreven Joannes Van Houdt Jans soon en zijn huisvrouw ten behoeve van de kerk
Sint Nicolaas alhier belooft intrest te gelden en betalen tegen 4 gulden courant percent zo en
gelijk iedere vervaldag koers en ingang hebbende, en alzo een erfelijke rente van 8 gulden
courant geld jaar, los vrij en exempt geld hetzij van 10e, 20e, 50e, 100 contributies, leveranties
of andere imposities of lasten op renten alreeds uitgezet of alsnog uit te zenden geen
gereserveerd, deze rente koers en ingang genomen hebben op 10 november 1741 dienvolgens
de eerste vervaldag van de intrest is geweest op 10 november 1741 volgens akte, en dat zo
voort continueren van jaar tot jaar tot de volle aflossing en af kwijting toe die het allen tijden
zal vermogen en moeten geschieden naar gelieve de rentgelders of zijn erfgenamen, met een
gelijke som van 200 gulden courant en de verschenen intresten die a rate van tijd, voor welke
rente of penningen de comparant Joannes Van Houdt Jans soon en zijn huisvrouw
verobligeren have en erve present en toekomende en voor speciaal pand reële hypotheek
stellende, assigneren en opdragen.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen genaamd “het slangher bloeck” groot
omtrent 240 roeden salvo, palende oost Peeter Douwen Peeters soon, west Adriaen
Auwenrogh, zuid Francis Stoop en Jan Douwen en noord Elisabeth Van Dijck
erfgenamen.
Gegarandeerd dezelfde plek land vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond
cijns en servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen is de Eerwaarde Heer G. Van
Broeckhoven en de andere regeerders van de kerk Sint Nicolaas in plaats van de
voorschreven kerk Sint Nicolaas rentheffers in de voorschreven plek land reële hypotheek
zoveel als in ons is daarin gegicht, gegoed, gerealiseerd en gehypothekeerd pro ut in toi et
debita forma gelovende schot en lot, de heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram
Guilliam Wijnants meier, Ignatius Helsen en Jan Seijen schepenen.
Pontgeld 10-
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1757
07-03-1757 / Verkoping.
Op heden deze 7 maart 1757 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Isaack Rochus weduwnaar wijlen Anna Maria Nuijts als
gemachtigd vrij heer en meester van zijn vrouw volgens testament gepasseerd door de
Koninklijke geadmitteerde notaris J.B. Verlinden binnen Herselt residerende op datum etc.
welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Ignatius Helsen en Catharina Wijnants volgens de conditie
onder hun berustende en gehouden.
- Zeker hof onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent 22 tot 23 roeden salvo justo,
palende oost Ignatius Helsen, west Jan Van de Brande, zuid Jan Van de Brande en
noord Henderick Waghemans mits dezelfde wegenis over Jan Van de Brande erve
naast zijn huis.
Gegarandeerd dezelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en één
stuiver cijns aan de kapel alhier en servituut van weg of grond cijns ingevallen opgedragen
door de verkoper in heren handen en wettelijk hiervan vertegen is Ignatius Helsen cum uxore
met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants onsteken ter manissche des selfs
meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma, gelovende de koper
schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list nadat de koper en verkoper
de eed hadden gedaan dat transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of
indirect coram meier Wijnants, Jan Seijen, Jan Baptista Van Kerckhoven, Joseph Van
Kerckhoven en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop en hogen 750-0
Pontgeld 3-15-0
10-03-1757 / Verkoping.
Op heden deze 10 maart 1757 zijn gecompareerd Henderick Waghemans geassisteerd met
Jan Baptista, Francis, Joseph, Catharina, Cecilia en Elisabeth Waghemans voor ons
meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hiernaar te noemen welke comparanten bekennen en
verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Adriaen Van Kerckhoven en Maria De Winter gehuwden.
- Een zeker huis en hof gestaan en gelegen onder deze jurisdictie in het dorp groot omtrent
20 roeden salvo justo gelijk het met de palen afgebakend en hagen is geplant, palende oost
de straat, west de verkopers of Henderick Waghemans erfgenamen, zuid Peeter
Verborghstadt en noord S’ Heeren Boschstraetken.
Gegarandeerd dezelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en één
stuiver cijns aan de kapel alhier en servituut van weg of grond cijns ingevallen opgedragen
door de verkoper in heren handen en wettelijk hiervan vertegen is Adriaen Van Kerckhoven
cum uxore met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche
des selfs meijers daarin gegicht en geërfd prout in toi et debita forma nadat de koper en
verkoper de eed hadden gedaan dat transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Seijen, Joseph Van Kerckhoven,
Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 452-0-0
Hogen 28
Pontgeld 24-0-0
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10-03-1757 / Verkoping.
Op heden deze 10 maart 1757 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs Henderick Waghemans geassisteerd met Jan Baptista, Francis, Joseph,
Catharina, Cecilia en Elisabeth Waghemans zijn kinderen n welke comparanten bekennen
en verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Guillielmus De Herdt en Dimpna Verborghstadt.
- Zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen genaamd “den hoogen hoff” voor een deel
10e vrij volgens oud register gebleken groot omtrent 1 sille justo of gelijk hetzelfde met de
palen afgebakend is, palende oost Henderick Waghemans of zijn erfgenamen, west Jan
Seijen, zuid Ignatuis Helsen en Jan Van de Brande Adriaens soon en noord het Heeren
Bosch straetken.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkopers in heren handen en
wettelijk hiervan vertegen is GuilielmusDe Herdt cum uxore met uitgaande der brandende
kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd
prout in toi et debita forma nadat de koper en verkopers de eed hadden gedaan dat transport
niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius
Helsen, Jan Seijen, Jan Baptista Van Kerckhoven, Joseph Van Kerckhoven e n Jan
Andries Verborghstadt schepenen en de koop som door de koper voldaan.
Koop 226-0-0
Hogen 8
Pontgeld 11-14-0
10-03-1757 / Verkoping.
Op heden deze 10 maart 1757 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hiernaar te noemen Philippus Jacobus Wouters man en voogd van Adriana
Jansens welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Anselmus Stevens Jans soon en Anna Maria Stevens.
- Zeker huis, hof en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen onder deze jurisdictie in
het district van het dorp groot omtrent 1 sille salvo justo, palende oost de Kerkstraat, west
de straat, zuid de Processie weg of Peeter Lemmens erfgenamen en noord Jacobus
Wijnants.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk hiervan vertegen is Anselmus Stevens cum uxore met uitgaande der brandende
kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd
prout in toi et debita forma nadat de koper en verkopers de eed hadden gedaan dat transport
niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius
Helsen, Jan Seijen, Joseph Van Kerckhoven, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan
Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 403-0-0
Hogen 17Pontgeld 21-0-0
Opgetrokken door de meier Wijnants
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24-03-1757 / Verkoping.
Op heden deze 24 maart 1757 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hiernaar te noemen Peeter De Peuter man en voogd van Anna De Winter welke
comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben met peirts en steirts koop aan Hendericus Herrotte en Thersia
Verbrugghen.
- Zeker perceel hooiwas gelegen in het gemijn broeck onder deze jurisdictie wezende
afgebakend goed en hooiende met Peeter Dierckx cum suis, groot omtrent 1 derdel salvo
justo, palende oost Jan Peeters Henderickx soon, west de gemeentenaren Heultje, zuid
Jan Verhaert en noord Jan Peeters Henderickx soon.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns,
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk vertegen is Hendericus Henrotte cum uxore daarin gegicht en geërfd prout in toi et
debita forma nadat de koper en verkopers de eed hadden gedaan dat transport niet en is
geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer
en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan
Seijen, Joseph Van Kerckhoven, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 150-0-0
Pontgeld 7-10-0
24-03-1757 / Verkoping.
Op heden 24 maart 1757 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Josephus Waghemans man en voogd van Anna Helsen welke
comparant bekent en verklaart in titel vna erf koop overgegeven, gecedeerd en getranspoteerd
te hebben in peirts koop en steirts koop aan Hendericus Herrotte en Thersia Verbrugghen.
- Een zeker perceel erve of land genaamd “het boinder” voor de helft westwaarts onder
deze jurisdictie gelegen mits Henderick Waghemans zijn leven gedurende profiterende
de tochte groot omtrent een half bunder, palende oost Elisabeth Waghemans, west
Adriaen Douwen Peeters soon, zuid de Keir baan of Francis Stoop en noord Peeter
Douwen Peeters soon.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns,
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk vertegen is Hendericus Henrotte cum uxore met uitgaande der brandende kaars
door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd prout
in toi et debita forma nadat de koper en verkopers de eed hadden gedaan dat transport niet en
is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen,
Jan Seijen, Joseph Van Kerckhoven, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 166-0-0
Pontgeld 8-6-0

