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Woord vooraf
Het Goedenisboek
De goedenisboek van Zoerle-Parwijs bevat 45 bladeren, het is perfect leesbaar, het begint op
24 januari 1771 en eindig op 4 maart 1774 geschreven door Joannes Stoop secretaris van
Zoerle-Parwijs.
De 45 bladeren zijn aangeduid met folionummers, datum, maand en jaar.
Omvat verkopingen van onroerende goederen bv. huizen, gronden en weiden enz. met de
namen van verkopers en kopers.
Geldleningen met als hypotheek insgelijks de onroerende goederen hier worden de namen van
geldgevers of geldschieters en geldleners of geldnemers.
Index
In de index is aangeduid met de paginanummers.
Hierin wordt vermeld de familienamen van de kopers, verkopers, geldleners en geldgever
getypt in het vet bv. Guilliam Wijnants.
Aanpalende eigenaars en getuigen in dit boek ook getypt in het vet staan niet in de index.
Toponiemen
De Toponiemen bevatten de namen van percelen, huisnamen, straatnamen, gemeenten of
parochies en omliggende dorpen aangeduid in vet, cursief en onderstreept bv. de Leege meir.
De heden daagse gemeenten of parochies en omliggende dorpen getypt zoals het nu is,
sommige met oud schrift in cursief getypt bv. Soel Parwijs
Bron
Gemeente Archief Westerlo.

Johan Verduyckt
Westerlo (Zoerle-Parwijs)
4 februari 2020
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1771
Folio 1, 2, 3, 4 en 5
24-01-1771 / Obligatie van 200 gulden
Op heden dezen 24e januari 1771 comparerende voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hierna te noemen de notaris Elaerts1 vertoonde zeker kopie authentiek een obligatie
van 200 gulden als Maria De Winter weduwe Jan Verhaustraeten geassisteerd met Paulus
en Guilliam Verhaustraeten meerderjarige kinderen, dezelfde akte gepasseerd voor Notaris
A.? M. Hufkens en zeker getuigen op datum 4 oktober 1756 waarvan de teneur is luidende
als volgt, op heden 14e oktober 1756 voor mij Anthonio Martino Hufkens openbaar notaris
bij de soevereinde raad van Brabant geadmitteerd binnen de stad Herentals residerende
present de getuigen jaar genoemd, Maria De Winter weduwe wijlen Jan Verhaustraeten
ingezeten van Zoerle Westerlo, bekennen en leidende wel en deugdelijk schuldig te wezen
aan Juffrouw Anna Elisabeth Van Kerckhoven, begijntje en meesteres van het groot
convent alhier, een jaarlijkse en erfelijke rente van 8 gulden het elke ten kapitaal van 200
gulden alles courant geld de schellink tot 7 stuivers stuk en alle andere speciën naar advenant
gerekend los en vrij van 10e, 20e, 30e, 40e, 100e meerdere en mindere penningen en generale
(generaelijke) van alle lasten en servituten reeds op renten gesteld en namaals (naermaals) te
stellen niet tegenstaande enige plakkaarten ter contrarie waaraan de comparante is
renunciërende en derogerende bij dezen alzo ter oorzaak de jaarlijkse rente tot zo lager prijs is
gereguleerd vallen en verschijnen jaarlijks de 14e oktober zulks dat het eerste jaar van betaling
vallen en verschijnen zal de 14e oktober van de toekomende jaar 1757 en zo vervolgens van
jaar tot jaar tot volle en effectieve kwijting (afquitinge) van de voorschreven kapitale som die
ter gelegenheid van de comparanten het allen tijden ten haar kosten zal vermogen te
geschieden met een gelijke kapitale som van 200 gulden courant geld met verschenen rente
van de tijd tot verzekering en voor de voldoening van welke kapitale som die de comparante
gebruikende de consent aan haar ten dien tijd einde gegeven van haar meerderjarige kinderen
van de verklaarster en haar eigen naam voor dezelfde sterk makende en de rato castrerende
speciaal heeft verbonden en te pand gesteld:
- Zeker perceel land gelegen onder Zoerle-Parwijs genaamd de Leege mejr (Soel
Parwijs genaempt de Leege mejr), groot 300 roeden salvo justo, palende oost de
Cappelrije erve van St Nicolaus, zuid de weduwe Peeter Peeters en Cornelius
Verberght, west Guilliam Vermeerberghen en noord Peeter Van Kerchoven en Jan
Vercrooten, wezende los en vrij salvo s’ Heeren cijns en servituten ingeval gelovende
van verdere garant en altijd genoeg te doen of namaals iets gebreke en ten deze mede
comparerende Paulus en Guilliam Verhaustraeten de eerste comparante
meerderjarige zonen ook ingezeten van Zoerle dewelke van vreemde schuld makende
hun eigen, verklarende zich aan de voorschreven geldschietster (renheffersse) voor de
voldoening van de voorschreven kapitaal som en intresten daarvan namaals te
vervallen te stellen en te verbinden als borgen principaal debiteurs en cautoinarissen
in solidum, renunciërende ten dien einde aan de beneficiën ordinis devisionis et
excustioinis hun houden van de effect en verstaande die onderricht.