78

24-04-1757 / Verkoping.
Op heden 24 maart 1757 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hiernaar te noemen Francis Stoop man en voogd van Catharina Broeckhovens welke
comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Adriaen Douwen Peeters soon bejaarde jongeman.
- Een zeker plek land genaamd “de sille” gelegen onder deze jurisdictie groot omtrent 1
sille salvo justo, palende oost Hendericus Herrotte, west Adriaen Douwen en Jan
Douwen Peeters soon, zuid Francis Stoop of Keirbaen en noord Jan Van Houdt.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en de
wegenis geven aan van Jan Van Houdt erve en servituut van andere wegen of gronden
ingevallen opgedragen door de verkoper in heren handen en wettelijk vertegen is Adriaen
Douwen Peeters soon bejaarde jongeman met uitgaande der brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd prout in toi et
debita forma nadat de koper en verkopers de eed hadden gedaan dat transport niet en is
geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer
en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan
Seijen, Joseph Van Kerckhoven, Jan Baptista Van Kerckhoven en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 112-0-0.
Hogen 15-.
Pontgeld 6-7-0.
Opgetrokken door Guilliam Wijnants meier.
21-04-1757 / Verkoping.
Op heden deze 21 april 1757 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de gelijke erfgenamen Ab intestato wijlen Adriaen Van
Ecchelpoel met name Jan Baptista Van Ecchelpoel, Jan Vekemans, item Adriaen
Vekemans, item Paulus Verhaustraeten man en voogd van Maria Vekemans voor zichzelf
mede als beëdigde oppervoogd en Paulus Van Houdt als toeziende van het achtergelaten
weeskind wijlen Theresia Van Houdt en Guilliam Van Ecchelpoel in hun leven gehuwden
volgens autorisatie van meier en schepenen van Zoerle-Parwijs op datum 24 maart 1757
ondertekend G. Wijnants, Ignatuis Helsen en Jan Andries Verborghstadt schepenen welke
comparanten bekennen en verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Joseph Van Kerckhoven en Maria Anna Simens.
- Een plek land genaamd “de schom” gelegen onder deze jurisdictie groot omtrent 1 sille
salvo justo, palende oost Adriaen en de begijn Van Kerckhoven, zuid Isaack rocchus,
west en noord de Kerkstraat.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns,
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk vertegen is Josephus Van Kerckhoven cum uxore met uitgaande der brandende
kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd
prout in toi et debita forma nadat de koper en verkopers de eed hadden gedaan dat transport
niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius
Helsen, Jan Seijen en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 138-0-0.
Hogen 8.
Pontgeld 7-6-0.
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02-06-1757/ Verkoping.
Op heden deze 2 juni 1757 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Peeter Vermaelen man en voogd van Elisabeth Jacops welke
comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben peirtscoop stertscoop aan jufvrouw Joanna Jacops geestelijke
dochter binnen Ramsel onder Herselt.
- Zeker huis en hof gestaan en gelegen onder deze jurisdictie in de Smissen hoeck groot
omtrent 10 roeden, palende oost en zuid Jan Baptista Van Morckhoven, west Jan
Lieckens en noord de straat.
- Item een zeker plek land genaamd “de meire” onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent
een half bunder salvo, palende oost Joanna Helsen, zuid Adriaen Christens, west Jan
Stoop en noord de erfgenamen Guilliam Van Kerckhoven.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en
servituut van weg of grondo ingevallen opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijke vertegen is Joanna Jacops geestelijke dochter queesle zijnde ter manissche des
meijers daarin daarin gegicht en geërfd prout in toi et debita forma nadat de koper en
verkopers de eed hadden gedaan dat transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koopster schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list coram Guilliam Wijnants meier, Ignatuis Helsen en Jan Baptist Van
Kerckhoven schepenen.
Koop 250-0-0.
Pontgeld 12-10-0.
Opgetrokken door G. Wijnants meier.
28-06-1757 / Verkoping.
Op heden deze 28 juni 1757 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Henderick Waghemans weduwnaar wijlen Elisabeth De
Winter welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Jan Baptist Waghemans zijn zoon en Elisabeth Waghemans
zijn dochter.
- Een zeker schuur en erve met de palen afgebakend groot omtrent 20 roeden salvo justo
gestaan en gelegen onder deze jurisdictie in het dorp, palende oost Adriaen Van
Kerckhoven en Peeter Verborghstadt, west Guilliam De Herdt, zuid Jan Van de
Brande Adriaens soon, noord het S’Heere bosch straetken.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen en opgedragen door de verkopers in heren handen en
ook door de comparant en wettelijk hierven vertegen voor zijn Jan Baptista en Elisabeth
Waghemans zuster en broer ieder voor de helft daarin met uitgaande der brandende kaars
door meier Wijnants onsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht en geërfd prout
in toi et debita forma nadat de koper en verkopers de eed hadden gedaan dat transport niet en
is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot de
heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen
en Jan Seijen schepenen.
Koop 110-0-0.
Hogen 36.
Pontgeld 7-6-0.
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1758
23-02-1758 / Verkoping.
Op heden deze 23 februari 1758 is gecompareerd Francis Wijnants overgegeven kopie
authentiek aan ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hieronder te noemen Francis
Wijnants overgeven kopie authentiek uit zeker akte gepasseerd voor de Koninklijke
geadmitteerde notaris Coomans en zeker getuigen op datum 8 oktober 1757 binnen Westerlo
residerende en volgens dezelfde akte blijkende als dat de Heer rentmeester van zijn
Excellentie de heer Markies van Westerlo in titel van erf koop is overgevende cederende en
transporterende aan Francis Wijnants en Catharina Diels.
- Een zeker plek land, weide en heide zo en gelijk Peeter Struijven en Guilliam in huur
hebben genaamd “den goorbosch” onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent 10
bunders salvo ter maten onbegrepen, palende? etc.
Garandeert hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns
servituut van weg en een rente van 700 gulden courant tegen de intrest percent 4 gulden jaar
aan of ten profijt van zijn Excellentie de Heer Markies van Westerlo die zijne Excellentie op
de voorschreven goederen reëel is houdende en zijn gerechtigden van 10e als alle andere
dergelijke gerechtigheden die hij als Heer daarop van ouds zou kunnen gehad hebben dezelfde
reserverende opgedragen en wettelijk hiervan vertegen ter manissche des meijers is Francis
Wijnants cum uxore daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita nadat koper en
verkoper de eed hadden gedaan dat transport niet en is geschiet in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Ignatuis Helsen, Jan Seijen en Francis Helsen
schepenen.
Koop 1100 gulden.
Pontgeld 50-0-0.
01-06-1758 / Obligatie van 300 gulden.
Op heden deze 6 april 1758 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Joannes Stoop onze gezworen secretaris welke comparant bekent wel
en deugdelijk op intrest ontvangen te hebben en ter rente opgelicht te hebben om zijn
weeskind huis op te bouwen en te kunnen volmaken welke huis alhier door de algemene
brand voorgevallen in het jaar 1754 tot de grond was afgebrand met verlies van alle meubelen
en dezelfde rente opgelicht door de comparant met consent van ons meier en schepenen van
Zoerle-Parwijs pleni collegio en met consent van zijn weeskind voogd Francis Stoop Jans
soon volgens autorisatie van ons genoemde meier en schepenen en voogd gegeven en verleent
op datum 29 september 1757 ter rente te mogen oplichten ter som van 300 gulden courant
welke lichting van de voorzeiden 300 gulden courant hij comparant bekent en verklaart wel
en deugdelijk op intrest ontvangen te hebben uit handen van juffrouw Elisabeth Jacobs en
Elisabeth Van Tendeloo rectrices van de zielenboek van het vermaard begijnhof van en tot
Herentals blijkens bij dezelfde zielenboek en tot dezelfde beschreven, een som van 300
gulden courant geld de schellinck tot 7 stuivers en alle andere speciën naar advenant gerekend
gelijk ten comptoire van de Koning binnen Antwerpen gangbaar, waarvoor die voorzeiden
comparant en volgens dezelfde autorisatie ten behoeve van de voorschreven zielenboek
belooft intrest te gelden en te betalen tegen 3 gulden 10 stuivers percent en alzo een erfelijke
rente van 10 gulden 10 stuivers courant geld jaar intrest los en vrij en exempt geld hetzij van
10e, 20e, 50e 100e meerder of mindere penningen op renten alreeds uitgezet of alsnog uit te
zenden, koers en ingang nemende de voorzeiden intrest op heden deze 6 april 1758 enzovoort
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de eerste keer of eerste jaar vallen en verschijnen zal op 6 april 1759 en dat zo voort
continueren van jaar tot jaar tot de volle af kwijting en aflossing toe die altijd zal vermogen en
moeten geschieden eens en het eenmaal in een gelijke som van 300 gulden courant en
verschenen intresten die in eender keer, voor welke penningen of rente die comparant is
verobligeren en assigneren en opdragen voor principalen pand en reële hypotheek.
- Een zeker plek land gelegen onder deze jurisdictie genaamd “de meir” groot omtrent 1
bunder salvo, palende oost, zuid en west de Eerwaarde Heer pastoor van Zoerle-Parwijs of
godshuis Tongerlo en noord Isaack Rocchus en Elisabeth Van Kerckhoven begijn op
het begijnhof van Herentals.
Gegarandeerd dezelfde plek land los en vrij en onbelast dan op de gerechtigden heren grond
cijns en servituut van weg of grond ingevallen zo zijn de voorzeiden Elisabeth Jacobs en
Elisabeth Van Tendeloo als rectrices in plaats van de zielenboek ter behoorlijke manissche
des meijers in de voorgemelde plek land reële hypotheek behoorlijk zoveel in cash is gegoed,
gerealiseerd en gehypothekeerd pro ut in toi et debita forma en stelt voor borg de rentgelder
zijn broer en voogd Francis Stoop gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatuis Helsen en Jan Seijen schepenen.
Pontgeld van de rente 15-0-0.
01-06-1758 / Obligatie van 150 gulden.
Op heden deze 1 juni 1758 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Jan Stoop weduwnaar van Anna Helsen welke comparant bekent en
verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn volgens autorisatie van meier en schepenen van
Zoerle-Parwijs pleni collegia en de voogd zijn weeskind met name Francis Stoop, aan hem
comparant gegeven en verleend op datum 29 november 1757 gemachtigd het erfgoed zijn
weeskind te mogen belasten met 150 gulden courant om na zijn comparant of af lijvigheid
daarop te verhalen of verhaalt te worden, want het advies geadviseerd door de heer advocaat
Fr. Van Wesel binnen Meerhout residerende op datum 16 juni 1756 goddelijk, deugdelijk en
rechtvaardig is, waarbij blijkt als dat de erfgenamen wijlen Anna Helsen trekken de som van
150 gulden ingevallen de rente voor erfgoed gerekend wordt de som van 300 gulden courant
eertijds uitgezet door Anna Helsen aan de gemeente van Tongerlo en dezelfde door de
comparant ingetrokken en de 150 gulden voorzeiden de comparant zijn leven gedurende
vermag en moet betochten en na de dood van de comparant aan de erfgenamen wijlen Anna
Helsen hetzij volgens hetzelfde advies, voor welke penningen of 150 gulden courant de
comparant is stellende alles volgens authentiek alhier assigneren en opdragen voor reële
hypotheek.
- Een zeker huis, hof en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen in het dorp van
Zoerle-Parwijs groot samen omtrent 1 sille salvo, palende oost en zuid de straat, west
Geeraert Helsen Andries soon en noord Joseph Van Kerckhoven.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren cijns grond cijns
en servituut van weg of grond ingevallen opgedragen zo zijn Guilliam Helsen Andries soon
en Adriaen Van Hove als beëdigde voogden van het weeskind wijlen Guilliam Helsen of zo
wie als erfgenamen wijlen Anna Helsen advies goddelijk en rechtvaardig zijn, zoveel in ons
is voor de 150 gulden voorzeiden gegoed, gerealiseerd en gehypothekeerd pro ut in toi et
debita forma actum als boven coram Guilliam Wijnants meier, Ignatius Helsen en Jan
Seijen schepenen
Pontgeld 7-10-0.
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05-09-1758 / Verkoping.
Op heden 5 september 1758 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Cecilia Waghemans weduwe wijlen Peeter Peeters Peeters soon als
gemachtigd vrij heer en meester gemaakt van haar man en voogd volgens testament aan ons
getoond en gebleken welke comparant bekent en verklaard volgens hetzelfde testament in titel
van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Maria Van
Kerckhoven weduwe wijlen Peeter Simens cum filius [en zoon].
- Zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent het Gooreinde genaamd “de
schom” groot omtrent een half bunder salvo, palende oost Guilliam Van Ecchelpoel en
Adriaen Spapen, west Cornelius Verberck, zuid de gemeente van Parwijs en noord Jan
Verhaustraeten erfgenamen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns
servituut van weg en 3 lopen koren jaar aan de Heilige Geest van Herselt en 3 gulden 3
stuivers courant jaar aan Francis Nagels zijn leven gedurende voor lijfrente, opgedragen in
heren handen door de verkoopster en wettelijk hier van vertegen is Maria Van Kerckhoven
cums filius met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche
des selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma, nadat de koper
en verkoper de eed hadden gedaan dat transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Ignatuis Helsen, Joseph Van Kerckhoven en Jan
Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 120-0-0. Hogen 20-. Pontgeld 1-12-0.
31-10-1758 / Renteconstitutie van 100 gulden.
Op heden deze 31 oktober 1758 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs Joseph Van Kerckhoven degeen uit kracht van onwederoepelijke procuratie
geïnsereerd in zeker akte van rente constitutie verleden bij Jan Van Houdt en Anna Stoop
gehuwden ten behoeve van Jan Baptista Vermeerberghen en Catharina Wuijts ingevolgd
de akte daarvan gepasseerd voor de notaris Halliont en zeker getuigen op datum 20 juni 1744
door dezelfde notaris aan ons in origineel geproduceerd en gezien, luidt en bekent alzo bij
deze aan en ten behoeve van de gezegde Jan Baptista Vermeerberghen cum uxore een
jaarlijkse en erfelijke intrest van 5 gulden courant in geld de schellinck a 7 stuivers enzovoort
in cash van precieze betaling ten vervaldag uiterlijk 3 maanden naar dezelfde is gestaan met 4
gulden 10 stuivers evaluatie als voorschreven te betalen ten woonhuis der geldschieters of
actie hebbende los en vrij van alle 10e 20e meerdere en mindere penningen, extracties,
impostitien, contributies hoe die zouden mogen worden genoemd geen gereserveerd niet
tegenstaande de plakkaarten ter contrarie daaraan derogeren bij deze koers en ingang
genomen hebben de voorschreven intrest op 20 juni 1744 zodat het eerste jaar van betaling die
vervallen en verschenen is 20 juni 1745 enzovoort te kwijten met gelijke som van 100 gulden
en de intrest naar laps van tijd verschenen alles in munt en evaluatie als voorschreven en alle
onkosten ter zaak deze te gereizen mede degeen in cash van goedenis tot te naam als te doen
cassatie incluis moeten alles bij rentgelders gedragen worden zonder vergoeding als het de
rentgelders gelieven zal tot assurantie van welke kapitale som en intresten die de comparant is
verbindende de constituanten persoon en goederen present en toekomende en speciaal
daarvoor te pand stellende.
- Zeker perceel land genaamd “het slanger block” groot 2 ½ sillen salvo justo, palende oost
Peeter Douwen, zuid Francis Stoop, west Adriaen Auwenrogh erfgenamen en noord
Jan De Cort.
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Gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituut van weg en ingevallen daarop
garant en waarschap gelovende in forma ingevolgd de teneur van de voorschreven akte en uit
kracht van welke is door geconstitueerde gedaan behoorlijk opdracht en vertijdenissen tot
rentheffers behoeve, en is P.H. Halloint als actie hebbende van dito Vermeerberghen in het
gezegde ter concurrentie van de voorschreven rente cum intrest gegicht en gegoed pro ut in toi
et debita forma actum als boven coram meier Wijnants, Joseph Van Kerckhoven en Jan
Andries Verborghstadt schepenen.
Pontgeld 15-0-0.
02-11-1758 / Renteconstitutie van 250 gulden.
Op heden deze 2e november 1758 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs Ignatius Helsen hetgeen uit kracht van onwederoepelijk procuratie geïnsereerd in
zeker akte van rente constitutie verleden bij Jan Van Houdt en Anna Stoop gehuwden ten
behoeve van Joannes Stoop actueel secretaris van de voorschreven Zoerle-Parwijs ingevolgd
de akte gepasseerd voor de notaris E.J. Oniaerts binnen Olen residerende en zeker getuigen
op datum 8 mei 1758 door dezelfde notaris aan ons in Original geproduceerd, getoond en
gezien leidt en bekent alzo bij dezen aan en ten behoeve van de gezegde Jan Stoop actuele
secretaris cum uxore een jaarlijkse en erfelijke intrest van 6 gulden 5 stuivers jaar percent
courant in geld de schellinck a 7 stuivers enzovoort alle meerdere ne mindere penningen
gerekend toch in cash van precieze betaling ten vervaldag uiterlijk 2 maanden naar de
vervaldag dezelfde gestaan met 4 gulden percent evaluatie als voorschreven te betalen ten
woonhuis der rentschieters of actie hebbende los en vrij en exempt geld vrij van alle 10e 20e
meerdere of mindere penningen, extracties, impositien, contributies hoe die zouden mogen
genoemd worden geen uitgezonderd of gereserveerd niet tegenstaand de plakkaarten ter
contrarie daaraan derogerende bij deze koers en ingang genomen hebben de voorschreven
intrest op 4 maart 1758 zodat het eerste jaar van betaling vervallen en verschijnen zal op 4
maart 1759 enzovoort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve af kwijting en aflossing toe te
kwijten met een gelijke som van 250 gulden courant en de intrest naar laps van tijd te
verschijnen alles in munt en evaluatie als voorschreven en alle onkosten ter zaak deze te rijzen
mede hetgeen in cash van goedenis tot de naam als te doen cassatie incluis, moeten beiden
rentgelders gedragen worden zonder vergoeding als het de rentheffers gelieven zal tot
assurantie van welke kapitale som van 250 gulden en intrest dier als voorschreven de
comparant en zijn huisvrouw rentgelders zijn verbindende en te pand stellende de
constituanten respectieve personen en goederen waar of op wat plaatsen dezelfde zullen
bevonden worden en wel speciaal daarvoor te pand stellende en hypothekerende.
- Een zeker perceel weide gelegen in de Vijf huijsen onder Zoerle-Parwijs groot omtrent de
2 sillen een halve, palende oost het godshuis van Tongerlo, west de erfgenamen Francis
De Winter, zuid de Flesse straet, en noord de wimpe.
Gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituten van weg ingevallen, daar garant
en waar schap gelovende in forma ingevolgd de teneur van de voorschreven akte en uit kracht
van welke is door de geconstitueerde gedaan de behoorlijk opdraagt en vertijdenissen tot
rentheffers behoeve en is Joannes Stoop actuele secretaris en Elisabeth Wagemans
rentheffers in de gezegde pand de weide in de Vijf huijsen ter concurrentie van de
voorschreven rente cum intrest gegicht, gegoed, gerealiseerd en gehypothekeerd pro ut in toi
et debita forma actum et date ut supra coram Gilliam Wijnants meier, Ignatius Helsen en
Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Pontgeld 12-10-0.
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12-12-1758 / Verkoping.
Op heden deze 12 december 1758 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Jan Van Houdt weduwnaar wijlen Anna Stoop in hun leven
gehuwden welke comparant volgens autorisatie van meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
op datum 25 november 1758 bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Jan Van den Putte en Elisabeth Verhaeghen gehuwden.
- Zeker huizing, hof en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen onder deze jurisdictie
in de Vijf huijsen groot samen omtrent 3 sillen salvo justo, palende oost en noord de
straat, zuid en west de erfgenamen Adriaen Peeters nomine uxoris en west de
erfgenamen Jan Verhaustraten.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut en alle jaar 1 gulden courant geld cijns aan de heer Dispenser van het godshuis
Tongerlo, servituut van weg of grond ingevallen, en alsnog 150 gulden wisselgeld gegoede
rente ten behoeve of profijt van de Infirmerie van het begijnhof der stad Herentals en alsnog
80 gulden courant geld gegoede rente staande ten profijt van Jan Toelen Leonaerts soon,
opgedragen door de verkoper in heren handen en wettelijk hiervan vertegen is Jan Van den
Putte cum uxore met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter
manissche des meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat de
koper en verkoper de eed hadden gedaan dat transport niet en is geschied in faveur van dode
handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list coram Guilliam Wijnants meier, Ignatius Helsen en Francis Helsen
schepenen.
Koop 360-19-3/4 zonder de renten.
Hogen 10. Pontgeld 14-7-0.
12-12-1758 / Verkoping.
Op heden deze 12 december 1758 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Jan Van Houdt weduwnaar wijlen Anna Stoop in hun leven
gehuwden welke comparant volgens autorisatie van meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
op datum 25 november 1758 bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Geeraert Helsen en Elisabeth Wijnants zijn wettige
huisvrouw.
- Een zeker plek land genaamd “het slanger bloeck” gelegen onder deze jurisdictie omtrent
den Gelindelschen padt groot omtrent 2 sillen en een half salvo justo, palende oost Peeter
Douwen Peeters soon, west de erfgenamen Adriaen Auwenrogh, zuid Adriaen Douwen
Peeters soon en noord de erfgenamen Cornelius Kerselaers.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen en 300 gulden courant gegoede rente te weten 200
gulden courant ten behoeve van de kerk Sint Nicolaas alhier en 100 gulden courant staande
ten profijt van Jan Baptist Vermeerberghen en Catharina Wuijts, opgedragen door de
verkoper in heren handen en wettelijk hiervan vertegen is Geeraert Helsen cum uxore met
uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des meiers
daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat de koper en verkoper de
eed hadden gedaan dat transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of
indirect gelovende koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list
coram Guilliam Wijnants meier, Ignatius Helsen en Francis Helsen schepenen.
Koop 30-0-0.
Hogen 22-0. Pontgeld 2-12-0.
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1759
08-01-1759 / Verkoping.
Op heden deze 8 januari 1759 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hiernaar te noemen Catharina Waghemans weduwe van wijlen Norbertus
Broeckhoven als wezende vrij heer en meester volgens verklaren de comparant voor de meier
en schepenen bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Hendericus Henrotte en Theresia Verbrugghen zijn wettige
huisvrouw ingezeten van Zoerle-Parwijs.
- Een zeker plek land en bosje annex genaamd “de schom” onder deze jurisdictie gelegen
mits moet en vermag de vader der verkoopster met name Henderick Waghemans
hetzelfde erfgoed en hout voorschreven zijn leven gedurende gebruiken, cultiveren
verhuren en het houd bossen mits ook betalen de cijnzen en lasten zo lang het gebruik
geniet en zonder contradictie van iemand tegen het voorschreven gebruik groot dezelfde
plek omtrent één sille salvo justo, palende oost de straat, west Peeter Wijnants Peeters
soon, zuid de straat en noord Francis Stoop.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen door de verkoopster mits de vader de
touchte als voorschreven in heren handen en wettelijk hiervan vertegen is Hendericus
Henrotte cum uxore peirts coop sterts coop ter manissche des selfs meijers daarin gegicht,
gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoopster de eed hadden
gedaan dat dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect
gelovende schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier
Wijnants, Ignatius Helsen en Francis Helsen schepenen.
Koop 50-0-0.
Pontgeld 2-10-0.
11-01-1759 / Verkoping.
Op heden deze 11 januari 1759 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hiernaar te noemen Adriaen Douwen Jans soon inwoner van Olen welke comparant
bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben
aan Cornelius Verberck en Catharina Jansens zijn wettige huisvrouw inwoner van ZoerleParwijs in het dorp.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent het dorp groot etc. gelijk is
palende oost Jan Stoop, west dezelfde Jan Stoop en Adriaen en Peeter Van
Kerckhoven erfgenamen, zuid de Eerwaarde Heer mijnheer pastoor van Zoerle-Parwijs
en noord Francis Waghemans, Ludovicus Van Houdt en Isaac Rochus.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk hiervan vertegen is Cornelius Verberck cum uxore met uitgaande der brandende
kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meijers daarin gegicht, gegoed
en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoper de eed hadden gedaan dat dit
transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius
Helsen en Jan Andries Verborghstadt.
Koop 160-0-0.
Hogen 20.
Pontgeld 9-8-0. Opgetrokken door meier Wijnants.
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02-07-1759 / Obligatie van 58 gulden.
Op heden deze 2 juli 1759 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Joannes Wielms weduwnaar wijlen Maria Wenderickx welke
comparant bekent, verklaart en leidt gelijk kent en leid bij en mits deze wel en deugdelijk
schuldig te zijn en te gelden en ontvangen te hebben uit handen van Martinus Douwen als
hoofdman en Adriaen Van Kerckhoven als gezworen deken der Gilde van de Heilig Ridder
Sint Sebastiaen tot Zoerle-Parwijs volgens akte gepasseerd door de secretaris van ZoerleParwijs en zekere getuigen op 6 februari 1759, een som 58 gulden courant de schellinck tegen
7 stuivers en alle hogere en mindere speciën naar advenant gerekend gelijk ten comptoire des
Konings binnen Antwerpen gangbaar, waarvoor de voorschreven comparant ten behoeve van
de Gulde van den H. Ridder St. Sebastiaen tot Zoerle-Parwijs belooft intrest te gelden en
jaarlijks te betalen tegen 5 gulden percent, ergo een erfelijke rente van 2 gulden 18 stuivers
courant jaar los en vrij en exempt geld hetzij van 10de, 20ste, 50ste honderdste contributies,
leveranties of andere impositien op renten alreeds uitgezet of alsnog uit te zenden geen
uitgezonderd of gereserveerd, koers en ingang genomen hebben de voorschreven intrest op 22
januari 1745 en dat zo voort continueren van jaar tot jaar tot de volle af kwijting en aflossing
toe die altijd zal vermogen en moeten geschieden met een gelijke som van 58 gulden courant
voorzeiden en verschenen intresten die a rate van tijd voor welke rente of penningen die
voorschreven comparant is verobligeren have en erve en voor speciaal pand en reëels
hypotheek stellende assigneren en opdragende.
- Een zeker plek land gelegen onder deze jurisdictie in het Gooreinde wezende een keus
stad groot omtrent 3 sillen salvo justo, palende oost Peeter Van Kerckhoven Michiels
soon, zuid Adriaen Nuijens, west de erfgenamen Geeraert Helsen nomine uxoris en
noord de straat.
Gegarandeerd dezelfde plek land los vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren
grond cijns en 100 gulden courant gegoede rente ten profijt van Jan Baptist Verborghstadt
en Dimpna Van den Brande, opgedragen door de comparant in heren handen en wettelijk
hiervan vertegen is Martinus Douwen als hoofdman voorschreven en Geeraert Helsen
Andries soon als beëdigde deken in plaats van de gilde van de Heilige Ridder Sint Sebastiaen
tot Zoerle-Parwijs ter concurrentie der voorzeiden penningen cum intrest zoveel in ons is
gegicht, gegoed en geërfd in de voorschreven plek land reële hypotheek pro ut in toi et debita