En voort heeft de comparante en haar voorschreven borgen verbonden hun personen en
goederen roerende en onroerende, have en erfelijke (haefelijcke en erfelijcke) present en
toekomende waar en tot wat plaatsen gelegen submitterende alle de zelve aan prompte parate
reële en heerlijke executie mede aan condemnatie voluntair, constituerende ten dien einde
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Petrus Philippus Elaerts, notaris residerende te Westerlo
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onwederroepelijk bij dezen N. N. en alle toonders dezen of dubbel die om te compareren voor
de soevereinde raad van Brabant, wethouders deze stad, van Zoerle, Westerlo en alom elders
daar die geldschietster goeddunken en gelieven zal om die comparanten pariter en ieder van
hun in soledum in de prompte voldoening van alle hetgeen voorschreven is voluntairlijk te
doen en laten condomneren met kosten van de verzoekers bij dezen, mitsgaders om te
compareren voor heer en hof competent om de voorschreven kapitale som rentgewijs ten
penning als tevoren op het voorschreven perceel erve te bezetten, goeden, vesten en erven
cum solemmitatibus requisitis ten koste van de comparante, gelovende verbindende etc.
staande te noteren dat onder de voorschreven kapitale som is inbegrepen een kapitale som van
100 gulden courant geld die de comparante en haar voornoemde zoon Paulus
Verhaustraeten van de voornoemde geldschietster gelicht op 26 januari 1748 uitwijzende
hun manuale obligatie van datum laatst voorschreven die hier mede komt te casseren actum
binnen de stad Herentals op datum als boven Coram en ter presentie van heer en meester A.
Hufkens juris utriusque licentiate en advocaat etc. en Adriaen Vleugels als getuigen hiertoe
evenals (beneffens) mij notaris verzocht het oorkonden etc. en is de minute dezer geschreven
op zegel van 4 stuivers bij die comparante cautoinarisen en getuigen met mij notaris
behoorlijk ondertekend quod attestor A. M. Hufkens notaris, en naar de voorschreven akte
van obligatie aan ons meier en schepenen voorgelezen zo heeft de voorschreven notaris
Elaerts uit kracht van onwederroepelijke (herroepen) procuratie in dezelfde akte gejusteerd
de pand daar inbegrepen wettelijk opgedragen met vertijdenisse (afstand) als bij dezelfde
welke volgende zou hebben wij schepenen ter manissche des meiers de voorschreven
juffrouw Anna Maria Van Kerchoven begijntje etc. in de gementioneerden pand rentgewijs
ter concurrentie van 200 gulden gegoed en geërfd zo voor haar als haar actie hebbende
gelovende schot en lot gebeurlijke recht de heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of
list Coram Guilliam Wijnants meier, Jan Baptist Van Kerchoven, Jan Andries
Verborghstadt, Adriaen Douwen, Joseph Van Kerchoven en Jan Baptist Seijen
schepenen.
Rente: 200 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 5, 6 en 7
21-02-1771 / Openbare verkoping
Op heden dezen 21e februari 1771 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hierna te noemen Henderick Van Aelten in huwelijk met Maria Dimpna
Boeckmans inwoners van Westerlo, voor zichzelf voor een indivise helft in het naar
beschreven perceel van erve als uit kracht van onwederroepelijke procuratie gejusereert in
zekere akte van transport door Jan Spapen zoon Adriani Spapen voor de andere indivisie
helft dezelfde akte gepasseerd voor de notaris Coomans en zeker getuigen binnen Westerlo in
datum 16 januari laatstleden, verklarende alzo verkocht, gecedeerd en in vollen eigendom
getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Petrus Boonrooij in q.q. als momboor van
de wezen wijlen Thomas Cajson en Maria Spelmans inwoners van Diest, dat te weten:
- Een zeker perceel land gelegen omtrent de Wimpe jurisdictie van Zoerle-Parwijs,
groot ½ bunder salvo justo, palende oost H? Caers, zuid Adriaen Van Nuten, west
Jan Blomme en noord Anna Catharina Verstappen.
Gegarandeerd los en vrij en onbelast salvo zijnen gerechtigden s’ Heeren cijns en servituten
ingeval voor verdere garant presterende in forma, welk transport is geschied om en voor de
som van 272 gulden courant geld alle hogen en verdieren daar inbegrepen en voorts ingevolge
de voorschreven akte van transport alhier op heden datum dezer met uitgang van de
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brandende kaars gesloten waartoe gerefereerd wordt en naar gedane eed geprescribeerd met
15e artikel van het plakkaart van 15 september 753 is opgedragen in s’ Heeren handen en daar
wettelijk van vertegen door de verkoper ten behoeve van de voorschreven wezen die daarin
zijn gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita forma et comparuit de voorschreven
Petrus Boonrooij in kwaliteit predicta die deze goedenis in de naam van de wezen heeft
geaccepteerd, gelovende schot en lot gebeurlijke recht de heer en een eigenlijke zijn goed
recht zonder arg of list Coram meier Wijnants, Adriaen Douwen, Jan Baptist Seijen en Jan
Andries Verborghstadt schepenen.
Koop: 240 gulden, hogen 32 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 7 en 8
07-03-1771 / Openbare verkoping
Op heden dezen 7e maart 1771 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Guilliam Vermeerberghen man en voogd van Dimpna Van
den Brande inwoners van Parwijs, welke comparant bekent en verklaart in titel van erf koop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Peeter Verborghstadt en Maria
Anna Verbrugghen.
- Een zeker plek land onder dezer jurisdictie gelegen genaamd het Drisken groot
omtrent ½ bunder salvo, palende (regenoten) oost de straat, zuid de straat, west de
heer advocaat Nejlis en noord Martinus Heijlen in de naam van zijn vrouw (nomine
uxoris).