foram actum als boven coram meier Wijnants, Joseph Van Kerckhoven en Francis Helsen
schepenen.
Geen pontgeld mits een ceurstadt zijnde.
03-10-1759 / Verkoping.
Op heden deze 3 oktober 1759 compareren voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hieronder te noemen Joannes Douwen Peeters soon weduwnaar wijlen Anna Leiers welke
comparant bekent en verklaard in titel van erfdom overgegeven, gecedeerd en getransporteerd
te hebben voor de schuld daarop staande ter som van 100 gulden courant ten profijt van
Martinus Wuijts Guilliams soon en aan dezelfde Martinus Wuijts Guilliams soon bejaarde
jongeman inwoner der stad Antwerpen overgegeven en getransporteerd in titel van erfdom
gecedeerd volgens akte gepasseerd voor de Koninklijke geadmitteerde notaris E. Oniaerts
binnen Olen residerende en zeker getuigen op datum 26 juli 1757.
- Een zeker perceel land onder deze jurisdictie gelegen wezende een ceur stad groot
omtrent één sille salvo justo, palende oost de erfgenamen Adriaen Helsen, west Jacobus
Heijlen, zuid de erfgenamen Jacobus Hemels en noord Guilliam Helsen.
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Gegarandeerd hetzelfde los vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns
en servituut van weg of grond ingevallen opgedragen in heren door de comparant Joannes
Douwen Peeters soon en wettelijk hiervan vertegen is Martinus Wuijts Guilliams soon
voorzeiden voor zijn pretentie of obligatie van 100 gulden courant ter manissche des meijers
Wijnants daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot
de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius
Helsen en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
De rente daar het voor gegoed is komt 100-0-0.
Geen pontgeld mits een keur stad.
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1760
17-06-1760 / Verkoping.
Op heden deze 17 juni 1760 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de gelijke erfgenamen ab intestato van wijlen Adriaen
Lemmens en Joanna Maria Van Kerckhoven welke comparanten bekennen en verklaren
volgens autorisatie van P.J. Boulet stadhouder en Marten Douwen schepenen des land en
markizaat op datum 17 juni 1760 in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Peeter Verlinden Andries soon en Catharina Van
Kerckhoven zijn wettige huisvrouw inwoners van Westerlo in de Cathove straet.
- Een zeker plek hooiwas genaamd “de cool zille” gelegen onder deze jurisdictie in het
gemijn broeck groot één sille salvo justo, palende oost en zuid de Eerwaarde Heer
mijnheer pastoor van Zoerle-Parwijs, west Martinus Lemmens en Ignatius Helsen en
noord de clijn laecke of Nete.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is Peeter Verlinden Andries soon cum uxore met uitgaan der
brandende kaars door meier Wijnants van heren wegen ontsteken ter manissche des selfs
meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita foram nadat de koper en
verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Seijen en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 109-0-0. Hogen 15. Pontgeld 6-4-0.
17-06-1760 / Verkoping.
Op heden deze 17 juni 1760 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de gelijke erfgenamen ab intestato van wijlen Adriaen
Lemmens en Joanna Maria Van Kerckhoven welke comparanten bekennen en verklaren
volgens autorisatie van P.J. Boulet stadshouder en Marten Douwen schepenen des land en
markizaat op datum 17 juni 1760 in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Peeter Lemmens Guilliams soon en Catharina Van
Oishoven zijn wettige huisvrouw inwoner van Westerlo in de Cathove straete.
- Een zeker plek hooiwas in het gemijn broeck wezende gestaakt goed gelegen onder deze
jurisdictie omtrent de geuve laecke groot een half derdel, palende oost de erfgenamen
Peeter Jansens, zuid de advocaat Nejlis, west de kerk Sint Nicolaas en noord Geeraert
Helsen Andries soon.
Gegarandeerd hetzelfde los en vrij behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is Peeter Lemmens Guilliams soon cum uxore met uitgaan der
brandende kaars door meier Wijnants van heren wegen ontsteken ter manissche des selfs
meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita foram nadat de koper en
verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram G. Wijnants meier, Ignatius Helsen, Jan Seijen en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 45-0-0. Hogen 7.
Pontgeld 2-12-0.
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27-10-1760 / Verkoping.
Op heden deze 27 oktober 1760 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Peeter Wijnants Peeters soon geassisteerd met Peeterus Loots
eremiet binnen Betekom welke comparanten bekennen en verklaren in titel van erf koop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Francis Helsen Geeraerts soon en
Elisabeth Theresia Sneijers gehuwden en inwoners van Zoerle-Parwijs in de Vijf huisen.
- Een zeker plek land genaamd “de schomme” onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent
één sille salvo justo, palende oost Hendericus Henrotte, west Martinus Heijlen nomine
uxoris, zuid de straat en noord Francis Stoop.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is de kaars van heren wegen ontsteken en bij uitgaan der brandende
kaars# is Francis Helsen Geeraerts soon cum uxore daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut
in toi et debita foram nadat de koper en verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is
geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot de heer
en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan
Seijen, Francis Helsen en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 56.
Hogen 8-.
Pontgeld 3-4-0.
27-10-1760 / Verkoping.
Op heden deze 27 oktober 1760 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Peeter Wijnants Peeters soon geassisteerd met Peeterus Loots
eremiet binnen Betekom welke comparanten bekennen en verklaren in titel van erf koop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Cornelius Verberck en Anna
Catharina Jansens zijn wettige huisvrouw en inwoners van Parwijs in het dorp.
- Zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen op “den Bist” groot omtrent een half
bunder salvo justo, palende oost de straat, west Adriaen Van de Poel, zuid Jan Seijen en
noord den loop.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is Cornelius Verberck cum uxore met uitgaan der brandende
kaars door meier Wijnants van heren wegen ontsteken ter manissche des selfs meiers daarin
gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita foram nadat de koper en verkoper de eed
hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect
gelovende de koper schot en lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram
meier Wijnants, Ignatius Helsen, Jan Seijen, Francis Helsen en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 433-0-0.
Hogen 20-.
Pontgeld 22-13-0.
Door de meier opgetrokken.
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1761
27-01-1761 / verkoping en renteconstitutie van 700 gulden.
Op heden deze 27 januari 1761 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Jacobus Wijnants man en voogd (van) Maria Wouters inwoner
van Parwijs, welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Joannes Hermans en Anna Elisabeth Van
Kerckhoven zijn wettige huisvrouw inwoner van Parwijs.
- Een zeker huizing, stal, schuur en hof aldaar annex gestaan en gelegen onder deze
jurisdictie van Zoerle-Parwijs groot omtrent één half sille salvo, palende oost de haag van
Jan Stoop of Jan Stoop, west de straat, zuid Geeraert Helsen Andries soon en noord
Joseph Van Kerckhoven.
- Item een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent de pad gaande naar
Gelendel, groot in het geheel omtrent 3 sillen salvo justo, palende oost de erfgenamen
advocaat Neijlis, zuid Jan Baptist Verborghstadt en Peeter Van Leuffel Janssoon en
noord Ignatius Helsen en de erfgenamen Peeter Jansens.
- Item een zeker weide onder het markizaat Westerlo gelegen omtrent de Cathove straat,
groot omtrent een half bunder salvo, palende oost Peeter Simens erfgenamen, west de
heer secretaris Van Dijck, zuid en noord de heer advocaat Neijlis.
Gegarandeerd hetzelfde altemaal los en vrij behoudens op de gerechtigden heren grond cijns
en servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen door de verkoper in heren handen en
wettelijk hiervan vertegen is juffrouw Anna Staers burgerinne der stad Diest voor een
kapitale rente ter som van 700 gulden courant geld tegen 4 gulden 10 stuivers percent
makende alzo een erfelijke rente van 31 gulden 10 stuivers courant geld jaar koers en ingang
genomen hebben de voorschreven intrest op 23 januari 1761 tot last van Joannes Hermans
en Elisabeth Van Kerckhoven rentgelders mits dezelfde Joannes Hermans en Elisabeth
Van Kerckhoven de som van 700 gulden courant geld hebben ter rente opgelicht en
opgebeurd volgens akte voor ons meier en schepenen in originele getoond en gebleken,
gepasseerd voor de openbaren Koninklijke geadmitteerde notaris Sieur J.B. Verlinden binnen
Herselt residerende en zeker getuigen op 23 januari 1761 ergo de eerste jaar van intrest vallen
en verschijnen, zal op 23 januari 1762 enzovoort continueren van jaar tot jaar tot de volle
aflossing en af kwijting toe en de intrest a rate des tijds, voor welke penningen en intrest is de
voorschreven juffrouw Anna Staers burgerinne der stad Diest in de voorschreven huizing,
schuur, hof, land en weide voorschreven samen met uitgaande der brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in
toi et debita forma nadat de koper en verkoper voorschreven de eed hadden gedaan dit
transport niet en is geschiet in faveur van dode handen direct of indirect gelovende schot en
lot de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Francis
Helsen, en Jan Van den Putte schepenen.
Koop 1317.
Hogen 34-0-0.
Pontgeld 67-1-0.
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29-01-1761 / Verkoping.
Op heden deze 29 januari 1761 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Francis Wijnants man en voogd van Catharina Diels inwoner
van Parwijs, welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Dielis Neijlis en Thresia De Winter zijn wettige
huisvrouw inwoner van Westerlo.
- Een zeker stuk of plek land onder deze jurisdictie gelegen op “den goorbosch” genaamd
groot 1 bunder, palende oost de straat tegen Jan Van Kerckhoven erfgenamen erve, zuid
en noord de erve van de verkopers of verkoper Francis Wijnants mits de gracht naast het
noorden aan de koper Dielis Neijlis westkant aan dezelfde Dielis Neijlis en zuid het
huijldt aan dezelfde Neijlis.
Gegarandeerd hetzelfde van alles vrij en onbelast ook vrij alle heren grond cijns en servituut
van weg of grond mits wordt jaarlijks betaald in alle Co. En dorpslasten in ieder zetting 6
stuivers courant geld en deze plek land blijft belast met 150 gulden courant geld ten profijt
van Francis Weijnants tegen 4 gulden courant geld jaar dus jaarlijks 6 gulden courant,
opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan vertegen door de verkoper is Dielis Nejlis
cum uxore daarin gegicht en gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en
verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende schot en lot de koper de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Jan Seijen, J. A. Verborghstadt, Francis Helsen en Jan
Van den Putte schepenen.
Koop 200-0-0.
Pontgeld 19-0-0. Door G. Wijnants op te trekken.
05-03-1761 / Verkoping.
Op heden deze 5 maart 1761 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen hier naar te
noemen de beëdigde voogden der achtergelaten weeskinderen van wijlen Adriaen Peeters en
Petronella Van Oijtsel in hun respectieve leven gehuwden en inwoners van Wiekevorst te
weten Dielis Peeters als opper beëdigde voogd en Peeter De Schutter als toeziende welke
comparanten bekennen en verklaren volgens autorisatie van meier en schepenen der
heerlijkheid Wiekevorst voor ons meier en schepenen in originele getoond en gebleken op
datum 2 maart 1761 in titel van erf koop overgegeven te hebben aan Adriaen Verlinden en
Anna De Winter zijn huisvrouw inwoners van Westerlo.
- Zeker plek land of dries genaamd “knopkens dries” wezende een keurstad gelegen onder
deze jurisdictie in de Vijf huijsen zo breed als de erve van meier De Winter weduwe
bevonden wordt linie recta op de straat aan, groot omtrent 104 roeden salvo justo, palende
oost en west Hermanus Van der Heijden, zuid de straat en noord de erfgenamen meier
De Winter.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigde heren grond cijns met
“den dutsboom” en servituut van wegen of grond ingevallen, opgedragen in heren handen
door de verkopers en wettelijk hiervan vertegen is Adriaen Verlinden cum uxore met
uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche des selfs meier
daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoper de eed
hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect
gelovende schot en lot de koper de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram
meier Wijnants, Jan Seijen, Jan Andries Verborghstadt en Jan Van den Putte schepenen.
Koop 128-0-0.
Hogen 8-0-0. Pontgeld 6-16-0. Mits een keurstad.
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05-03-1761 / Verkoping.
Op heden deze 5 maart 1761 zijn is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hiernaar te noemen de beëdigde voogden der achtergelaten weeskinderen van wijlen
Adriaen Peeters en Petronella Van Ouijtsel in hun respectieve leven gehuwden en inwoners
van der heerlijkheid Wiekevorst, te weten Dielis Peeters als opper beëdigde voogd en Peeter
De Schutter als toeziende welke comparanten volgens autorisatie van meier en schepenen der
Heerlijkheid Wiekevorst op datum 2 maart 1761 voor ons meier en schepenen in originele
getoond en gebleken bekennen en verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Hendericus Henrotte en Thersia Verbrugghen zijn
huisvrouw en inwoners van Parwijs.
- Een zeker plek land genaamd “den dutsboom” onder deze jurisdictie gelegen in de Vijf
huijsen groot omtrent 3 sille salvo justo, palende oost de straat, west de erfgenamen meier
De Winter en Adriaen Verlinden, zuid de straat en noord Jan Van den Putte en de
erfgenamen Jan Verhaustraeten.
Gegarandeerd dezelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns 9
stuivers 1 oord met cnopkens dries pro quote en servituut van weg of grond ingevallen en
alsnog 4 vierdelen en een half vierdeel koren jaar aan het godshuis van Tongerlo te leveren
van een bezetting alleen op den dutsboom uitgaande en te moeten dragen, opgedragen in
heren handen door de verkopers en wettelijk hiervan vertegen is Hendericus Henrotte cum
uxore met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche der
selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en
verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende schot en lot de koper de heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Jan Seijen, Jan Andries Verborghstadt en Jan Van den
Putte schepenen.
Koop 70-0-0.
Hogen 10.
Pontgeld 4-0-0.
05-03-1761 / Verkoping.
Op heden deze 5 maart 1761 zijn is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hiernaar te noemen de beëdigde voogden der achtergelaten weeskinderen van wijlen
Adriaen Peeters en Petronella Van Ouijtsel in hun respectieve leven gehuwden en inwoners
van der heerlijkheid Wiekevorst, te weten Dielis Peeters als opper beëdigde voogd en Peeter
De Schutter als toeziende welke comparanten volgens autorisatie van meier en schepenen der
Heerlijkheid Wiekevorst op datum 2 maart 1761 voor ons meier en schepenen in originele
getoond en gebleken bekennen en verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Adriaen Douwen Peeters soon bejaarde jongeman.
- Zeker plek land de helft van Martinus Verswijvel land gelegen onder deze jurisdictie in
de Vijf huijsen groot omtrent 170 roeden salvo justo, palende oost Francis Backx, west
Peeter Douwen Peeters soon, zuid de erfgenamen Verhaustraeten en noord de
erfgenamen Philips Halloint.
Wezende hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkopers is Adriaen Douwen Peeters soon met uitgaande der brandende
kaars door meier Wijnants ontsteken ten manissche des selfs meiers daarin gegicht, gegoed
en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoper de eed hadden gedaan dit
transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende schot en
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lot de koper de heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan
Seijen, Jan Andries Verborghstadt en Jan Van den Putte schepenen.
Koop 123.
Hogen 6.
Pontgeld 6-9-0.
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1762
04-02-1762 / Verkoping.
Op heden deze 4 februari 1763 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hiernaar te noemen Franciscus Verhaeghen man en voogd van Dimpna De Vrindt
inwoner van Mol welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Joannes Geijsels en Anna Raijmaeckers zijn
wettige huisvrouw inwoner van Herselt in de Quadestraet.
- Een zeker plek hooiwas in het gemijn broeck onder deze jurisdictie gelegen en hooiende
met Henderick De Winter cum suis met juffrouw Sjongers en Amandus Helsen groot
omtrent één zille salvo justo, palende oost Guilliam Helsen, zuid en west de grote laak of
nete en noord de koude laak.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkopers is Joannes Geijsels nore uxore en door meier Wijnants van heer
wegen ontsteken ter maniscche de selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi
et debita forma, nadat koper en verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is
geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper Joannes Geijsels
schot en lot den heer een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan
Seijen, Jan Andries Verborghstadt en Jan Van den Putte schepenen.
Koop 95-0-0.
Hogen 8-0-0.
Pontgeld 5-3-0.
Los bladje bestaande uit een kwitantie
Ontvangen van de secretaris Van Zoerle de pontpenningen van Jan Gijsels en zullen de meier
zijn derde part laten korten op het geen hij aan het sterfhuis debet is op 9 maart 1762.
Getekend J. Moortgat.
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1763
14-07-1763 / Verkoping.
Op heden deze 14 juli 1763 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Joannes Clemens man en voogd van Anna Sterckx inwoner van
Herselt tot Ramsel, item Francis Op den Beeck man en voogd van Maria Clemens inwoner
van de heerlijkheid en hertogdom van Aarschot in Begijnendijk, welke comparanten
bekennen en verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan de kinderen Francis Op den Beeck en Francis Op den Beeck en Maria
Clemens in hunnen huwelijk verwekt en alnog te verwekken.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen aan het veeken omtrent het Cruijs
groot omtrent één zille salvo justo, palende oost Joannes Toelen nore uxoris, west de
erfgenamen Philippus Halloint, zuid Jan Van Leuffel Jans soon en noord heren straat.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkopers is Francis Op den Beeck cum uxore en de voorschreven kinderen
van Francis Op den Beeck en Maria Clemens in hun huwelijk verwekt en te verwekken met
uigaande der brandende kaars door meier Wijnants van heer wegen ontsteken ter maniscche
de selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma, nadat koper en
verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper Francis Op den Beeck schot en lot den heer een ieder
zijn goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven,
Martinus Van den Brande, Francis Verschueren , Cornelius Verberck en Cornelius La
Borde schepenen.
Koop 125-0-0.
Hogen 5.
Pontgeld ingevallen 6=10-0.
14-07-1763 / Verkoping.
Op heden deze 14 juli 1763 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Joannes Clemens man en voogd van Anna Sterckx inwoner van
Herselt tot Ramsel, item Francis Op den Beeck man en voogd van Maria Clemens inwoner
van de heerlijkheid en hertogdom van Aarschot in Begijnendijk, welke comparanten
bekennen en verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan Joannes Goovaerts weduwnaar van wijlen Anna Elisabeth Vermeijen inwoner
van Westerlo in de Mardelije.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent de meulenvoort genaamd “den
meulenvoort” groot omtrent een half bunder salvo justo, palende oost de erfgenamen
Geeraert Helsen Martens soon en de erfgenamen Jan Baptist Waghemans, west de
erfgenamen Peeter Lemmens, zuid Joannes Van Leuffel Jans soon en noord Paulus
Verhaustraeten nore uxoris.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
de weg dragende en te moeten wegen den meulevoort bosch van Joannes Van Leuffel
behalve 80 roeden ook de weg dragende en wegende de beemden Jan Baptist
Verborghstadt, van Joannes Daems Jans soon, van Francis De Backer, van de erfgenamen
Jan Huijpens, van de erfgenamen Peeter Corenmans en van de erfgenamen Peeter Peeters
Henderickx soon en andere ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkopers is Joannes Goovaerts weduwnaar voorschreven met uitgaande
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der brandende kaars door meier Wijnants van s’Heer wegen ontsteken ter manissche ders
meijers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut toi et debita forma waar dat koper en
verkopers de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper Joannes Goovaerts schot en lot den heer een ieder zijn
goed recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven,
Cornelius La Borde, Martinus Van den Brande, Francis Verschueren en Cornelius
Verberck schepenen.
Koop 200-0-0.
Hogen 11-.
Pontgeld ingevallen 10-11-0.
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1764
30-03-1764 / renteconstitutie van 200 gulden.
Op heden deze 30 maart 1764 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen de Eerwaarde Heer mijnheer Pennenborgh onder pastoor deze
parochie hetgeen uit kracht van onwederoepelijke procuratie gepinceerd in zeker akte van
rente constitutie verleden bij Adriaen Spapen en Maria Van Leuffel gehuwden ten behoeve
van Jan Baptista Vermeerberghen en Catharina Wuijts insgelijks gehuwden ingevolgd de
akte daarvan gepasseerd voor de notaris Guillielmus Henricx binnen Westerlo residerende en
zeker getuigen op datum 28 januari 1722 volgens kopie authentiek door de notaris P.H.
Halloint aan ons in origineel getoond, geproduceerd en gezien leidt en bekent alzo bij deze
aan en ten behoeve van de gezegde Jan Baptista Vermeerberghen en Catharina Wuijts
zijn wettige huisvrouw een jaarlijkse en erfelijke intrest van 10 gulden jaar courant in geld de
pattacon a 2 gulden en 16 stuivers de schellinck tot 7 stuivers enzovoort alle meerdere en
mindere penningen naar advenant gerekend, los vrij en exempt geld vrij van alle 10e 20e
meerdere of mindere penningen, exactien, impositien, contributies, leveranties hoe die zouden
mogen genoemd worden geen uitgezonderd of gereserveerd niet tegenstaand de plakkaarten
ter contrarie daaraan derogeren bij deze, koers en ingang genomen hebben de voorschreven
intrest te Kerstmis in het jaar 1721 zodat het eerste jaar van betaling vervallen en verschijnen
zal te Kerstmis 1722 enzovoort continueren van jaar tot de af kwijting en aflossing toe te
kwijten met 50 gulden of meerdere penningen heffend en de intrest die naar rate van tijd of
met een gelijke som van 200 gulden courant geld en de intrest naar laps van tijd te verschijnen
alles in munt en evaluatie als voorschreven en alle onkosten ter zake deze te gerezen en
hetgeen van goedenis als te doen cassatie incluis moeten alles bij de rentgelders gedragen
worden tot assurantie van welke kapitale som van 200 gulden courant en intresten die als
voorzeiden de comparant en zijn huisvrouw zijn ver obligerende hun respectieve personen en
goederen hebbende en te verkrijgen en wel special daarvoor te pand stellende en
hypothikeren.
- Een zeker perceel land gelegen in het Gooreinde onder Zoerle-Parwijs, palende oost Jan
Van Leuffel nu Adriaen Nuijens, zuid de straat, west de gemeente van Zoerle-Parwijs en
noord Guilliam Van Ecchelpoel en de Goorbossen.
Gegarandeerd het voorzeiden perceel voor los vrij en onbelast salvo heren cijns en servituut
van weg of grond ingevallen en uit kracht van welke akte is door de geconstitueerde gedaan
de behoorlijke opdracht en vertijdenissen tot rentheffers behoeve en is P.H. Halloint cums
uxore als cessie van actie hebbende als rentheffers in de gezegde pand gelegen in het
Gooreinde ter concurrentie van de voorschreven rente van 200 gulden courant cum intrest,
gegicht, geërfd gerealiseerd en gehypothekeerd pro ut in toi et debita foram coram meier
Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven en Cornelius Verberck schepenen.
Rente 200-0-0.
Pontgeld ingevallen 10-0-0
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10-05-1764 / Verkoping.
Op heden deze 10 mei 1764 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hier naar te noemen Joannes Baptista Douwen Martens soon man en voogd van Elisabeth
Cooremans inwoner van Westerlo tot Bergom, welke comparant bekent en verklaart in titel
van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebbern aaan Peeter De Winter
Jans zoon man en voogd (van) Catharina Leijs inwoner van Zoerle Westerlo in de Cathoven
straet.
- Een perceel hooiwas onder deze jurisdictie gelegen genaamd “den dooren boom of
langendonck” groot omtrent één derdel salvo justo, palende oost de erfgenamen
Cornelius Kerselaers, west Peeter Van Gehuchten, zuid Ludovicus Van Houdt en de
geuve laecke en noord de erfgenamen Nicolaes Heijlen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen hiervan wettelijk vertegen door de
verkoper is Peeter De Winter Janssoon cum uxore met uitgaande der brandende kaars door
meier Wijnants ontsteken ten manissche des selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd,
prout in toi et debita forma nadat koper en verkoper de eed haddengedaan dit transport niet en
is geschiedt in faveur van dode handen direct of indirect gelovende Peeter De Winter Jans
soon schot en lot de Heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram meier
Wijnants, Jan Baptist Van Kerckhoven en Cornelis La Borde schepenen.
Koop 137-0-0.
Hogen 18.
Pontgeld ingevallen 7-15-0.
01-06-1764 / Renteconstitutie.
Op heden 1 juni 1764 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hier
naar te noemen is Jan Baptist Van Kerckhoven hetgeen uit kracht van onwederoepelijke
procuratie geinsereerd in zeker akte van rente constitutie verleden bij Francis Van den
Brande weduwnaar van wijlen Jenneken Helsen ten behoeve van Jan Toelen Leonarts soon
ingevolg de rente daarvan gepasseerd voor de secretaris van Zoerle-Parwijs en zeker getuigen
op datum 8 november 1751 door dezelfde Joannes Toelen volgens kopie authentiek aan ons
geproduceerd, getoond en gebleken leidt en bekent Francis Van den Brande alzo bij deze
aan en ten behoeve van de gezeiden Joannes Toelen Leonarts soon een jaarlijkse en erfelijke
intrest van 5 gulden courant geld jaar percent dus jaar 3 gulden 10 stuivers courant los en vrij
en exempt geld uit van alle 10e, 20e meerdere of mindere penningen extractien, impositien,
contributies, leveranties hoedanig die zouden mogen wezen geen uitgezonderd of
gereserveerd niet tegenstaand de plakkaarten ter contrarien daaraan derogeren bij dezen, koers
en ingang genomen hebben de voorschreven intrest op 8 november 1751, zodat het eerste jaar
vervallen en verschijnen zal van betaling de intrest op 8 nomber 1752 enzovoort te
continueren van jaar tot jaar tot de volle en effectieve afkwijting en aflossing toe te kwijten
met een gelijke som van 70 gulden courant en de intrest naar laps van tijd te verschijnen alles
in munt en evaluatie als voorschreven en alle onkosten ter zake deze te gerezen mede hetgeen
van goedenis als te doen cassatie incluis moeten alle bij de rentgelder gedragen worden tot
assurantie van welke kapitaal som van 70 gulden en intrest dier als voorschreven de
comparant rentgelder is verbindende en legaal stellende de constituant respectieve persoon en
goederen waar of wat plaatse dezelfde zullen bevonden worden en wel speciaal daarvoor te
pand stelen opgedragen en hypotheek zijn vrouw kindgedeelte in alle erfgoederen op har en
ab intestato haar ouders verstorven en gedevolueerd geen uitgezonderd te weten.
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-

Een zeker huisje met één sille land aldaar annex gestaan en gelegen onder deze jurisdictie
in het Gooreinde, palende oost Jan Wilms, west Sebastiaen Heijlen, zuid Adriaen
Nuijens en noord de straat.
- Item een perceel dries genaamd “het pachtgoet” onder deze jurisdictie gelegen groot
omtrent één sille salvo, palende oost Jan Baptista Van Leuffel, west Ignatius Helsen
erfgenamen, zuid Jan Baptist Wagemans en noord de Eerwaarde Heer mijnheer Helsen
kapelaan tot Oisterseel.
Gegarandeerd voor los en vrij salvo heren cijns en servituut van weg of grond ingevallen
daarop garant en waar schap gelovende in forma, en uit kracht van welke akte is door de
geconstitueerde gedaan behoorlijk opgedraagd en vertijdenisse tot rentgelders behoeve en is
Joannes Toelen Leonaerts soon rentheffer in de gezegde panden, huisje, land en dries
voorzeiden ter concurrentie van de voorschreven rente cum intrest gegicht, gegoed en
gerealiseerd en gehypothekeerd pro ut in toi et debita forma actum ut supra meier Wijnants ,
Jan Baptist Van Kerckhoven, Cornelus Verberck en Francis Verschueren schepenen.
Rente 70-0-0.
Pontgeld ingevallen 3-10-0.
06-06-1764 / Verkoping.
Op heden deze 6 juni 1764 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Joseph Wagemans, Catharina Waghemans en Cecilia
Waghemans mede als last en procuratie authentiek hebbende en aan ons geprocuceerd,
getoond en gezien en gebleken van Thersia Waghemans welke comparanten en comparant
bekennen en verklaren in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan Bernardus Mertens man en voogd van Joanna Maria Floerberghs zijn wettige
huisvrouw inwoner van Tongerlo.
- Een zeker perceel erve of dries onder deze jurisdictie gelegen achter den bergh, genaamd
“het pachtgoed” groot omtrent één sille salvo justo volgens conditie van verkoping
gepasseerd door de Koninklijke openbaren geadmitteerde notaris Sieur P. Elaerts binnen
Westerlo residerende en zeker getuigen op datum 16 mei 1764, palende oost Jan Stoop,
west Ignatius Helsen erfgenamen, zuid Paulus Verhaustraeten nore uxoris en noord
Francis Van den Brande erfgenamen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen wettelijk hiervan vertegen door de
comparant verkoper is Bernardus Mertens cum uxore met uitgaande der brandende kaars
door meier Wijnants ontsteken ter manissche der selfs meiers daarin gegicht, gegoed en
geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkopers de eed hadden gedaan dit
transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper
Bernardus Mertens schot en lot de Heer en een ieder zijn goed reecht zonder arg of list, coram
Guilliam Wijnants meier, Jan Baptist Van Kerckhoven en Cornelius Verberck schepenen.
Koop.
Hogen.
Pontgeld .
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06-09-1764 / Verkoping.
Op heden deze 6 september 1764 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen juffrouw Joanna Vermeerberghen weduwe van wijlen Sieur
Philippus Halloint vrij heer en meester volgens testament van haar men en voogd aan ons
geproduceerd, getoond en gebleken welke comparant bekent en verklaart volgens hetzelfde
testament in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Joannes Van Roije Janssoon en Dimpna Aerdts zijn wettige huisvrouw inwoner van
Parwijs.
- Een zeker huis, stal, schuur en binnengeleg aldaar annex gestaan en gelegen onder deze
jurisdictie in het dorp genaamd “het haencken” groot samen omtrent 5 sillen salvo justo,
palende oost de cluijs en Henderick Pauwels, west het kerckhoff , de hof van de
gemeente school en Peeter Verhoeven, zuid de straat, noord de eerwaarde heer pastoor en
de erfgenamen Rennier Van der Wespen en meier Wijnants.
- Item een zeker perceel weide onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent 1 ½ sillen salvo
justo, palende oost de Broeck straete, west de erfgenamen Joris Helsen, zuid en noord
Jan Goovaerts Martensssoon.
Gegarandeerd hetzelfde altemaal los vrij en onbelast behoudesn op de gerechtigden heren
grond cijns en alsnog 10 stuivers cijns aan de kerk Sint Nicolaas alhier op het huis, stal,
schuur en binnengeleg aldaar annex uitgaande en alsnog 700 gulden rente van de koopsom de
kopers tegen 4 gulden percent ten profijt van de verkoopster of haar erfgenamen dus jaar
intrest 28 gulden courant geld beginnende te half maart inhet jaar 1765 ergo de eerste jaar
vervalt te half tmaart 1766 en servituut van weg of grond ingevallen opgedragen in heren
handen en wettelijk hiervan vertegen door de verkoopster is Joannes Van Roije Janssoon
cum uxore met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche
des selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita foram nadat koper en
verkoopster de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschiedt in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper Joannes Van Roije schot loth de Heer en ieder zijn
goed recht arg of list coram meier Wijnants, Cornelius Verberckt en Francis Verschueren
schepenen.
Koop 1100-0-0.
Hogen 93-.
Pontgeld ingevallen 59-13-0
06-09-1764 / Verkoping.
Op heden deze 6 september 1764 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Sieur P.H. Halloint secretaris van Herselt welke comparant
bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben
volgens conditie gepasseerd door dezelfde secretaris en zeker getuigen op datum 18 augustus
1764 aan Francis Helsen en Elisabeth Snijers zijn wettige huisvrouw inwoners van Parwijs.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen op de Keirbaene groot omtrent 3 sillen
salvo justo, palende oost Francis Stoop en Martinus Heijlen nore uxoris, west de
weduwe of erfgenamen Peeter Simens, zuid dezelfde erfgenamen en Martinus Heijlen
nore uxoris en noord de Keir baen lopende naar de Heijblom.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen, opgedragen heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is Francis Helsen Geeraertssoon cum uxore met uitgaande der
brandende kaas door meier Wijnants van s’Heer wegen ontsteken ter manisse des selfs
meiers daarin gegicht, gegoed en geërf pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoper
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de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschiet in faveur van dode handen direct of
indirect gelovende de koper Francis Helsen schot en lot de Heer en een ieder zijn goed recht
zonder arg of list coram meier Wijnants , Jan Baptist Van Kerckhoven, Cornelius
Verberck en Francis Verschueren schepenen.
Koop 458-0-0.
Hogen 11.
Pontgeld 23-9-0.
06-09-1764 / Verkoping.
Op heden deze 6 september 1764 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Sieur P.H. Halloint secretaris van Herselt welke comparant
bekent en verklaart in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben
volgens conditie gepasseerd door dezelfde secretaris en zeker getuigen op datum 18 augustus
1764 aan Francis Wijnants en Catharina Diels zijn wettige huisvrouw inwoners van
Parwijs.
- Een zeker beemd onder deze jurisdictie gelegen achter den Saert bosch groot omtrent één
oud bunder salvo justo, palende oost en zuid sieur Leonardus Mortelmans, west Jan
Vermeerberghen en noord Jan Van Kerckhoven.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond cijns ingevallen, opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is Francis Wijnants cum uxore met uitgaande der brandende kaas
door meier Wijnants van s’Heer wegen ontsteken ter manisse des selfs meiers daarin gegicht,
gegoed en geërf pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoper de eed hadden gedaan
dit transport niet en is geschiet in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de
koper Francis Wijnants schot en lot de Heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list
coram Guilliam Wijnants meier, Jan Baptist Van Kerckhoven, Cornelius Verberck
schepenen.
Koop 219-0-0.
Hogen 19-.
Pontgeld ingevallen.
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1765
07-02-1765 / Verkoping.
Op heden 7 februari 1765 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hier naar te noemen Joannes Baptist Verhoeven welke comparant bekent en verklaart in titel
van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van
Geeraert De Cort man en voogd (van) Anna Catharina Geijsen zijn wettige huisvrouw
inwoners van Westerlo tot Damseinde.
- Een zeker huizing en erve gelijk met de palen bepaald gestaan en gelegen onder deze
jurisdictie in het Gooreinde groot het samen etc., palende oost Sebastiaen Heijlen, west
de erfgenamen Peeter De Winter, zuid Adriaen Nuijens en noord de straat.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen heren handen en wettelijk hiervan vertegen
door de verkoper is Geeraerdus De Cort cum uxore met uitgaande der brandende kaas door
meier Wijnants van s’Heer wegen ontsteken ter manisse des selfs meiers daarin gegicht,
gegoed en geërf pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoper de eed hadden gedaan
dit transport niet en is geschiet in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de
koper Geeraerdus De Cort schot en lot de Heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list
coram meier Wijnants, Amandus Helsen, Cornelius La Borde, Adriaen Douwen en
Joseph Van Kerckhoven schepenen.
Koop 50-0-0.
Hogen 50-.
Pondgeld ingevallen.
07-02-1765 / Verkoping.
Op heden deze 7 februari 1765 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Francis Waghemans welke comparant bekent en verklaart in
titel van erf koop overgeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Jan Baptist
Simens inwoner van Parwijs.
- Zeker twee plekken land onder deze jurisdictie gelegen de een genaamd “het haveren
block” omtrent de Vijff huijsen gelegen groot omtrent 66 roeden salvo, palende oost de
erfgenamen Guilliam Van Kerckhoven, west Isaac Rochus, zuid Cornelius Verberck
en Jan Stoop en noord het beneficie H. Niolaij.
- Item een zeker plek land genaamd “den bosch” gelegen in den Saert bosch groot omtrent
92 roeden salvo, palende oost de erfgenamen Jan Verlinden, west JanVan den Brande
Adriaenssoon, zuid dezelfde Van den Brande en noord Peeter Helsen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is Jan Baptist Simens bejaarde jongeman met uitgaande der
brandende kaas door meier Wijnants van s’Heer wegen ontsteken ter manisse des selfs
meiers daarin gegicht, gegoed en geërf pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkoper
de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschiet in faveur van dode handen direct of
indirect gelovende de koper Jan Baptst Simens schot en lot de Heer en een ieder zijn goed
recht zonder arg of list coram meier Wijnants, Amandus Helsen, Cornelis La Borde,
Adriaen Douwen en Joseph Van Kerckhoven schepenen.
Koop 260-0-0.
Hogen 50.
Pontgeld ingevallen.
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14-03-1765 / Verkoping.
Op heden 14 maart 1765 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hier naar te noemen Joannes Lemmens inwoner van Oevel als beëdigde voogd van zijn nicht
Anna Lemmens welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop overgeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan de erfgenamen wijlen Cornelius Kerselaers en
Elisabeth Van Dijck te weten Petrus en Catharina Kerselaers.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent den Gelindelschen padt
genaamd “den boogaert” groot omtrent 117 roeden salvo, palende oost de erfgenamen
Kornelius Kerselaers, west de erfgenamen Peeter Jansens, zuid de erfgenamen
Kornelius Kerselaers en noord Jan en Adriaen Douwen Peeterssonen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden heren grond cijns en
servituut van weg of grond ingevallen opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan
vertegen door de verkoper is Petrus en Catharina Kerselaers naar uitgang der brandende
kaars door meier Wijnants van s’Heer wegen ontsteken en bij akte van vernaardering
[benadering = dicht in de buurt] van bloedwegen door Martinus Heijlen als beëdigde voogd
dezelfde en vernaardert voor dezelfde weeskinderen ter manisse des selfs meiers daarin
gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita foram nadat koper en verkoper de eed van
dode handen direct of indirect geloven schot lot de Heer en een ieder zijn goed recht zonder
arg of list coram meier Wijnants, Amandus Helsen, Adriaen Douwen en Joseph Van
Kerckhoven schepenen.
Koop 104.
Hogen 7-0-0.
Pondgeld ingevallen.
05-12-1765 / Renteconstitutie van 150 gulden.
Op heden 5 december 1765 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs
hier naar te noemen Amandus Helsen president schepenen hetgeen uit kracht van
onwederoepelijke procuratie geïnsereerd in zeker akte van renteconstitutie verleden Martinus
Wouters bejaarde jongeman inwoner als toen tot Strateneinde ten behoeve van Jan Toelen
Leonaerts soon ingevolgd de akte daarvan gepasseerd door het Koninklijke openbaren
geadmitteerde notaris Sieur Mertens binnen Tongerlo residerende en zeker getuigen op
datum 22 juli 1740 door dezelfde Joannes Thoelen Leonaerts soon ingevolgd kopie
authentiek aan ons geproduceerd, getoond, gebleken en gezien leid en bekent Martinus
Wouters alzo bij deze aan en ten behoeve van de gezegde Joannes Toelen een jaarlijkse en
erfelijke intrest van 6 gulden 15 stuivers courant geld jaar en in cash van precieze betaling
met 6 gulden jaar dus 4 gulden percent courant geld los en vrij en exempt geld vrij van alle
10e, 20e, 30e en meerdere of mindere penningen, extracties, impositien, contributies,
leveranties hoedanig die zouden mogen wezen of genoemd worden geen uitgezonderd of
gereserveerd niet tegenstaand de plakkaarten ter contrarie daaraan derogeren bij deze koers en
ingang genomen hebben de voorschreven intrest op 22 juli 1740 zodat het eerste jaar van
betaling de intrest vervallen en verschijnen zal op 22 juli 1741 en dat zo voort continu van
jaar tot jaar tot de volle en effectieve af kwijting en aflossing toe te kwijten met een gelijke
som van 150 gulden munt voorschreven en de intrest naar laps van tijd te verschijnen alles in
munt en evaluatie voorschreven en alle onkosten ter zake deze gereizen en te rijzen met
hetgeen van goedenis als te doen cassatie incluis moeten alles bij de rentgelder gedragen
worden tot assurantie van welke kapitale som van 150 gulden courant en intrest die de
comparant rentgelder is verbindende en ver obligerende der constituante respectieve persoon
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en goederen zo meubelen als immeubelen present en toekomende en wel speciaal daarvoor te
pand stellende, opdragen en hypothekeren.
- Een zeker perceel weide onder deze jurisdictie gelegen tot Gelendel genaamd “het
Parwijs bempdeken” groot 100 roeden salvo, aanpalende oost Adriaen Spapen, zuid
Peeter Van Eijnde erfgenamen en zijn zelf, west Marten Helsen en noord Adriaen
Wouters.
- Met alsnog een perceel weide onder deze jurisdictie gelegen groot 100 roeden salvo,
palende oost, zuid en noord zijn zelf en west Peeter Douwen.
- Met alsnog een perceel weide genaamd “het aertrijck bempdeken” gelegen onder Zoerle
Westerlo groot 100 roeden, palende oost Peeter Douwen, zuid zijn zelf, oost de wimp,
noord Peeter Douwen erfgenamen.
Gegarandeerd hetzelfde altemaal voor los en vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden
heren grond cijns servituut van weg of grond ingevallen daarop garant en waar schap
gelovende in forma, en uit kracht van welke akte is door de geconstitueerde gedaan de
behoorlijke op gedraagt en vertijdenissen tot rentheffers behoeve en zo is Joannes Toelen
Leonaerts soon rentheffer in de voorgemelde beemdjes voorschreven ter concurrentie van de
voorschreven rente van 150 gulden courant cum intrest gegicht, gegoed en geërfd gerealiseerd
en gehypothekeerd pro ut in toi et debita foram coram meier Wijnants, Amandus Helsen,
Cornelius La Borde, Adriaen Douwen en Jan Baptist Ceulemans schepenen.
Rente 150-0-0.
Pontgeld ingevallen.
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1766
13-02-1766 / Verkoping.
Op heden deze 13 februari 1766 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hier naar te noemen Joannes Wilms [ook Willems genoemd] weduwnaar van wijlen
Maria Wenderick en de gelijke erfgenamen van wijlen Henderick Vekemans en Anna
Maria Van Ecchelpoel welke comparanten bekennen en verklaren in titel van erf koop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Amandus Helsen Andries soon en
Anna Catharina Verborghstadt zijn wettige huisvrouw inwoners van Parwijs.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen in het Gooreinde groot omtrent 300
roeden salvo justo, palende oost Peeter Van Kerckhoven Michiels soon, west Francis
Van den Brande erfgenamen, zuid Adriaen Nuijens en noord de straat gaande van
Zoerle naar Tongerlo.
In een half bunder en de resterende landerijen bestaan in cijns goed en wezende dezelfde plek
land belast met een gegoede rente van 100 gulden ten profijt van de erfgenamen Jan Baptist
Verborghstadt en Dimpna Van den Brande en alsnog belast met een gegoede rente van 58
gulden courant ten profijt van de Gilde van de H. ridder St. Sebastiaen alhier op part en deel
Joannes Wilms en op de gerechten heren grond cijns en servituut van weg of grond
ingevallen opgedragen in heren handen en wettelijk hiervan vertegen door de verkoper is
Amandus Helsen Andries soon cum uxore met uitgaande der brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter manisse des selfs meiers daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi
et debita forma nadat de koper en verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is
geschied in faveur van dode handen direct of indirect belovende de koper schot loth,
gebeurlijk recht de Heer en ieder zijn goed recht, coram meier Wijnants, Amandus Helsen,
Cornelis La borde, Adriaen Douwen en Jan Baptist Ceulemans schepenen.
Koop boven de gegoede renten 322-0-0.
Hogen -19-0-0.
In s.pontgeld zonder prepart de renten voorz. 2/3 5-13.
17-06-1766 / Verkoping.
Op heden deze 17 juni 1766 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Jan Hermans inwoner van Parwijs welke comparant bekent en
verklaard in titel van erf koop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Francis Peeters Mertenssoon man en voogd van Thresia Boogaerts zijn huisvrouw
inwoners van Parwijs.
- Een zeker huis, hof, stal en schuur gestaan en gelegen in het dorp van Zoerle-Parwijs
genaamd “de croon” groot samen omtrent een half sille [50 roeden] salvo justo, palende
oost de haag half en half tussen de hof en erve van Jan Stoop, west de straat, zuid
Franciscus Helsen Geeraerts soon en noord Joseph Van Kerckhoven.
Gegarandeerd hetzelfde los vrij en onbelast behoudens op de gerechten heren grond cijns en
servituten van weg of grond ingevallen zonder iets meer daarop uitgaande opgedragen door de
verkoper in heren handen en wettelijk daarvan vertegen ten kopers behoeve is Francis
Peeters cum uxore [met echtgenote] met uitgaande der brandende kaars door meier Wijnants
van heren wegen ontsteken ten manisse des selffs meiers en schepenen wijsen rechtelijk door
meier Wijnants daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en
verkoper de eed hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect belovende de koper schot loth, gebeurlijk recht de Heer en ieder zijn goed
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recht, coram meier Wijnants, Amandus Helsen, Adriaen Douwen en Jan Baptist
Ceulemans schepenen.
Koop - 966-0.
Hogen -43-.
Pontp. Ingevallen.
17-06-1766 / Renteconstitutie van 1000 gulden.
Op heden deze 17 juni 1766 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Francis Peeters en Thresia Boogart zijn wettige huisvrouw
welke comparanten bekennen en verklaren en leiden gelijk zij kennen en leiden bij en mits
deze wel en deugdelijk schuldig te zijn te gelden en ontvangen te hebben uit handen van
Joannes Verellen en Anna Margarita Hermans gehuwden dezelfde akte daarvan
gepasseerd door de secretaris en schepenen van Zoerle-Parwijs op datum 16 juni 1766 aan ons
in origineel getoond en gebleken leiden en bekennen als en bij deze ten behoeve van de
gezegde Joannes Verellen en Margarita Hermans of actie hebbende een jaarlijkse en
erfelijke intrest van 3 gulden 15 stuivers jaar percent courant geld dus jaar een erfelijke intrest
van 37 gulden 10 stuivers courant in geld de schellinck a 7 stuivers en voort alle meerdere en
mindere penningen gerekend te betalen aan de geldschieters of actie hebbende los en vrij en
exempt geld vrij van alle 10e, 20e, meerdere of mindere penningen, extracties, subsidies,
impostien, contributies, leveranties hoedanig die zouden mogen genoemd geen uitgezonderd
of gereserveerd niet tegenstaand de plakkaarten ter contrarie daaraan derogerende bij deze
koers en ingang genomen hebben de voorzeiden intrest op 16 juni 1766, zodat het eerste jaar
van betalingen der intrest vervallen en verschijnen zal op 16 juni 1767 enzovoort van jaar tot
jaar tot de volle en effectieve af kwijting en aflossing toe te kwijten met een gelijke som van
tien honderd gulden [1000 gulden] courant geld of in 3 differente keren, de 2 eerste keren met
300 gulden courant en verschenen intrest en de derde keer met 400 gulden courant en de
intrest naar laps van tijd te verschijnen tot de volle af kwijting toe alles in munt en evaluatie
als voorschreven en alle onkosten ter zake deze gerijzen en te rijzen mede hetgeen in cash van
goedenis, pont penningen tot de naam als te doen cassatie incluis moeten alles bij de
rentgelder gedragen worden zonder vergoeding als het hun rentheffers of actie hebbende
gelieven zal tot assurantie van welke kapitale som van 1000 gulden courant geld en de
intresten die als voorschreven de comparanten rentgelders zijn verbindende en te pand stellen
hun respectieve personen en goederen waar of op wat plaats jurisdictie dezelfde zullen
bevonden worden en wel speciaal daar voren te pand stellende, opdragen en hypothekeren
- Een zeker huis, hof, stal en schuur onder Zoerle-Parwijs genaamd gestaan en gelegen in
het dorp genoemd “de croon” groot het samen omtrent één half sille [50 roeden] salvo
justo ter juiste maat onbegrepen, palende oost de haag half en half tussen de hof en erve
van Jan Stoop, west de straat, zuid Franciscus Helsen Geeraerts zoon en noord Joseph
Van Kerckhoven.
En tot onderpand assigneren en opgedragen de vrouw kindsgedeelte gelijk ook Andries
Boogaerts als borg voor de voorzeiden genoten word of penningen is assigneren [Een
aanwijzing voor betaling geven] en opgedragen voor onderpand zijn kindsgedeelte in alle
patrimoniale en matrimoniale erfgoederen waar of onder wat jurisdictie dezelfde bevonden
worden gelijk de rentgelders kindsgedeelte om in cash van enig gebrek te compareren voor
heer en hof competent daar de onderpanden zullen bevonden worden en dezelfde te laten
realiseren en hypothekeren het alles tot laste van de rent elders en hun borg submissus
[submissie = onderworpen, mee akkoord gaan] als principaal gegarandeerd altemaal voor los
en vrij en onbelast salvo heren cijns en servituten van wet of grond ingevallen op garant en
waar schap gelovende in forma ingevolge de teneur van de voorzeiden akte en uit kracht van
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welke is door de rentgelders gedaan en behoorlijk opdraagt en wettelijk vertijdenissen in
heren handen tot rentheffers behoeve en diens volgens is de secretaris alhier loco Joannes
Verellen en Anna Margarita Hermans rentheffers in de gezegde pand reëel hypotheek huis,
hof en schuur ter concurrentie van de voorzeiden rente cum intrest rechtelijk ter manisse des
meiers gegicht en gegoed gerealiseerd en gehypothekeerd pro ut in toi et debita forma
gelovende schot loth de Heer en een ieder zijn goed recht zonder arg of list coram Guilliam
Wijnants meier, Amandus Helsen en Jan Baptist Ceulemans schepenen.
Rent – 1000- 0.
Pontp. Ingevallen.
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29-08-1746 / Lening van 1600 gulden door de gemeente van Zoerle-Parwijs.
Op heden deze 29 oktober 1746.
Wij meier en schepenen, borgemeester van Zoerle-Parwijs en Eindhouthamme en altemaal de
beste ingezetenen en gegoed van Zoerle-Parwijs, hebben wij elk en een ieder van ons in
particulier geconstitueerd en machtigt gemaakt gelijk wij constitueren en machtig maken mits
deze Henricus De Winter meier, Ignatius Helsen schepenen, Joris Helsen schepenen van
Eindhoudthamme om uit zijn constituanten naam en van zijn het wegen samen en elk van ons
in bijzonder in onze naam en van ons het wegen op te nemen en ter rente op te halen tot laste
van onze gemeente volgens octrooi van zijne Majesteit soevereine raad van Brabant op datum
18 januari 1746 verleend en bij octrooien van zijne Majesteit de Koning van Frankrijk
verleent op 5 september 1746 ter som van 1600 gulden courant geld tot betaling van onze
quote van de leveranties van hooi, haver en stro in het kwartier van Geel volgens de beschrijf
brief op datum 21 oktober 1746, waarvoor wij speciaal zijn assigneren en wettelijk verbinden
alle onze comparanten personen huizingen en goederen, present en toekomende gestaan en
gelegen binnen het dorp of jurisdictie van Zoerle-Parwijs of Eindhoudthamme, mitsgaders die
aan onze gemeente daarin zijn contribueren, behoudens dat de voornoemde geconstitueerde
gehouden wezen van hetgeen voorzeiden hij of zij uit kracht deze ontvangen te hebben of
ontvangen zal worden het allen tijd de vermaand zijnde rekeningen, bewijs en reliqua te doen,
gevende voort de voornoemde geconstitueerde macht om uit dezelfde voorzeiden penningen
dezelfde rente te betalen allen als zulke quote als voorzeiden die wij comparanten
genoodzaakt zijn of waren te betalen, volgens de beschrijf brief als voor, mitsgaders de
geconstitueerden leveren behoorlijk kwitantie van voldoening allen hetwelk voorzeiden wij
comparanten beloven goed vast en van waarde te houden allen hetgeen de voorzeiden
geconstitueerde in zaak deze gedaan heeft of gedaan zal worden onder het verband van
persoon en goederen present en toekomende en dezelfde stellende tot heerlijke reële executie
hetzij voor de soevereine raad van Brabant, schepenen van Zoerle-Parwijs of alom elders het
nodige gedurende deze volle macht tot de tijd van de volle voldoening toe van de
voorschreven quote aldus gedaan et date ut supra het oorkonde hebben wij dit allemaal
ondertekend en deze met de schependom zegel gezegeld etc.
Concordaat originali en was ondertekend.
H. De Winter meier, Ignatuis Helsen, Jan Baptista Van Kerckhoven, Jan Baptist
Verborghstadt, Adriaen Wouters, Geeraert Peeters, Jan Verbist, Adriaen Spapen,
Francis Lemmens als borgemeester, Joris Helsen, Jan Peeters, Geeraert Faes, Henderick
Waghemans, Geeraerdt Helssen, Paulus Van Houdt, Jan Vercorten, Jan Sijen, Joanna
Catharina Vermeerberghen, Adriaen Van Kerckhoven, Amandus Helsen, Guilliam
Wijnants, Jan Van Houdt, Josephus Van Kerckhovhen.
Rekening, bewijs en reliqua die mits deze zijn doende meier De Winter, Ignatuis Helsen en
Joris Helsen schepenen van Zoerle-Parwijs en Joris Helsen schepenen van Eindhoudtham en
dat van een rente opgehaald als geconstitueerde van de gemeente van Zoerle-Parwijs de som
van 1600 gulden courant en dat in te voegen en manieren hierna volgende.
- En voor eerste ontvangen van de geconstitueerde of gemachtigde hebben ontvangen en ter
rente opgehaald van Sieur Peeter Verlinden inwoner van Herenthout de som van 1250
gulden courant op 7 september 1746 en dat op intrest a rate van 3 gulden en 10 stuivers
percent jaar dico het kapitaal 1250-0-0, intrest jaar 43-13-0.
- Item hebben de constituerende of gemachtigde van de voorzeiden gemeente ontvangen en
ter rente opgehaald bij of van de Eerwaarde Heer mijnheer etc. pastoor van Sint
Gummarus tot Herenthout op intrest a rate van 3 gulden en 10 stuivers percent jaar een
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-