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren cijns,
servituut van weg of grond ingeval opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is Peeter Verborghstadt met zijn vrouw met
uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken (cum uxore met uijtgaende
der brandende keirsche door meijer Wijnants ontsteecken) ter manissche dezelfde meier en
schepenen wijzen rechtelijk door de meier daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in debita
forma nadat koper en verkoper de geprescribeerde eed met de 15e artikel van plakkaart van 15
september 1753 hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect (directelijk of indirectelijk) gelovende de koper schot lot (schoth loth)
gebeurlijke recht de heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list, Coram meier
Wijnants, Joseph Van Kerchoven, Jan Baptist Van Kerchoven, Adriaen Douwen, Jan
Baptist Seijen, Jan Andries Verborghstadt schepenen
Koop 406 gulden en hogen aan 10 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 8 en 9
07-03-1771 / Openbare verkoping
Op heden dezen 7e maart 1771 (sevensten meert seventhien hondert eenen seventigh) is
gecompareerd voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hieronder te noemen
Guilliam Vermeerberghen man en voogd van Dimpna Van den Brande inwoners van
Parwijs, welke comparanten bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd
en getransporteerd te hebben aan Adriaen Peeters en zijn vrouw inwoners van Parwijs.
- Een zeker perceel hooiwas (seker parcheel hoijwasch) onder dezer jurisdictie gelegen
in het Gemijn broeck in den Eijndenpoel, groot omtrent een ½ bunder salvo justo,
5

palende oost het Meijereijcken, zuid de geuvie laeck, west Peeter Lemmens en noord
de Eerwaarde heer pastoor van Zoerle-Parwijs.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns,
servituut van weg of grond ingeval opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is Adriaen Peeters en zijn vrouw met
uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken manische der meijers en
schepenen wijzen daarin rechtelijke door meier Wijnants gegicht, gegoed en geërfd prout ut
in toi et debita forma nadat koper en verkoper de geprescribeerde eed met 15e artikel van het
plakkaard van 15 september 1753 hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur
van dode handen direct of indirect gelovende de koper schot en lot gebeurlijke recht de heer
en een eigenlijk zijn recht zonder arg (argwaan) of list.
Coram meier Wijnants, Joseph Van Kerchkoven, J.B. Van Kerchoven, Adriaen Douwen,
J.B. Seijen en Jan Adries Verborghstadt schepenen.
Koop 400 gulden en hogen 18 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 10, 11 en 12
28-03-1771 / Openbare verkoping
Op heden dezen 28e maart 1771 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen hierna te
noemen in propere personen Joannes Hermans geassisteerd met Elisabeth Van Kerchoven
[Van Kerckhoven] zijn wettige huisvrouw, dewelke bekennen wel en deugdelijk ontvangen te
hebben en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen Van den Bruel als regeerder en
Peeter Peeters Machiels zoon als beëdigden kerkmeesters en provisors van de parochie Kerk
van Hulshout een som van 700 gulden courant geld de schellink tot 7 stuivers en alle andere
speciën naar advenant waarvan de voorschreven comparanten beloven intrest te betalen tegen
3 gulden 10 stuivers percent en alzo 24 gulden 10 stuivers courant geld jaarlijks, los en vrij
geld hetzij van 10, 20 mindere en meerdere penningen, contributies, leveranties en alle andere
imposten op renten uitgezet of alsnog uit te zenden, koers en ingang nemende de
voorschreven intrest op heden deze 28e maart 1771, zodat het eerste jaar van betaling de
intrest verschijnen zal op 28e maart 1772 enzovoort continueren van jaar tot jaar tot de volle
kwijting toe die altijd zal vermogen en moeten geschieden met een gelijke som van 700
gulden en de verschenen intresten die naar rate van tijd, voor welke penningen de
comparanten zijn obligerende have en erve present en toekomende en wel speciaal te pand
stellende, assigneren en opgedragen voor speciale pand en reëel hypotheek.
- Zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent de 3 sillen (300 roeden)
salvo justo, palende oost de erfgenamen Peeter Jansens en Adriaen Douwen Peeters
zoon, west de heer advocaat Nejlis, zuid Amandus Helsen en Peeter Van Leuffel
Jans zoon en noord de erfgenamen Ignatius Helsen en Peeter Jansens erfgenamen.
- Zeker huis, hof en erve annex gestaan en gelegen in het dorp van Zoerle-Parwijs, groot
ter maat onbegrepen, palende oost en west de straat, zuid Francis Verhaustraeten en
noord Anselmus Stevens.
- En tot nader onderpand stellende, assigneren en opgedragen een plek land onder het
Markizaat Westerlo gelegen, groot 1 ½ zille (150 roeden), palende oost Francis Van
den Brande, west Peeter Struijven, zuid de erfgenamen Henderick Van Haeght en
Amandus Helsen en noord Sebastiaen Heijlen.
Garandeert alles los en vrij behoudens op de gerechtigden s’ Heeren cijns en servituut van
weg of grond ingeval opgedragen met wettige vertijdenisse als bij dezelfde welke volgende zo
hebben wij schepenen ter manissche des meijers de voorschreven Peeter Peeters kerkmeester
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en Adriaen Van den Bruel als provisor van de voorschreven parochiale Kerk van Hulshout in
de gementioneerden pand reëels hypotheek rentsgewijs ter concurrentie van 700 gulden
courant en de intresten, gegicht, gegoed en geërfd gerealiseerd en gehypothekeerd zo voor
hun als haar actie hebbende gelovende schot lot gebeurlijk recht de heer en een eigenlijk zijn
goed recht zonder arg of list Coram meier Wijnants, Jan Baptist Van Kerchoven en Jan
Andries Verborghstadt schepenen.