som van 350 gulden courant welke 350 gulden gekomen zijn van de Eerwaarde Heer
mijnheer Sergers geïmplodeerd tot een beurs, welke voorzeiden som van 350 gulden
zullen en moeten kwijten en afgelegd worden in een gelijk som of evaluatie met de intrest
a rate van de tijd ergo het kapitaal dico 350-0-0, intrest jaar 12-0-0.
Item vermogen de meier en schepenen en gemeentenaren van Zoerle-Parwijs de
voorzeiden rente van 1250 gulden courant kwijten en afgelegd te worden met de intrest a
rate van de tijd ter som van 625 gulden het zetten ergo in 2 keer of diverse afbetalingen
met mindere of meerder met de intrest a rate van de tijd dico 625-0-0.
Ergo blijkt dat de geconstitueerde voorzeiden tot laste van de gemeente opgehaald hebben
ter rente de som van 1600 gulden courant in het geheel dico 1600-0-0.

Uitgaven tegen de ontvangsten.
- Voor eerst hebben de voorzeiden geconstitueerde of gemachtigde van de gemeente van
Zoerle-Parwijs uitgegeven en betaald op 8 november 1746 tot Geel tot voldoening van
onze quote van de gemeente voorzeiden de som van 788 gulden en 13 stuivers blijkende
bij kwitantie dico 788-13-0.
- Item hebben de voorzeiden rendanten betaald aan Geeraert Faes inwoner van ZoerleParwijs de som van 303 gulden courant waarmede betaald is een obligatie van 300 gulden
met de intrest a rate van de tijd welke Geeraert Faes was heffende tot laste van de
voorzeiden gemeente met intrest a rate van tijd van 4 percent jaar geschoten op 10 juli in
het jaar 1746 en van alles tot alles voldaan blijkende bij kwitantie in de comme dico 3030-0.
- Item hebben de voorzeiden rendanten gegeven en betaald aan Geeraert Helssen inwoner
van Zoerle-Parwijs in het dorp de som van 304 gulden courant waarmede de voorzeiden
Geeraert Helssen bekent voldaan te zijn van een obligatie met de intrest die de som van
300 gulden welke som de voorzeiden was heffende tot laste onze gemeente van ZoerleParwijs waarvan akte van schieting op 1 juli 1746 en daarvan van alles tot alles voldaan
volgens kwitantie in de comme dico 304-0-0.
- Item hebben de voorzeiden rendanten gegeven en betaald aan Adriaen Peeters inwoner
van Zoerle-Parwijs in het dorp de som van 150 gulden courant, waarmede de voorzeiden
Adriaen Peeters van alles tot alles voldaan te zijn van een obligatie geschied of geteld
aan de gemeente van Zoerle-Parwijs op 12 juni 1746 en op 1 november 1746 weder
gegeven waarmede de voorzeiden Adriaen Peeters bekent voldaan te zijn van alles en
alles volgens kwitantie in de comme dico 152-10-0.
- Item hebben de voorzeiden rendanten gegeven en betaald aan Jan Baptist Verborghstadt
inwoner van Zoerle-Parwijs in het dorp de som van 110 gulden courant, waarmede
dezelfde J.B. Verborghstadt bekent van hetzelfde kapitaal van 105 guldens courant en de
intrest vandien a rate van tijd van alles tot alles voldaan te zijn welke som hij was
heffende tot laste van onze gemeente van Zoerle-Parwijs op 8 september 1745 en 1
november 1746 voldaan blijkende bij kwitantie in de comme dico 110-0-0.
- Item hebben de voorzeiden rendanten gegeven en betaald aan de onkosten gerezen over
het passeren van 2 obligaties tot laste van Zoerle-Parwijs en Eindhoudham ten behoeve
van Sieur Peeter Verlinden en de andere ten behoeve van de voorzeiden beurs van
mijnheer Sergers aan de heer secretaris Fontijn volgens kwitantie de som van 4 gulden en
14 stuivers dico 4-14-0.
- Tot welke betaling van de onkosten en afleggen van de voorschreven obligaties en
intresten altemaal het samen gerekend de voorzeiden geconstitueerde rendanten van de
gemeentegeld uit de kas genomen hebben de som van 10 gulden 5 stuivers en alsnog eens
50 gulden ergo in het geheel 60 gulden 5 stuivers dico 60-5-0.
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Ergo de uitgaven tegen de ontvangsten gerekend blijkt als dat de voorzeiden geconstitueerde
of gemachtige rendanten van de gemeente van Zoerle-Parwijs en Eindhoudtham op het
ontvangsten voorzeiden belopen de som van 1600-0 deugdelijk alles bij kwitantie gebleken
betaald hebben de som van 1660-5-0.
Aldus gerekend en welk nagezien en gebleken actum deze.
29-10-1749 / Eed aflegging meier, secretaris en schepenen van Zoerle-Parwijs.
Op heden deze 29 oktober 1749 heeft de meier en de secretaris van Zoerle de eed gedaan voor
de president vervolgens het plakkaard vermeld van de plakkaard van het gelet gepubliceerd op
5 oktober van hetzelfde jaar dezelfde dag hebben de schepenen de eed gedaan voor de meier
Wijnants met name Ignatuis Helsen, Jan Verbiest, Geeraert Peeters, Adriaen Wauters,
Pauwels Van Houdt, Joseph Van Kerckhoven.
Aldus gedaan actum et datum voorschreven door mij Ignatuis Helsen president schepenen in
plaats van de secretaris mits hij niet kon schrijven.
24-01-1746 / Eed aflegging Joannes Stoop als secretaris van Zoerle-Parwijs.
Elisabeth Van Lorijnen princesse.
Despinoij gravin van Walham vrouw der stede en landen Geeraerstbergen Nivove Brine
Laloend Planenios Geel etc.
Allen de ghenen die dezen sullen sien hooren lesen ‘salut’.
Doen te weten dat mits de dood komen te varen de secretaris van onze dorp Zoerle-Parwijs
gelegen in onze land van Geel en dat het nodig is hetzelfde officie te remplaceren met
getrouw persoon van goede naam en reputatie en die daartoe is hebben de gerequireerde
capaciteit en alzo dezelfde kwaliteit zich bevinden in de persoon van Sieur Joannes Stoop
geboortig van het voorzeiden dorp zo is dat wij genegen wezende om te voldoen aan de
suppletie van onze getrouwe schepenen van de voorzeiden parochie het voorzeiden officie
van secretaris van Zoerle-Parwijs en gegeven zo en gelijk wij doen mits deze aan de
voorzeiden Sieur Joannes Stoop om hetzelfde te bedienen op de eer rechten plerogatien
profijt en emole menten daartoe staande zo en gelijk de voorschreven Evenpoel en zijn
voorzaten hebben genoten en vermogen te genieten op last nochtans van dezelfde secretarij
soorvaldige en getrouwe onze rechten als van degeen van de gemeente te houden beëdigen
exacte, register van alle de erfenissen, rent bekentenissen, resoluties en andere scabinale
akten, mitsgaders aan onze drossaard en rentmeester gratis te geven extracten van alle de
alternatieven en rentebekentenissen die zullen geschieden tot het invorderen van onze
pontpenningen en verder generale te doen alle hetgeen een goede en getrouwe secretaris
behoort en schuldig is te doen mitsgaders hierop te doen de gewone eed in handen van de
Heer Adriaen Vervloet onze drossaard van het voorzeiden land van Geel welke eed gedaan
zijn ordonneren aan alle onze officiers en ingezeten van het voorzeiden dorp en heerlijkheid
Zoerle-Parwijs van de voorzeiden Joannes Stoop te herkennen voor hun secretaris en hem die
kwaliteit te respecteren belastende verder deze te registeren op schepenen register inteken van
dient zo hebben wij deze doen depeseren door onze raes justendens van onze affaire in het
Nederlands en doen teweeg brengen door en van onze secretaris.
En hierop doen cachetteren het lachot van onze wapens gegeven binnen Brussel deze 20
januari 1746 en was ondertekend H.J. Borrenmans en alsnog F.H. Haberman.
Et in latere gezegeld met één rode zegel mitsgaders zo heeft Sieur Joannes Stoop 24 januari
1746 in de naast gaande commissie genoemd gedaan de behoorlijke en gerequireerden eed als
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secretaris van Zoerle-Parwijs, ter presentie van Geeraerd Faes en Guilliam Sijmens
schepenen van het voorzeiden Zoerle-Parwijs en was ondertekend A. Vervloet.
14-03-1743 / Voogdij.
Aan mijne Heren de meier en schepenen van Zoerle-Parwijs.
Vertoont met behoren respect Adrianus Versweijvel als oppervoogd van het wezen wijlen
Michiel Versweijvel en Maria Wauters hoe dat de vertoner genoodzaakt is recht te
presenteren aan V.E.E. te weten zodat de vertoner alsnu heeft verkocht een zeker weide
gelegen onder het markizaat Westerlo tot schulden behoef, en zowel tot onderhoudt van de
voorzeiden wezen als tot onderhoudt van hun voorzeiden vader, en mits het niet en vermag te
geschieden zonder prealabele permissie van V.E.E. zo keert de vertoner zicht tot V.E.E.
Ootmoed lijk biddende gelieve gediend te wezen aan de vertoner te permitteren van het
voorzeiden verkocht te laten goeden gichten in forma aan de koper van het voorzeiden goed,
mits daarvan te doen behoorlijk rekeningen bewijs en reliqua en was ondertekend Adriaen
Versweijvel.
Wij meier en schepenen accorderen de inhoudt dezer, aan de vertoner mits daarvan te doen
behoorlijk rekeningen bewijs en reliqua actum pleno collegio deze 14 november 1743 en was
ondertekend B. Evenpoel secretaris met paraf.
05-09-1745 / Voogdij.
Aan mijne Heren de meier en schepenen van Zoerle-Parwijs.
Vertoonden reverseren Joannes Claes en Hendrick De Winter als voogden der minderjarige
wees wijlen Peeter Claes en Anna De Winter hoe dat de voorzeiden vertoonders
genoodzaakt zijn van rekening te presenteren aan V.E.E. omdiewille [omwille] dat de
voorzeiden kinderen zijn naakt en bloot en daarboven om de rente af te leggen tot schuld
behoef te weten omdiewille dat de voorzeiden vertoners hebben verkocht zeker goed tot
schuld behoef voorzeiden waarvan zij vertoners alsnog moeten verkopen enige goederen om
alles te komen te heffen voor de voorzeiden wees en zij vertoners zullen doen behoorlijk
rekeningen bewijs en reliqua oorzaak de vertoners hun toevlucht is nemende tot V.E.E.
Ootmoed lijk biddende gelieve gediend te wezen van aan de vertoners te permitteren van het
voorzeiden verkocht goed te laten goeden, gichten prout ut toi et debita foram J.D.V. en
waren ondertekend Jan Claes waarbij geschreven stond met kruisje dit is het handwerk van
Jan Claes, verklarende niet te kunnen schrijven en Henderick De Winter.
Wij meier en schepenen accorderen de inhoudt deze aan de vertoners het accorderen verder
daarvan te doen behoorlijk rekeningen bewijs en reliqua en de koper daarin te goeden, gichten
en geërfd prout ut toi in debita forma actum 5 september 1743 en was ondertekend B.
Evenpoel secretaris met paraf.
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19-01-1830 / Adverdentie. (los bladje)
Op dinsdag aanstaande op 19 januari 1830 zal Petrus Van Kerckhoven koopman in hout te
Tongerlo om 9 uur voormiddag, precies aan zijn huizing te Tongerlo, publiek op borg
verkopen een grote partij droog brandhout bestaande in gekloven struikblokken, mutsaard en
spaanders.
Men zal dezelfde dag om één uur namiddag in de Smissenhoek te Westerlo alsnog verkopen
een partij eikenhout, eiken kloven, struikblokken en eiken schalen. Zeg het voort.
Anderzijde van het blad.
Bruynseels Joannes Franciscus.
Geboren te Westerlo op 15 oktober 1802 zoon van de overleden Joannes Bruynseels zijnde
dienstbode alhier malheur gelot hebben in het jaar 1821 klas van de gemeente Zoerle-Parwijs
getrokken hebben het nummer 9.
Niet dienstplichtig.
Lengte: 1 el 695.
Aangezicht: rond.
Voorhoofd: rond.
Mond: klein.
Kin: rond.
Haar: blond.
Wenkbrauwen: blond.
Merkbos: pokdalig.
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Goovaerts Joannes, inwoner van Westerlo in de Mardelije
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Blz. 27
Blz. 24-25
Blz. 109
Blz. 99
Blz. 23
Blz. 109
Blz. 36
Blz. 94
Blz. 102
Blz. 94
Blz. 15
Blz. 14
Blz. 14
Blz. 72
Blz. 95-96

Gorris Peeter

Blz. 30

Halliont Cathrina

Blz. 36
Blz. 56
Blz. 84-97
Blz. 100-101
Blz. 100
Blz. 83
Blz. 8
Blz. 18
Blz. 27
Blz. 103
Blz. 23
Blz. 24-35-47-94
Blz. 59
Blz. 105
Blz. 3
Blz. 40
Blz. 103
Blz. 78-82
Blz. 43-47
Blz. 35
Blz. 90
Blz. 100
Blz. 100-101
Blz. 35
Blz. 43-47-85
Blz. 66-67
Blz. 87
Blz. 35
Blz. 109
Blz. 28
Blz. 82
Blz. 37
Blz. 34-76-79-84
Blz. 108
Blz. 40
Blz. 98
Blz. 64
Blz. 53
Blz. 108
Blz. 108
Blz. 70
Blz. 64
Blz. 36
Blz. 40
Blz. 25
Blz. 4-19-20
Blz. 13
Blz. 8-12

Halloint P.F.
Halloint P.H.
Halloint P.H., secretaris van Herselt
Halloint Philippus
Halloint, notaris
Heijlen Andries
Heijlen Catharina
Heijlen Joannes Baptista
Heijlen Martinus
Helsen Adriaen
Helsen Amandus
Helsen Amandus Andries soon
Helsen Amandus Andries soon, inwoner van Parwijs
Helsen Amandus Andriessoone
Helsen Amandus, inwoner van Zoerle-Parwijs
Helsen Amandus, president schepenen van Zoerle-Parwijs
Helsen Anna
Helsen Elisabeth
Helsen Francis
Helsen Francis Geeraerts soon, inwoner Zoerle-Parwijs, Vijfhuisen
Helsen Francis Geeraertsssoon
Helsen Francis, inwoner van Parwijs
Helsen Geeraerdt
Helsen Geeraert
Helsen Geeraert Andries soon
Helsen Geeraert Andries soon, deken Sint Sebastiaen Zoerle-Parwijs
Helsen Geeraert Andriessone
Helsen Geeraert, inwoner van Zoerle-Parwijs
Helsen Geerardus
Helsen Guilliam Andries soon
Helsen Guilliam Siardussoon
Helsen Ignatius
Helsen Ignatius, schepenen van Zoerle-Parwijs
Helsen Jan
Helsen Jenneken
Helsen Joanna
Helsen Joris
Helsen Joris, schepenen van Eindhoudtham
Helsen Joris, schepenen van Zoerle-Parwijs
Helsen Michiel Jans soon, inwoner van de stad Mechelen
Helsen Peeter
Helsen Peeter Jansoone
Helsen Peeter Janssoon, inwoner van Tongerlo
Helssen Amandus
Helssen Catharina
Helssen Geeraert Andries soon
Helssen Geeraert Andries soone
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Helssen Geeraert Mertenssoone
Helssen Geerardt
Helssen Ignatius
Helssen Ignatius, president schepenen van Zoerle-Parwijs
Helssen Ignatius, schepen van Zoerle-Parwijs
Helssen Jan Baptista Charles soon
Helssen Jan Baptista Janssoone
Helssen Jan, schepen van Zoerle-Parwijs
Helssen Martinus Peeterssoone
Helssen Peeter Janssoone
Helssen, Eerwaarde Heer
Henderickx, kwezel tot Tongerlo
Henricx Guillielmus, notaris te Westerlo residerende
Henrotte Hendericus
Hermans Anna Margarita
Hermans Jan, inwoner van Parwijs
Hermans Joannes, inwoner van Parwijs
Herrotte Hendericus
Herrotthe Henricus, inwoner van Zoerle-Parwijs
Heuffkens, advocaat
Huijgen Guilliam
Huijgen Maria
Huijgens Maria
Huijpens Jan
Ingilberts J.J.