Rente 700 gulden
Pondgeld ingeval
Handtekening van Joannes Hermans en Elisabeth Van Kerchoven.
Folio 12 en 13
03-05-1771 / Verkoping
Op heden dezen 3e mei 1771 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hierna te noemen Adriaen Van Leuffel uit kracht van onwederroepelijke constitutie
op hem en alle toonders verleden door Joannes Leijs in huwelijk met Joanna Ven ingezeten
van Wiekevorst dezelfde constitutie geïnsereerd in zekere akte van verkoping gepasseerd voor
de notaris J. B. Verlinden [Joannes Baptista Verlinden] en zekere getuigen binnen Herselt
residerende op datum 15 november 1760 alhier bij kopie authentiek gezien en gebleken,
verklarende de constituanten over te geven, cederen en in wettige erfdom te transporten aan
Dimpna Douwen en haar kinderen verwekt in huwelijk met Jan Van Leuffel.
- Zeker perceel land onder deze jurisdictie gelegen in negen zillen, groot 1 zille,
aanpalende oost Jan Van Leuffel, zuid Jan Helsen erfgenamen, west Catharina
Leijs en noord Nicolaus Heijlen erfgenamen.
Voor de som van 60 gulden courant geld boven de goede renten daarop uitgaande en voorts
ingevolge akte van transport waartoe gerefereerd wordt zijnde dezelfde akte in alle punten en
clausules gelaudeerd, geapprobeert en geaggregeerd door Joannes Leijs bij akte onder zijn
signatuur voor getuigen ondertekend staande op de meergemelde kopie en naar gedane eed
geprescribeerd bij de 15e artikel van het plakkaart van 15 september 1753 is opgedragen en
wettelijke vertegen door de constituante ten behoeve van de kopers die in het hier voorgemeld
perceel land is Dimpna Douwen en haar kinderen daarin gegicht, gegoed en geërfd prout ut
in toi et debita forma gelovende schot en lot gebeurlijke recht de heer en een eigenlijk zijn
goed recht arg of list Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen en Adriaen Douwen
schepenen.
Koop boven de renten 60 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 14 en 15
24-07-1771 / Openbare verkoping
Op heden deze 24e juli 1771 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hierna te noemen Anna Catharina Heijlen voor haar zelf als procuratie authentiek
hebbende van haar zusters Anna Barbara en Thersia Heijlen aan ons volgens kopie op zegel
van 8 stuivers aan ons getoond en gebleken inwoners van Antwerpen, welke comparante
erkend en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben
aan Peeter Lemmens Guilliams zoon en Catharina Van Oishoven inwoners van ZoerleParwijs.
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Zeker perceel hooiwas in het Gemijn broeck gelegen onder deze jurisdictie groot
omtrent 258 roeden salvo justo, aanpalende oost Peeter Verstappen, west Marten
Van den Eijnde erfgenamen, zuid Peeter De Winter en noord de klein laak of Nete.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
en servituut van weg of grond ingeval, is opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk
daarvan vertegen door de verkopers ten kopers behoeve is Peeter Lemmens en zijn vrouw
met uitgaande van de brandende kaar door meier Wijnants ontsteken ter manissche des
meiers en schepenen wijzen rechtelijk daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita
forma nadat koper en verkoper de geprescribeerde eed met 15e artikel van plakkaart van 15
september 1753 hadden gedaan dit transport van dode handen direct of indirect gelovende de
koper schot lot gebeurlijke recht de eer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list
Coram meier Wijnants, Adriaen Douwen en Jan Andries Verborghstadt schepenen, Jan
Helsen schepenen.
Koop 310 gulden hogen aan 10 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 15 en 16
09-08-1771 / Openbare verkoping
Op heden dezen 9e augustus is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Guilliam Helsen man en voogd van Catharina Thoelen
inwoners van Westerlo welke comparant bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Francis Verschueren en Maria Verloij
inwoners van Parwijs.
- Zeker perceel land onder deze jurisdictie gelegen omtrent het Cruijs groot omtrent 1
zille, palende oost de straat (oist de straete), west Amandus Geeraert Helsen, en
noord Geeraert Amandus Helsen.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
en servituut van weg of grond ingeval opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is Francis Verschueren en vrouw met
uitgaande van de brandende kaars meier Wijnants van s’ Heere wegen ontsteken ter
manissche des meijers en schepenen wijzen daarin rechtelijk gegicht, gegoed en geërfd prout
in toi et debita forma nadat koper en verkoper de geprescribeerd eed met 15e artikel van het
plakkaart van 15 september 1753 hadden gedaan dit transport niet en is gedaan geschiet in
faveur van dode handen direct of indirect, gelovende de koper schot en lot gebeurlijke recht
de heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list Coram meier Wijnants, Jan Baptist
Seijen, Jan Helsen, Adriaen Douwen en Anselmus Stevens schepenen.
Koop 145 gulden hogen aan 9 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 17 en 18
09-08-1771 / Openbare verkoping
Op heden dezen 9e augustus 1771 voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hieronder
te noemen Peeter De Winter Jans zoon als beëdigde voogd van de weeskinderen wijlen
Thersia De Winter daar vader van leeft Dielis Nejlis, welke comparant volgens autorisatie
van meier en schepenen van Zoerle-Parwijs op datum 10e juli 1771 ten schuld behoeve om de
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kinderen te onderhouden en besteden, bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven,
gecedeerd en getransporteerd aan Joannes Helsen en Dimpna Simens, inwoners van Parwijs.