Blz. 7
Blz. 20
Blz. 4-11-13
Blz. 29
Blz. 9
Blz. 14
Blz. 8
Blz. 9
Blz. 5
Blz. 5
Blz. 5-30
Blz. 43-44
Blz. 15-97
Blz. 86-93
Blz. 106-107
Blz. 105
Blz. 91
Blz. 73-78
Blz. 60
Blz. 15
Blz. 10
Blz. 10
Blz. 17
Blz. 95
Blz. 63-66-67

Jacobs Elisabeth, begijn tot Herentals

Blz. 81-82
Blz. 80
Blz. 80
Blz. 45-46
Blz. 71
Blz. 45
Blz. 42-61-65-77
Blz. 90
Blz. 86
Blz. 23
Blz. 49
Blz. 21
Blz. 25
Blz. 70
Blz. 18
Blz. 26

Jacops Elisabeth
Jacops Joanna, Geestelijke dochter binnen Ramsel
Jans(s)ens Adriana
Jansen Catharina
Jansen Maria Josepha
Jansens Adriana
Jansens Anna Catharina, inwoonster Parwijs, dorp
Jansens Catharina, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Jansens Peeter
Janssens Adriana
Janssens Andries
Janssens Henderick
Janssens Jan Adriaens soon, inwoner van Westerlo
Janssens Peeter Aertsoon
Jennes Maria

Kerselaers Catharina

Blz. 103
Blz. 39-72-74-103
Blz. 103
Blz. 16

Kerselaers Cornelius
Kerselaers Petrus
Keusters Dympna
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Lecineurs, notaris

Blz. 6
Leers Anna
Blz. 50-51-52
Leiers Anna
Blz. 87
Leijsen Jacobus
Blz. 5
Lemmens Adriaen
Blz. 89
Lemmens Anna
Blz. 103
Lemmens Anna
Blz. 60
Lemmens Anna Catharina
Blz. 60
Lemmens Catharina
Blz. 62
Lemmens Francis
Blz. 10-30-31-47-60
>>>
Blz. 62
Lemmens Francis Guilliamssoone
Blz. 44
Lemmens Guilliam Adriaens soon
Blz. 61
Lemmens Joannes, inwoner van Oevel
Blz. 103
Lemmens Maria
Blz. 60-62
Lemmens Maria Anna
Blz. 62
Lemmens Merten
Blz. 28
Lemmens Peeter
Blz. 20
Lemmens Peeter Adriaens soon
Blz. 61
Lemmens Peeter Adriaensoone
Blz. 16
Lemmens Peeter Adriaenssoon, inwoner van Parwijs
Blz. 39
Lemmens Peeter Guilliams soon
Blz. 60-62
Lemmens Peeter Guilliams soon, inwoner van Westerlo, Cathove straet Blz. 89
Lemmens Peeter Guilliamssoone, inwoner van Westerlo
Blz. 36
Lemmens Peeter Jans soon
Blz. 60-62
Loots Peeterus, eremiet binnen Betekom
Blz. 90
Luijten Bartholemeus
Blz. 4-13

Maesmans Anna
Maesmans, notaris
Maria Van Kerckhoven
Markies van Westerlo
Mathei Ferdinandus, inwoner van Westerlo
Matthei Ferdinandus, president schepenen
Matthei Maria
Matthei Roza
Meier De Winter
Meir Jan
Mertens Bernardus, inwoner van Tongerlo
Mertens Jan, geassumeerde voogd van Tongerlo
Mertens, notaris te Tongerlo residerende
Mondelaers Jan Baptista, inwoner van Veerle
Moortgat J.
Mortelmans Leonardus

Naegels Francis
Nagels Francis
Neijlis Dielis, inwoner van Westerlo
Neudts Anna Maria
Neudts Anna Maria, ingezeten van Zoerle-Parwijs
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Blz. 12
Blz. 12
Blz. 71
Blz. 81
Blz. 56-57
Blz. 37
Blz. 57
Blz. 57
Blz. 37-38
Blz. 22
Blz. 99
Blz. 24
Blz. 103
Blz. 58-59
Blz. 94
Blz. 37
Blz. 29
Blz. 83
Blz. 92
Blz. 34-45
Blz. 32

Notalaers Jochimus
Notelaers Jochimus
Notelaers Jochimus, inwoner van Zoerle-Parwijs
Noteleers Franciscus
Noteleers Jochimus
Nuijdts Anna Maria
Nuijdts Maria Anna
Nuijdts Maria, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Nuijens Adriaen
Nuijts Anna Maria

Blz. 61
Blz. 48
Blz. 47
Blz. 18
Blz. 18
Blz. 43
Blz. 3
Blz. 38
Blz. 21
Blz. 76

Oniaerts E. [Oniaerts Egidius] notaris tot Olen

Blz. 63-66-67-84-87
Blz. 95

Op den Beeck Francis, inwoner van Begijnendijk

Parcij Carel, jonker en inwoner van Westerlo
Pauli J.F., advocaat
Pauli Joannes Franciscus, tot Geel residerende
Pauli, advocaat
Pauwels Hendrick
Pauwels Theresia, inwoonster van Westerlo
Peeter Peeters Henderickx soon
Peetermans Martinus
Peeters Adriaen, ingezeten van Zoerle-Parwijs
Peeters Adriaen, inwoner van Wiekevorst
Peeters Adriaen, inwoner van Zoerle-Parwijs
Peeters Cathelijn
Peeters Dielis
Peeters Elisabeth, inwoonster van Tongerlo
Peeters Francis
Peeters Francis Mertenssoon, inwoner van Parwijs
Peeters Jan
Peeters Jan Hendrick soon
Peeters Jan Hendricksoone
Peeters Joannes Henderick sone
Peeters Maria
Peeters Martinus
Peeters Peeter
Peeters Peeter Adriaens soon, pachter in dijck
Peeters Peeter Hendricks soon
Peeters Peeter Peeters soon
Peeters Peeter Peeterssone, inwoner van Zoerle-Parwijs
Peeters Peeter, schepen van Zoerle-Parwijs
Peeters, Prior van de Augustijnen binnen Herentals
Peijs Maria
Pennenborgh, onderpastoor van Zoerle-Parwijs
Pierson, loco secretaris van Tongerlo
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Blz. 56
Blz. 68
Blz. 67
Blz. 67
Blz. 19-20
Blz. 56-57
Blz. 95
Blz. 5
Blz. 33
Blz. 92
Blz. 109
Blz. 33-34-46-48
Blz. 92
Blz. 40
Blz. 106
Blz. 105
Blz. 14
Blz. 21
Blz. 19
Blz. 27
Blz. 24-25
Blz. 11-19-43-47
Blz. 44
Blz. 32
Blz. 11
Blz. 71-83
Blz. 41
Blz. 9
Blz. 20
Blz. 4
Blz. 97
Blz. 15

Raes Dimpna
Raes Peeter
Raijmaeckers Anna, inwoonster van Herselt in de Quadestraet
Reijns Egidius, notaris
Rocchus Isaack
Rocchus Isaack , inwoner van Zoerle-Parwijs
Rochus Isaack
Rochus Isaack, ingezeten van Zoerle-Parwijs
Roelans Anna Maria
Roelants Anna
Roelants Anna, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Rosel Guilliam
Rossel Elisabeth
Rossel Guilliam

Sannen Peeter
Schaf(f)raedts Maria Anna
Schaffrats Maria
Schaffrats Maria Anna
Scheepers Elisabeth
Schellens Maria
Schooffs Gerardus, Eerwaarde Heer Priester
Schoth J.
Seijen Jan, schepen van Zoerle-Parwijs
Seijen, secretaris van Oevel
Seirghers, pastoor
Sergers
Sergers, Eerwaarde heer
Sijen Jan Janssoon, inwoner van Zoerle-Parwijs in de Weijcke
Sijmens Jan
Sijmons Francis
Sijmons Jan
Sijmons Peeter
Sijmons Petrus
Simens
Simens Jan Baptist, inwoner van Parwijs
Simens Maria Anna
Simens Peeter
Simons Maria Catharina
Siongers J.B., Eerwaarde Heer
Siongers Petrus
Sjongers
Slabbeeck, notaris tot Mechelen
Smolders Peeter
Smolders Peeter, inwoner van Weghelesandt
Smolders Peeter, inwoner van Wehgelesandt
Sneijers Elisabeth Theresia, inwoonster Zoerle-Parwijs, Vijfhuisen
Sneijers Jan Jans soon
Snijers Elisabeth, inwoonster van Parwijs
Soeten Anna Catharina
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Blz. 72
Blz. 30-72
Blz. 94
Blz. 10
Blz. 3-34-43-45
Blz. 38
Blz. 76
Blz. 32
Blz. 24
Blz. 73-74
Blz. 59
Blz. 28
Blz. 18
Blz. 18
Blz. 26
Blz. 35
Blz. 13
Blz. 8-12-20
Blz. 64
Blz. 29
Blz. 9
Blz. 63-66-67
Blz. 9
Blz. 52
Blz. 24
Blz. 73
Blz. 109
Blz. 37
Blz. 43
Blz. 47
Blz. 47-64
Blz. 30
Blz. 47
Blz. 71
Blz. 102
Blz. 79
Blz. 45-61-83
Blz. 23
Blz. 74
Blz. 14
Blz. 94
Blz. 9
Blz. 35-40-41
Blz. 49
Blz. 38-39
Blz. 90
Blz. 66-67
Blz. 100
Blz. 40-41

Soeten Anna Catharina, inwoonster van Weghelesandt
Soeten Anna Cathrina
Soeten Anna Cathrina, inwoonster van Wehgelesandt
Soeten Martinus
Soeters Anna Maria, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Spapen Adriaen
Spapen Catharina
Spapen Laurentinus Michiels soon
Spapen Michiel, inwoner van Tongerlo, Geneijndestraete
Staers Anna, burgerinne der stad Diest
Sterckx Anna, inwoonster van Ramsel
Steurs J.F., rentmeester van zijne Koninklijke Majesteit ter Pruisen
Steurs, rentmeester
Stevens Adriaen
Stevens Anna Maria
Stevens Anselmus Jans soon
Stevens Catharina
Stevens Christiaen
Stevens Elisabeth
Stevens Jan
Stevens Maria
Stevens Maria, inwoonster van Westerlo
Stoop Anna
Stoop Francis
Stoop Francis Jans soon
Stoop Franciscus
Stoop Hendrick
Stoop Jan
Stoop Joannes
Stoop Joannes, secretaris van Zoerle-Parwijs
Struijven Peeter
Struijven Peeter, inwoner van Westerlo
Swolfs Tresia

Blz. 49
Blz. 35
Blz. 38-39
Blz. 13-15
Blz. 35
Blz. 97
Blz. 54
Blz. 54
Blz. 32
Blz. 91
Blz. 95
Blz. 10
Blz. 11
Blz. 30
Blz. 77
Blz. 77
Blz. 32
Blz. 9
Blz. 9
Blz. 23
Blz. 9
Blz. 58
Blz. 83-84-85
Blz. 66-79
Blz. 81
Blz. 28
Blz. 3
Blz. 82
Blz. 110
Blz. 75-81-84
Blz. 81
Blz. 59-68
Blz. 48

Thijs Adriaen

Blz. 72
Blz. 37
Blz. 85-103-104
Blz. 98-99
Blz. 68-69
Blz. 5
Blz. 24
Blz. 4-13

Toelen Anna Cathrina
Toelen Jan Leonaerts soon
Toelen Jan Leonarts soon
Toelen Joannes Leonarts soon(e)
Tseijen Elisabeth
Tuerelincx Arnoldi
Tuerlincx Elisabeth

Van Aecken Elisabeth
Van Alphen, notaris tot Turnhout
Van Broeckhoven G., pastoor van Zoerle-Parwijs
Van Camp Goijvaert
Van Camp Goovaert
Van Castel Peeter
Van Cauwegom
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Blz. 48
Blz. 10
Blz. 75
Blz. 10-11-17
Blz. 10
Blz. 23
Blz. 10

Van de Brande Dimpna
Van de Brande Francis Janssoone
Van de Poel Maria
Van De Put Francis
Van De Put Geertrudus
Van De Put Jan
Van de Venne Carolus
Van den Brande Dimpna
Van den Brande Francis
Van den Putte Jan
Van Der Plancken Constantinus Norbertus, priester en rector Westerlo
Van Dijck Andries
Van Dijck Catharina, inwoonster van Westerlo
Van Dijck Elisabeth
Van Dijck Elisabeth, inwoonster van Nodderwijck
Van Dijck Elisabeth, inwoonster van Noorderwijk
Van Dijck Henderick
Van Dijck Hendrick
Van Dijck Jan
Van Dijck Petronella
Van Dijck, secretaris van Wickenvoorst
Van Ecchelpoel Adriaen
Van Ecchelpoel Anna Maria
Van Ecchelpoel Guilliam
Van Ecchelpoel Jan Baptista
Van Echelpoel Guilliam
Van Eijnde Maria
Van Eijnde Martinus
Van Engelen Joseph, notaris
Van Eutsel Catharina
Van Eutsel Maria Hendrick dochter
Van Haecht Maria
Van Hecchepoel Maria
Van Hoeve Guilliam, schepenen van Oevel
Van Houdt Jan
Van Houdt Joannes Jans soon
Van Houdt Paulus
Van Houdt Peeter
Van Houdt Theresia
Van Houdt Thersia
Van Hove Adriaen
Van Kerckhoven Adriaen
>>>
Van Kerckhoven Adriaen Adriaens soon
Van Kerckhoven Adriaen Sebastiaens soon, inwoner Zoerle Westerlo
Van Kerckhoven Adriaen, deken, Gilde St. Sebastiaen Zoerle-Parwijs
Van Kerckhoven Adriaen, schepen van Zoerle-Parwijs
Van Kerckhoven Anna
Van Kerckhoven Anna Elisabeth, inwoner van Parwijs
Van Kerckhoven Catharina
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Blz. 69-71
Blz. 42
Blz. 63
Blz. 26
Blz. 26
Blz. 26
Blz. 74
Blz. 87-105
Blz. 98
Blz. 85
Blz. 56
Blz. 21
Blz. 70
Blz. 72-74-103
Blz. 39
Blz. 59
Blz. 24
Blz. 15
Blz. 21
Blz. 16
Blz. 15
Blz. 79
Blz. 105
Blz. 79
Blz. 79
Blz. 67
Blz. 6
Blz. 6-9
Blz. 23
Blz. 21
Blz. 3
Blz. 21
Blz. 25
Blz. 52
Blz. 79-83-84-85
Blz. 68-75
Blz. 79
Blz. 48
Blz. 79
Blz. 67
Blz. 82
Blz. 18-20-63-66-67
Blz. 76
Blz. 11
Blz. 58
Blz. 87
Blz. 9
Blz. 66-67
Blz. 91
Blz. 13

Van Kerckhoven Catharina, inwoonster van Westerlo, Cathove straet
Van Kerckhoven Cornelia, tot Wickenvorst [Wiekevorst]
Van Kerckhoven Jan Baptist
Van Kerckhoven Jan Baptist Jans soon
Van Kerckhoven Jan Baptista
Van Kerckhoven Joanna
Van Kerckhoven Joanna Maria
Van Kerckhoven Joseph
Van Kerckhoven Joseph, inwoner van Zoerle-Parwijs
Van Kerckhoven Lembrecht
Van Kerckhoven Maria
Van Kerckhoven Paulus
Van Kerckhoven Petrus, koopman in hout te Tongerlo
Van Koeckenbeeck Antho(o)ni
Van Leuffel Jan Jans soon
Van Leuffel Joannes
Van Leuffel Maria
Van Lorijnen Elisabeth, Princesse, Despinoij gravin Walham etc.
Van Lueffel Jan Jans soon
Van Lueffel Maria
Van Meerberghen Jenneken
Van Oijtsel Petronella, inwoonster van Wiekevorst
Van Oishoven Catharina, inwoonster van Westerlo, Cathove straet
Van Oishoven Cathrina, inwoonster van Westerlo
Van Oosthoven Catharina
Van Ouijtsel Peeter Nicolaes soon
Van Outsel Anna Catharina
Van Outsel Ferdinandus
Van Outsel Jan
Van Outsel Joanna Maria
Van Outsel Sebastiaen
Van Paesschen Anna Catharina, begijn tot Herentals
Van Passel Dympna
Van Roij Peeter
Van Roije Joannes Janssoon, inwoner van Parwijs
Van Rooij Theodorus, schout van de heerlijkheid Tongerlo
Van Spauwen Gerlacus, prior van het klooster Tongerlo
Van Tendeloo Elisabeth, begijn tot Herentals
Van Uijtsel Maria, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Van Wesel Fr., advocaat binnen Meerhout residerende
Vande Brande Adriaen Dilis soone, ingezeten van Zoerle-Parwijs
Vande Brande Dimpna
Vande Brande Jan Janssoone
Vanden Brande Dimpna Dielisdochter
Vanden Brande Jenno
Vanden Brande Joanna
Vanden Brande Maria
Vanden Brande Peeter Dielis soon
Vanden Eijnde Guilliam Francis Jans zoon
Vanden Eijnde Jan Baptista Jans zoon
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Blz. 89
Blz. 15
Blz. 98
Blz. 48
Blz. 27
Blz. 5
Blz. 89
Blz. 79-83
Blz. 38
Blz. 18
Blz. 30-45-61-83
Blz. 18
Blz. 112
Blz. 6
Blz. 70
Blz. 95
Blz. 54-63-97
Blz. 110
Blz. 58
Blz. 63
Blz. 56
Blz. 92
Blz. 89
Blz. 36
Blz. 62
Blz. 50
Blz. 29
Blz. 29
Blz. 29
Blz. 29
Blz. 29
Blz. 21
Blz. 7-16
Blz. 27
Blz. 100
Blz. 15
Blz. 53
Blz. 81-82
Blz. 47
Blz. 82
Blz. 23
Blz. 50
Blz. 18
Blz. 21
Blz. 3
Blz. 7
Blz. 17
Blz. 12
Blz. 4
Blz. 4

Vander Grauwende Paulus, notaris
Vander Heijden Hermanus
Vanderwespen Rennier
Vanmeerberghen Maria
Vekemans Henderick
Vekemans Jan
Vekemans Maria
Verberck Cornelis
Verberck Cornelius
Verberck Cornelius, inwoner Parwijs, dorp
Verberck Cornelius, inwoner van Zoerle-Parwijs
Verbiest Hendrick
Verbist Dimpna
Verborghstadt Anna Catharina, inwoonster van Parwijs
Verborghstadt Catharina
Verborghstadt Catharina, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Verborghstadt Dimpna
Verborghstadt Henderick
Verborghstadt Hendericus
Verborghstadt Henrick
Verborghstadt Jan Andries
Verborghstadt Jan Andries, inwoner van Zoerle-Parwijs
Verborghstadt Jan Baptist
Verborghstadt Jan Baptist, inwoner van Zoerle-Parwijs
Verborghstadt Jan Baptista
Verborghstadt Jan, schepen van Zoerle-Parwijs
Verborghstadt Jenneken, ingezeten van Zoerle-Parwijs
Verborghstadt Maria Anna
Verborghstadt Peeter
Verborght Catharina
Verbraecken Egidius
Verbruggen Maria Anna
Verbruggen Thersia, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Verbrugghen Andries, schepen van Zoerle-Parwijs
Verbrugghen Theresia
Verbrugghen Thersia
Vercoorten Joannes
Vercoorten Joannes, inwoner van Zoerle-Parwijs
Verdonck Martinus
Verdonck Sebastiaen
Verellen Joannes
Verelst Joannes
Verhaegen Elisabeth
Verhaeghen Franciscus, inwoner van Mol
Verhaustraeten Joannes
Verhaustraeten Paulus
Verhelst Jaspaer Niclaessoone
Verhoeven Anna Maria, inwoonster van Busschot
Verhoeven Joannes Baptist
Verhoeven Peeter
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Blz. 10
Blz. 14
Blz. 5
Blz. 8
Blz. 105
Blz. 79
Blz. 79
Blz. 60-61
Blz. 55-71
Blz. 90
Blz. 86
Blz. 15
Blz. 46-56
Blz. 105
Blz. 24-25-47
Blz. 40
Blz. 77
Blz. 48
Blz. 33-34
Blz. 46
Blz. 79
Blz. 35
Blz. 87-95-105
Blz. 109
Blz. 7-60-62-69-71
Blz. 9
Blz. 33
Blz. 44-47-55-60-62
Blz. 65
Blz. 3
Blz. 9
Blz. 65
Blz. 60
Blz. 9
Blz. 86
Blz. 73-78-93
Blz. 73-74
Blz. 59
Blz. 9
Blz. 9
Blz. 106
Blz. 13
Blz. 85
Blz. 94
Blz. 66
Blz. 79
Blz. 29
Blz. 50
Blz. 102
Blz. 12-13