- Zeker huis, hof, stal, schuur en erve annex gestaan en gelegen onder deze jurisdictie
op den Goorbosch, groot samen omtrent 13 zillen salvo justo, palende oost en zuid de
straat, west en noord Francis Wijnants met de karweg (den keirwegh).
Hetzelfde altemaal vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns,
servituut van weg of grond ingeval en een gegoede rente van 550 gulden courant. Opgedragen
in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is
Joannes Helsen en vrouw (cum uxore) met uitgaande van de brandende kaars door meier
Wijnants ontsteken ter manissche des meiers en schepenen wijzen rechtelijk door meier
Wijnants daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita forma nadat koper en
verkoper de geprescribeerde eed met 15e artikel van plakkaart van 15 september 1753 hadden
gedaan dit transport niet en is geschiet in faveur van dode handen direct of indirect gelovende
de koper schot en lot gebeurlijke recht de heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of
list Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen, Adriaen Douwen, Jan Helsen en Anselmus
Stevens schepenen.
Koop 1440 gulden met de gegoede rente 550 gulden en hogen 30 gulden.
Pondgeld ingeval.
Folio 18, 19 en 20
10-10-1771 / Verkoping
Op heden dezen 10e oktober 1771 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Philippus Eugenius Vermeijen man en voogd van Anna
Maria Vermeerberghen, welke comparant bekent en verklaart in titel van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben en dat peirts coop en steirts coop
volgens conditie door verkoper en koper gemaakt en zeker getuigen op datum 3e oktober 1771
alhier getoond en gebleken aan en ten behoeve van Geraerdus Wouters en Elisabeth
Verboven inwoners van Westerlo op de molen, molenaar zijnde (den moelen moelder zijnde).
- Een zeker schuur met de aangelegen erve langs door het veld zo breed als de erve is
daar de schuur op staat mits 4 voeten en ½ voet van het huis van de verkopers dezelfde
erve aan de verkoper buiten het huis zal verkoper het gebruik van de put aan de koper,
groot etc., aanpalende oost de Kercke erve, zuid de verkoper met zijn erve west de
Antwerps straete en noord Jan Baptist Van Kerckhoven.
En de lasten van proportie de aangelegen of verkochte erve gegarandeerd hetzelfde vrij en
onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns naar proportie en servituut van
weg of grond ingeval opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan vertegen 2 door de
verkoper ten kopers behoeve is Geeraert Wouters en zijn vrouw ter manissche des meiers en
schepenen wijzen door meier Wijnants daarin gegicht 3, gegoed en geërfd prout in toi et
debita forma nadat koper en verkoper de eed hadden gedaan volgens 15e artikel van het
plakkaart van 15 september 1753 dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect gelovende de koper schot en lot gebeurlijke recht de heer en een eigenlijk
zijn goed recht zonder arg of list, Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen, Adriaen
Douwen, Jan Andries Verborghstadt, Jan Helsen en Anselmus Stevens schepenen.
Koop 370 gulden
Pondgeld ingeval

2
3

Vertegen = Afzien van
Gegicht of gicht = Wettelijke overdracht door de schepenen bekrachtigd. Ook afgelegde verklaring, bekentenis
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1772
Folio 20 en 21
13-02-1772 / Openbare verkoping
Op heden dezen 13e februari 1772 voor ons meier en schepenen van Zoerle-Parwijs hieronder
te noemen Francis Wijnants man en momboor van Catharina Diels inwoners van Parwijs,
welke bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben aan en ten behoeve van Joannes Helsen en Dimpna Simens gehuisden en inwoners
van Parwijs.
- Een zeker perceel erve zo heide als dries onder deze jurisdictie gelegen op den
Goorbosch groot omtrent 3 ½ zillen salvo justo, palende oost de straat, zuid de koper
Jan Helsen en Francis Wijnants, west Francis Wijnants met zijne gracht drie
voeten breed zijnde en noord de straat.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens de gerechtigden s’ Heeren grond cijns en
servituut van weg of grond ingeval, opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is Joannes Helsen, Peeters zoon en zijn vrouw
met uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ten manissche dezelfde
meier en schepenen wijzen rechtelijk daarin gegicht, gegoed en geërfd prout ut in toi et debita
forma nadat koper en verkoper de geprescribeerde eed met de 15e artikel van plakkaart van 15
september 1753 had gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct
of indirect, gelovende de koper schot en lot gebeurlijk recht de heer en een eigenlijk zijn goed
recht zonder arg of list, Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen, Adriaen Douwen,
Anselmus Stevens en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop 219 gulden hogen aan 11 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 21, 22 en 23
20-02-1772 / Verkoping
Op heden deze 20e februari 1772 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Ignatius Wijnants uit kracht van onwederroepelijke constitutie
op hem en alle toonders verleden door Peeter Baltesaer Soeten ingezeten van Sint-Niklaas
land van Waas (ingesetenen van Ste Nicolaes lande van Waes) zich sterk makende voor zijn
zwager Sieur Raije in huwelijk met Catharina Soeten inwoners van Willebroek
(Willebroeck), mede voor Maria Thresia Soeten in huwelijk met Sieur Dion ingezeten van
de stad Brussel en voor Gommarus Josephus Soeten ingezeten van Ginneken 4, alle wettige
erfgenamen van Sieur Adrianus Soeten en Maria Timmermans hun ouders, dezelfde
constitutie geïnsereerd in zeker akte van verkoping voor de notaris E. G. Oniaerts en zeker
getuigen binnen Olen residerende in datum 14 januari 1769 alhier bij kopie authentiek gezien
en gebleken, verklarende de constituante over te geven, cederen en in wettige erfdom te
transporteren aan de heer mijnheer J. B. Soeten secretaris van Olen en zijn vrouw.
- Een zeker perceel beemd genaamd het Wimpe bemdeken onder deze jurisdictie
gelegen groot omtrent ½ bunder salvo justo, aanpalende oost Joseph Melis, zuid
Adriaen Gebruers en Peeter Helsen, west de Wimpe en noord Henderick Van
Dignen.
4

Ginneken = Is een wijk tussen de wijken IJpelaar en Ruitersbos in het zuiden van Breda
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Voor de som van 150 gulden courant geld en voorts ingevolge de voorschreven akte van
transport waartoe gerefereerd wordt zijnde dezelfde akte in alle punten en geaggregeerd door
Maria Thresia Soeten, Nicolaus Joseph De Hou en C. J. Soeten, bij akte onder hun
signatuur voor getuigen, staande achter op de kopie authentiek van de meergemelde akte van
transport, en naar gedane eed geprescribeerd bij de 15e artikel van plakkaart van 15 september
1753 is opgedragen en daarvan wettelijke vertegen door de constituante ten behoeve de
kopers die in het hiervoor gemelde perceel beemd na gedane kerkgeboden voor dit goedenis is
de heer secretaris Soeten en zijn vrouw daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita
forma gelovende schot en lot gebeurlijk recht de heer en eigenlijk zijn goed recht zonder arg
of list, Coram meier Wijnants, Jan Helsen, Anselmus Stevens en Jan Andries
Verborghstadt schepenen.
Koop 150 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 23 en 24
27-02-1772 / Openbare verkoping
Op heden deze 27e februari 1772 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Juffrouw Jansens begijntje op het klein begijnhof tot Leuven
(begijncken op het clijn begijnhoff tot Loven) welke comparante bekent en verklaart in titel
van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Cornelius Verberck
en Catharina Jansens, inwoners van Parwijs.
- Zeker perceel land gezegd den Boogaert en een perceel land gezegd den Oevelaer, zo
en gelijk dezelfde afgetekend zijn onder deze jurisdictie gelegen, groot … (niet
vermeld) salvo justo, palende in totaal, oost Cornelius Verberck in den naam van zijn
vrouw, zuid en west Jan Hermans en noord Elisabeth Van Dijck.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
en servituut van weg of grond ingeval, opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoopster volgens conditie daarvan gepasseerd voor de notaris Halloint en
zekere getuigen binnen Westerlo residerende in datum 3e januari 1772, ten kopers behoeve en
naar uitgang van de brandende kaars door meier Wijnants van s’ Heeren wegen ontsteken ter
manissche des meiers en schepenen wijzen bij akte van vernaedering door Cornelius
Verberck en zijn vrouw periculo petentis ingeval enige gegoijde of ongegoijde renten of
enige verdonkerde cijnzen of lasten daarop kwamen uit te gaan mekander te helpen dragen
daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita forma nadat koper en verkoopster de
geprescribeerde eed met 15e artikel van plakkaart van 15 september 1753 hadden gedaan dit
transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende de koper
schot en lot gebeurlijk recht den heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list.
Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen, Adriaen Douwen, Jan Helsen en Anselmus Stevens
schepenen.
Koop 520 gulden
Hogen aan 30 gulden
Pondgeld ingeval
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Folio 24, 25 en 26
27-02-1772 / Obligatie van 550 gulden
Op heden deze 27e februari 1772 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Cornelius Verberck man en voogd van Catharina Jansens
inwoners van Zoerle-Parwijs, welke comparanten bekent en verklaart gelijk zij bekent en leid
uit deze, wel en deugdelijk opgebeurd en ten onderen gehouden te hebben uit de koopsom van
een zeker gekochte plek land van Juffrouw Jansens zijn zwagerin begijntje op het klein
begijnhof tot Leuven, een som van 550 gulden courant geld de schellink tegen 7 stuivers en
alle hogere en mindere speciën naar advenant gerekend waarvan de voorschreven comparant
belooft intrest te gelden en te betalen tegen 3 gulden 5 stuivers percent, en alzo 17 gulden 17
½ stuivers courant geld jaarlijks intrest, los en vrij en exempt geld hetzij van 10, 20, 30 e, 50e
meerdere en mindere penningen, contributies leveranties en alle andere imposten op rente
alreeds uitgezet of alsnog uit te zenden, koers en ingang nemende de voorschreven intrest op
heden dezen 27 februari 1772 zodat het eerste jaar van betalingen van de intrest vallen en
verschijnen zal op 27 februari 1773, en dat zo voort continueren van jaar tot jaar tot de volle
en effectieve aflossing (afquitinghe) toe die altijd zal vermogen en moeten geschieden eens en
1 maal met een gelijke som van 550 gulden en de intrest die naar laps van tijde, voor welke
kapitale penningen hij comparant is obligerende (verobligerende) zijn respectieve persoon en
goederen have en erve en wel speciaal te pand stellende, assigneren en opdragen voor speciale
pand en reële hypotheek, dezelfde plek land gekocht van Juffrouw Jansens.
- En alsnog een zeker land aldaar naast gelegen beiden onder dezer jurisdictie gelegen,
groot tezamen omrent 4 ½ zillen [450 roeden] salvo justo, palende in totaal, oost de
erfgenamen Adriaen Auwenrogh, west en zuid Jan Hermans en noord Elisabeth
Van Dijck en de rentgelder (geldlener).