Verhoustraeten Maria
Verkorten Jan
Verlegh Hendericus
Verleuffelt Joannes Baptista Janssoone
Verlinden Adriaen, inwoner van Westerlo
Verlinden Andries
Verlinden J.B. [Verlinden Joannes Baptista] notaris tot Herselt
>>>
Verlinden Jan
Verlinden Jan Baptista
Verlinden Joannes Baptista
Verlinden Peeter
Verlinden Peeter Andries soon
Verlinden Peeter Andries soon, inwoner van Westerlo, Cathove straet
Verlinden Peeter, inwoner van Herenthout
Verloij Joannes
Verluijten Ludovicus, secretaris van Zoerle-Parwijs
Vermaelen Peeter
Vermaelen Peeter, inwoner van Zoerle-Parwijs
Vermaelen Peeter, wonende in de abdij van Averbode
Vermeerberghen Anna Cathrina
Vermeerberghen Anselmus Adriaens soon
Vermeerberghen Cornelius
Vermeerberghen Guilliam
Vermeerberghen Jan Baptist
Vermeerberghen Jan Baptista
Vermeerberghen Joanna
Vermeijen Anna Elisabeth
Verreijdt Jan
Verrijdt Joannes
Verstappen Cathelijn
Verstappen Cathrina
Verstappen Franciscus
Verstappen Peeter
Verstrepen Adriaen
Versweijvel Adriaen
Versweijvel Michiel
Verswijvel Adriaen
Verswijvel Adriaen, dienaar van justitie van Westerlo
Verswijvel Martinus
Verswijvel Michiel
Vervloet A., hoofdrossaard van de Vrijheid en land van Geel
Vervloet Adriaen, drossaard van Geel
Verwimp Christina
Verwimp Cristina
Verwimp Elisabeth
Verwimp Jan Hendrickssoon
Verwimp Peeter
Vrancken Maria, inwoonster van Tongerlo, Geneijndestraete
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Blz. 33
Blz. 24
Blz. 32
Blz. 21
Blz. 92
Blz. 9
Blz. 19-58-71-73-74
Blz. 76-91
Blz. 14
Blz. 54
Blz. 63
Blz. 60-62-109
Blz. 63
Blz. 89
Blz. 108
Blz. 36
Blz. 9-22-29
Blz. 23-25-80
Blz. 42
Blz. 48
Blz. 37
Blz. 45
Blz. 33
Blz. 50
Blz. 83
Blz. 84-85-97
Blz. 100
Blz. 95
Blz. 4
Blz. 63
Blz. 58
Blz. 37
Blz. 21
Blz. 60-62
Blz. 64
Blz. 111
Blz. 111
Blz. 51
Blz. 50
Blz. 7-19
Blz. 51
Blz. 10
Blz. 110
Blz. 27
Blz. 8
Blz. 54-55
Blz. 18
Blz. 54-55
Blz. 32

Wagemans Catharina
Wagemans Cecelia
Wagemans Elisabeth
Wagemans Joseph
Waghemans Catharina
Waghemans Cecilia
Waghemans Cecillia, inwoonster van Zoerle-Parwijs
Waghemans Elisabeth
Waghemans Francis
Waghemans Franciscus
Waghemans Henderick
>>>
Waghemans Henderick, inwoner van Parwijs
Waghemans Hendrick
Waghemans Henrick
Waghemans Jan Baptista
Waghemans Joseph
Waghemans Josephus
Wauters Anna Catharina, inwoonster van Zoerle Westerlo
Wauters Anth.
Wauters Maria
Wauters Maria Anna
Wauters Maria, inwoonster van Parwijs
Wauters Philipphus Jacobus
Wauters Philippus Jacobus
Wenderick Maria
Wenderickx Maria
Wielms Joannes
Wijnants Catharina
Wijnants Elisabeth
Wijnants Francis
Wijnants Francis, inwoner van Parwijs
Wijnants Francis, inwoner van Zoerle-Parwijs
Wijnants Guilliam
Wijnants Jacobus
Wijnants Jacobus, inwoner van Parwijs
Wijnants Peeter Peeters soon
Wijnants Peeter, inwoner van Parwijs
Wijnants, meier van Zoerle-Parwijs
Willems Jan
Wilms Joannes
Wilms Joannes [ook genoemd Willems Joannes]
Wittocx Petrus, notaris
Wouijts Joanna
Wouters Anna Catharina
Wouters Jacobus Philippus
Wouters Maria, inwoonster van Parwijs
Wouters Martinus, inwoner van Strateneinde
Wouters Philipphus Jacobus
Wouters Philippus Jacobus
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Blz. 99
Blz. 99
Blz. 84
Blz. 99
Blz. 76-77-86
Blz. 44-71-76-77-83
Blz. 41
Blz. 76-77-80
Blz. 102
Blz. 14
Blz. 65-76-77-78-80
Blz. 86
Blz. 46
Blz. 8-12
Blz. 8-13
Blz. 76-77-80
Blz. 76-77
Blz. 78
Blz. 58
Blz. 29
Blz. 20-51-61-111
Blz. 53
Blz. 65
Blz. 65
Blz. 61
Blz. 105
Blz. 87
Blz. 87
Blz. 4-11-13-76
Blz. 17-66-67-85
Blz. 35-74-81-101
Blz. 92
Blz. 53
Blz. 30
Blz. 6-20-53-61-62
Blz. 65-91
Blz. 90
Blz. 44
Blz. 40
Blz. 25
Blz. 69
Blz. 105
Blz. 21
Blz. 55
Blz. 20
Blz. 45-46
Blz. 91
Blz. 103
Blz. 42
Blz. 20-49-77

Wuijts Catharina
Wuijts Joannes Mathijs soon
Wuijts Martinus Guilliams soon, inwoner van de stad Antwerpen

128

Blz. 83-85-97
Blz. 36
Blz. 87-88

 Toponiemen 
Aarschot
Achtersten boogaert een perceel erve
Aertrijck bempdeken een perceel weide onder Zoerle Westerlo
Antwerpen

Begijnendijk
Bemdken
Berdt Lieckens een perceel land gelegen onder Zoerle-Parwijs
Bergh
Bergh onder Zoerle-Parwijs
Berghpad onder Zoerle-Parwijs
Bergom
Betekom
Biest onder Zoerle-Parwijs
Bist onder Zoerle-Parwijs
Bogaert een perceel land
Boinder een perceel of plek land onder Zoerle-Parwijs
Boogaert een plek land onder Zoerle-Parwijs
Boogaert of Slanger bosken een plek land onder Zoerle-Parwijs
Bosch een plek land
Bosken een plek land onder Zoerle-Parwijs
Broeck straete
Bunder
Busschot oude benaming voor Booischot

Cathove straet [Kathovestraat] onder markizaat Westerlo
Cathove(n) straete onder Zoerle Westerlo
Cauwlaeck
Claes block een perceel erve onder Zoerle-Parwijs
Cnopens dries
Cool zille een plek hooiwas onder Zoerle-Parwijs
Crepelingen
Cruijs onder Zoerle-Parwijs

De Croon, huis, hof, stal en schuur onder Zoerle-Parwijs
Derdel
Diest
Dooren boom een perceel hooiwas onder Zoerle-Parwijs
Drij sillen een stuk land onder Zoerle-Parwijs
Dumpel een plek land gelegen onder Zoerle-Parwijs
Dutsboom
Dutsboom een plek land in de Vijf huijsen onder Zoerle-Parwijs
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Blz. 70-95
Blz. 19
Blz. 104
Blz. 87
Blz. 95
Blz. 6
Blz. 39
Blz. 38
Blz. 99
Blz. 56
Blz. 98
Blz. 90
Blz. 8
Blz. 37-46-90
Blz. 20
Blz. 59-78
Blz. 72-103
Blz. 54
Blz. 102
Blz. 68
Blz. 100
Blz. 6
Blz. 50
Blz. 54-89-91
Blz. 36-54-98
Blz. 12-13
Blz. 12
Blz. 93
Blz. 89
Blz. 13
Blz. 95
Blz. 105-106
Blz. 18
Blz. 48-50-91
Blz. 98
Blz. 70
Blz. 45
Blz. 92
Blz. 93

Eijndenpoel een plek hooiwas gelegen onder Zoerle-Parwijs
Eijndert Ham
Eijndt Houdt Hamm
Eindhoutham(me)
Everboden {oude benaming voor Averbode] de abdij

Flasstraet onder Zoerle-Parwijs

Blz. 51
Blz. 35
Blz. 35
Blz. 108-109-110
Blz. 48
Blz. 15
Blz. 54
Blz. 84
Blz. 66
Blz. 108

Fles straet onder Zoerle-Parwijs
Flessen straet onder Zoerle-Parwijs
Flessestraete te Zoerle-Parwijs
Frankrijk

Geel
>>>
Geeraertsbergen
Gelendel {oude benaming is Gelindel]
Gelendel gehucht onder Westerlo
Gelendel onder Zoerle-Parwijs
Gelindel {oude benaming voor Gelendel] onder Zoerle-Parwijs
Gelindel oude benaming voor Gelendel gehucht onder Westerlo
Gelindelschen padt
Gemeijn broeck
Gemeijn broeck in het roth
Gemeijn broeck onder Zoerle-Parwijs
>>>
Gemijn broeck gelegen in het Roth
Gemijn broeck onder Zoerle-Parwijs
Geneijndestraete onder Tongerlo
Goorbosch een plek land onder Zoerle-Parwijs
Goorbosch een plek land, weide en heide onder Zoerle-Parwijs
Goorbossen onder Zoerle-Parwijs
Gooreijnde { oude benaming voor Gooreinde]
Gooreinde
Gooreinde gelegen onder Zoerle-Parwijs
Gooreinde onder Zoerle-Parwijs
Guisbert Lieckens een plek land onder Zoerle-Parwijs

Haveren block een plek land onder Zoerle-Parwijs
Heeren Bosch straetken onder Zoerle-Parwijs
Heijblom
Heijde een plek erve onder het markizaat Westerlo
Herentals
Herentals, de Heilige Geest
Herentals, de infirmerie van het begijnhof
Herenthout
Herselt
>>>
>>>
>>>
Herselt, de Heilige Geest van Herselt
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Blz. 9-10-14-67-109
Blz. 110
Blz. 110
Blz. 43-48-91
Blz. 19
Blz. 64-104
Blz. 40
Blz. 51
Blz. 85-103
Blz. 33
Blz. 21
Blz. 5-6-13-18-22
Blz. 36-38-59
Blz. 54
Blz. 70-72-73-78-89
Blz. 32
Blz. 92
Blz. 81
Blz. 97
Blz. 14-44
Blz. 69
Blz. 87
Blz. 97-99-102-105
Blz. 61
Blz. 102
Blz. 77
Blz. 18-100-101
Blz. 68
Blz. 20-21-81
Blz. 52
Blz. 85
Blz. 108
Blz. 26-32-36-41-44
Blz. 58-71-73-74-76
Blz. 80-83-91-94-95
Blz. 100
Blz. 32-41-44

Het Haencken, huis, stal, schuur onder Zoerle-Parwijs
Heultje
Hoogen hoff een plek land onder Zoerle-Parwijs
Hoogen hoff of schom een plek land onder Zoerle-Parwijs
Hulsdoenck
Hulsdoencken
Hulsdonck
Hulsdonck onder Zoerle-Parwijs

Blz. 100
Blz. 78
Blz. 77
Blz. 71
Blz. 29
Blz. 27
Blz. 18
Blz. 13

Karrebaen

Blz. 4
Blz. 78
Blz. 79
Blz. 70
Blz. 100
Blz. 18-36
Blz. 14
Blz. 60
Blz. 38
Blz. 45-48-77-79
Blz. 92

Keir baen onder Zoerle-Parwijs
Keirbaen onder Zoerle-Parwijs
Keirbaene
Keirbaene onder Zoerle-Parwijs
Kerck(e) sille
Kercken weg
Kerk straat te Zoerle-Parwijs
Kerke straete {nu Kerstraat] onder Zoerle-Parwijs
Kerkstraat onder Zoerle-Parwijs
Knopkens dries een plek land in de Vijf huijsen onder Zoerle-Parwijs

Langendonck een perceel hooiwas onder Zoerle-Parwijs
Lembrecht Helssen erf
Leuven
Loven {oude benaming voor Leuven]

Mardelije [Marlie, huis] onder Westerlo
Mariendael klooster tot Diest
Mariendale, klooster tot Diest
Mechelen
Meerheijcken een perceel erve onder Zoerle-Parwijs
Meerhout
Meir of meire een perceel of een plek land onder Zoerle-Parwijs
Meulenvoort bosch
Meulenvoort een plek land onder Zoerle-Parwijs
Mol

Neer meir een plek land
Nodderwijck {oude benaming voor Noorderwijk]
Noorderwijk

Oevel
Oevel, de Heilige Geest van Oevel
Oevelaer een perceel land onder Zoerle-Parwijs
Oisterseel
Olen
>>>
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Blz. 98
Blz. 14
Blz. 57
Blz. 39
Blz. 95
Blz. 50
Blz. 51
Blz. 9-70
Blz. 17
Blz. 82
Blz. 14-42-80-82
Blz. 95
Blz. 95
Blz. 94
Blz. 51
Blz. 39
Blz. 59-66-67
Blz. 52-103
Blz. 52
Blz. 20
Blz. 99
Blz. 63-63-67-84-86
Blz. 87

Pachtgoet een perceel dries onder Zoerle-Parwijs
Pachtgoet een perceel weide
Papenvenneken
Parwijs
>>>
>>>
>>>
>>>
Parwijs bempdeken een perceel weide onder Zoerle-Parwijs

Quade straete onder Herselt

Blz. 99
Blz. 30
Blz. 14
Blz. 3-13-23-44-46
Blz. 51-59-60-61-65
Blz. 66-67-90-91-92
Blz. 93-100-101
Blz. 105
Blz. 104
Blz. 36
Blz. 94

Quadestraat onder Herselt

Ramsel

Blz. 80-95
Blz. 36
Blz. 21-54
Blz. 8-25
Blz. 6

Reijgers poilder
Roth
Roth gelegen onder Zoerle-Parwijs
De Reijdt

S’Heere Bosch straetken onder Zoerle-Parwijs
S’heeren bosch een plek land onder Zoerle-Parwijs
S’Heeren Boschstraetken onder Zoerle-Parwijs
S’heeren bossche een plek land gelegen onder Zoerle-Parwijs
Saert Bosch
Saert Bosch onder Zoerle-Parwijs
Saert gelegen onder Zoerle-Parwijs
Saert onder jurisdictie van Zoerle-Parwijs
Schaepsdijck gelegen onder Zoerle-Parwijs
Schaepwas
Schom een plek land onder Zoerle-Parwijs
Schom of den Hoogen hoff een plek land onder Zoerle-Parwijs
Schomme een perceel land en bos onder Zoerle-Parwijs
Schomme een perceel land gelegen onder Zoerle-Parwijs
Sille een plek land onder Zoerle-Parwijs
Sille in de reijdt
Slanger block een perceel land onder Zoerle-Parwijs
Slanger bloeck een plek land onder Zoerle-Parwijs
Slanger bosken of den Boogaert een plek land onder Zoerle-Parwijs
Slangher bloeck een plek land onder Zoerle-Parwijs
Smissen hoeck onder Zoerle-Parwijs
Strateneinde

T hoogh veld een plek land gelegen onder Zoerle-Parwijs
Tongerlo
>>>
>>>
>>>
Tongerlo, de abdij
Tongerlo, klooster of Gods huis
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Blz. 80
Blz. 63
Blz. 76
Blz. 40
Blz. 102
Blz. 65-101
Blz. 55
Blz. 5
Blz. 32
Blz. 24
Blz. 79-86
Blz. 71
Blz. 53
Blz. 22-41-44-90
Blz. 79
Blz. 6
Blz. 83
Blz. 85
Blz. 54
Blz. 75
Blz. 80
Blz. 103
Blz. 47
Blz. 8-15-21-25-32
Blz. 37-40-43-44-48
Blz. 85-93-99-103
Blz. 105
Blz. 8
Blz. 53

Vaer eussel een plek land gelegen onder Zoerle-Parwijs
Veeken onder Zoerle-Parwijs
Veiele [Veerle]
Verloren cost
Vijf huijsen [Vijfhuizen] onder Zoerle-Parwijs
>>>
Vijff huijsen
Vijff huijsen onder de heerlijkheid of land van Geel
Vijff Huijsen tot Zoerle
Vlasstraet onder Zoerle-Parwijs
Vlesken een plek land onder Zoerle-Parwijs
Vlesstraet onder Zoerle-Parwijs
Voet padt een plek land onder Zoerle-Parwijs
Voirtkens een perceel hooiwas
Voirtkens een plek land gelegen onder Zoerle-Parwijs
Voirtkens gelegen onder Eijndt houdt hamm
Voorsten hulsdonck een perceel hooiwas onder Zoerle-Parwijs
Voortkens een moerbeemd deels onder Parwijs en Noorderwijk

Weghelesandt {oude benaming voor Wechelderzande]
Weijcke onder Zoerle-Parwijs
Westerlo
Westerlo
>>>
>>>
>>>
Westerlo, de kerk
Wickenvo(o)rst nu Wiekenvorst
Wiekevorst

Zoerle Westerlo

Blz. 55
Blz. 95
Blz. 58
Blz. 6
Blz. 3-7-68-84-85
Blz. 90-92-93-102
Blz. 20
Blz. 14
Blz. 24
Blz. 15
Blz. 66
Blz. 59
Blz. 61
Blz. 33
Blz. 42
Blz. 35
Blz. 59
Blz. 66-67
Blz. 38-39-49
Blz. 37
Blz. 18-21-36-37-53
Blz. 54-55-56-58-59
Blz. 63-68-70-81-89
Blz. 91-92-95-97-98
Blz. 99-111-112
Blz. 37
Blz. 15
Blz. 92-93
Blz. 58-98-104
Blz. 59-60-75-86
Blz. 108-109-110
Blz. 87-105
Blz. 45-47-75-85

Zoerle-Parwijs
>>>
Zoerle-Parwijs, de Gilde Sint Sebastiaen
Zoerle-Parwijs, de Kerk Sint Nicolaes

Bewerkingen
Verduyckt Johan
Gooreinde 32
Westerlo (Zoerle-Parwijs)
Afgewerkt op 23 mei 2014
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