Gegarandeerd alles los en vrij behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns en
servituut van weg of grond ingeval, opgedragen en wettelijk daarvan vertegen ten rentehefster
behoeve zo hebben wij meier en schepenen hierboven genoemd ter manissche des meiers en
schepenen wijzen de voorschreven juffrouw Jansens begijntje tot Leuven in de
gementioneerde plek land reëels hypotheek rentgewijs ter concurrentie van die 550 gulden
courant en de verschijnen intresten die periculo petentis ingeval enige gegoijde oft ongegoijde
renten of last op het gekocht goed voorschreven uitgaande mekander te helpen dragen is
gegicht, gegoed en geërfd gerealiseerd en gehypothekeerd gelovende schot en lot gebeurlijk
recht de heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list. Coram meier Wijnants, Jan
Baptist Seijen, Adriaen Douwen, Jan Helsen en Anselmus Stevens schepenen.
Rente 550 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 26 en 27
05-03-1772 / Openbare verkoping
Op heden deze 5e maart 1772 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen J. H. Van Roij inwoner van Tongerlo, welke comparant bekent
en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Geeraert Wouters inwoner van Westerlo op de molen.
- Een zeker plek land onder deze jurisdictie gelegen omtrent den Bist, groot omtrent 1
zille salvo justo, palende oost en west Jan Sijmons erfgenamen, zuid Bernardus
Mertens en noord Jan Baptist Seijen.
12

Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
en servituut van weg of grond ingeval opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is Geeraert Wouters en zijn vrouw met
uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ontsteken ter manissche dezelfde
meiers en schepenen wijzen rechtelijk daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita
forma nadat koper en verkoper de geprescribeerde eed met 15e artikel van plakkaart van 15
september 1753 hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect, gelovende de koper schot en lot gebeurlijk recht de heer en een eigenlijk
zijn goede recht zonder arg of list. Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen en Adriaen
Douwen schepenen.
Koop 285 gulden
Hogen 10 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 28 en 29
09-04-1772 / Openbare verkoping
Op heden deze 9e april 1772 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de beëdigde voogden van de achtergelaten weeskinderen van
wijlen Dielis De Winter daar moeder af leeft Susanna Wuijts, welke comparanten bekennen
en verklaren in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan
Geeraert Wouters en Anna Elisabeth Verboven inwoners van Westerlo
- Zeker perceel erve nu klaver dries (Claver driesche) genaamd het Vaer eussel onder
dezer jurisdictie gelegen, groot omtrent 1 zille salvo justo, palende oost Joseph Van
Kerchoven, west Maria en Lucia De Winter, zuid Jan Van den Brande en noord
Peeter Helsen en de secretaris Sieur Van Dijck en consoorten (cum suis).
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
en servituut van weg of grond ingeval opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkopers ten kopers behoeve is Geeraert Wouters en zijn vrouw met
uitgaande van de brandende kaars door meier Wijnants ten manissche des selfs meijers en
schepenen wijzen rechtelijk door meier Wijnants daarin gegicht, gegoed en geërfd prout ut in
toi et debita forma nadat koper en verkopers de geprescribeerde eed met 15e artikel van het
plakkaart van 15 september 1753 hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van
dode handen direct of indirect, geloven de koper schot en lot gebeurlijk recht de heer en een
eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list. Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen,
Adriaen Douwen, Jan Helsen en Anselmus Stevens schepenen.
Koop 148 gulden
Hogen 8 gulden
Pondgeld ingeval 7 gulden 16 stuivers
Pondgeld door mij C. Coomans ontvangen op 6 juni 1782
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Folio 29 en 30
29-10-1772 / Openbare verkoping
Op heden deze 29e oktober 1772 zijn gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen de gelijke erfgenamen van wijlen Adriaen Spapen Adriaens
zoon in zijn leven man en momboor van Joanna Van Kerchoven inwoners van Parwijs,
welke comparanten bekennen en verklaren in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Jan Baptist Diels en Elisabeth Schouwbroeckx.
- Een zeker perceel beemd onder deze jurisdictie gelegen tot Gelendel (Gelindel), groot
omtrent 90 roeden salvo justo, aanpalende oost de erfgenamen Marten Van den
Brande, west Joannes Douwen en Philips Meerberghs, zuid Martinus Wouters en
noord Catharina Helsen. Volgens conditie gepasseerd voor de notaris Elaerts op 6
oktober 1772 waartoe gerefereerd word.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
en servituut van weg of grond ingeval opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkopers ten kopers behoeve is Jan Baptist Diels en zijn vrouw na
uitgaande van de brandende kaars door koper, verkopers en notaris Elaerts ontsteken ter
manissche des meijers en schepenen wijzen rechtelijk door meier Wijnants daarin gegicht,
gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma nadat koper en verkopers de geprescribeerde
eed met 15e artikel van het plakkaart van 15 september 1753 hadden gedaan dit transport niet
en is geschiet in faveur van dode handen direct en indirect gelovende koper schot en lot
gebeurlijk recht de heer en een eigenlijk zijn goed recht, zonder arg en list. Coram meier
Wijnants, Jan Baptist Seijen, Adriaen Douwen, Jan Andries Verborghstadt, Anselmus stevens
en Jan Helsen schepenen.
Koop
Hogen
Pondgeld ingeval
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1773
Folio 31 en 32
25-02-1773 / Openbare verkoping
Op heden deze 25e februari 1773 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Peeter Sterckx man en voogd van Anna Barbara Van Uijtsel
inwoners van Zoerle Westerlo, welke comparant bekent en verklaart in titel van erfkoop
overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Dimpna Douwen en haar kinderen
weduwe en kinderen van wijlen Joannes Van Leuffel Jans zoon insgelijks inwoners van
Zoerle Westerlo in de Kathovenstraat (Cathovestraet).
- Een zeker perceel land onder deze jurisdictie gelegen omtrent de Heibloem (Heijblom)
genaamd de Langhe baene wezende gestaeckt goed, groot omtrent 112 roeden salvo
justo, aanpalende oost de erfgenamen Jan Van Leuffel voorschreven, west Andries
Helsen, zuid Jan Van den Brande Peeters zoon en noord Peeter Douwen Jans zoon.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
en servituut ingeval en alsnog een gegoede rente ter som van 70 gulden wisselgeld staande ten
profijt van de infirmerie van het begijnhof binnen Herentals, opgedragen in s’ Heeren handen
en wettelijk daarvan vertegen door de verkoper Peeter Sterckx en zijn moeder Catharina
Leijs ten kopers behoeve is Dimpna Douwen weduwe van wijlen Joannes Van Leuffel
Jansz met haar kinderen met uitgang van de brandende kaars door meier Wijnants van s’
Heeren wegen ontsteken ter manissche des meiers en schepenen wijzen rechtelijk door meier
Wijnants daarin gegicht, gegoed en geërfd prout in toi et debita forma nadat koper en
verkoper geprescribeerde eed met 15 artikel van het plakkaart van 15 september 1753 hadden
gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect gelovende
de koper schot en lot gebeurlijke recht den heer de een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of
list. Coram meier Wijnants, Jan Baptist Seijen, Adriaen Douwen, Jan Helsen, Anselmus
Stevens en Jan Andries Verborghstadt schepenen.
Koop boven de 70 gulden wisselgeld gegoede rente 175 gulden en hogen 15 gulden
Pondgeld ingeval 4-0, ontvangen bij mij C. Coomans de pondpenningen jaar 1792.
Folio 32, 33 en 34
10-07-1773 / Openbare verkoping
Op heden deze 10e juli 1773 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Adriaen Gebruers Jans zoon inwoner van Westerlo aan de
Voortkapel (Westerloo aen de Voirts capelle) welke comparant bekent en verklaart in titel van
erfkoop overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Geeraert Helsen Jans
zoon en Maria Helsen zijn wettigen huisvrouw inwoners van Parwijs.
- Een zeker perceel erve zo bos als dries onder deze jurisdictie gelegen groot omtrent
150 roeden salvo justo, palende oost Peeter Douwen Jansz., west de erfgenamen
Francis Verloij, zuid het Godshuis Tongerlo (het goodtshuijs Tongerlo) en noord de
erfgenamen Peeter Soeten.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden s’ Heeren grond cijns
servituut van weg of grond ingeval, opgedragen in s’ Heeren handen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is Geeraert Helsen en zijn vrouw (cum uxore)
met uitgaande van de brandende kaar door meier Wijnants ontsteken ter manissche des
meiers en schepenen wijzen daarin gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma
15

nadat koper en verkoper de geprescribeerde eed met de 15e artikel van het plakkaart van 15
september 1752 hadden gedaan dit transport niet en is geschied in faveur van dode handen
direct of indirect, gelovende de koper schot en lot gebeurlijk recht de heer en een eigenlijk
zijn goed recht zonder arg of list. Coram meier Wijnants, Jan Andries Verborghstadt en
Anselmus Stevens schepenen.
Koop 175 gulden hogen 23 gulden
Pondgeld ingeval …
Folio 34 en 35
14-10-1773 / Verkoping
Op heden deze 10e juli 1773 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Petrus Josephus Naedts uit kracht van onwederroepelijke
constitutie op hem en alle toonders verleden door Peeter Appels en Maria Van den Brande
beide gehuisden en ingezeten van Damseinde (Damseijnde) onder de Heerlijkheid van
Westerlo dezelfde constitutie geïnsereerd in zeker akte van verkoping gepasseerd voor E. G.
Oniaerts en zekere getuigen binnen Olen (Oolen) residerende op datum 1755 op 15e
december alhier bij kopie authentiek gezien en gebleken en getoond, verklarende de
constituante over te geven, cederen en in wettige erfdom te transporteren aan Joannes Van
den Brande Peeters zoon en zijn kinderen.
- Een perceel land onder deze jurisdictie gelegen omtrent de Keirbaene wezende
gestaeckt goed genaamd het Zilleken, groot omtrent 1 zille salvo justo, palende oost
de weduwe Hendrick Boogaerts, zuid de erfgenamen Fransus Lemmens, west de
Begijn Helsen en noord de weduwe Henderick Boogaerts.
Voor de som van 125 gulden courant geld en voorts ingevolge akte van transport waartoe
gerefereerd wordt zijnde dezelfde akte in alle punten en clausules gelaudeerd, geapprorbeerd
en geageerd door Peeter Appels en Maria Van den Brande bij akte onder hun signaturen
voor getuigen ondertekend staande op de meergemelde kopie naar gedane eed geprescribeerd
bij de 15e artikel van het plakkaart van 15 september 1753 is opgedragen en daarvan wettelijk
vertegen door de constituant ten behoeve ten behoeve van de kopers die in het hier
voorgemelde perceel land is Joannes Van den Brande met kinderen (cum pueris) daarin
gegicht, gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma gelovende schot en lot gebeurlijk recht
de heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list. Coram meier Wijnants, Jan Baptist
Seijen, Adriaen Douwen, Jan Helsen, Anselmus Stevens en Jan Andries Verborghstadt
schepenen.
Koop 125 gulden
Pondgeld ingeval
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Folio 36 en 37
28-10-1773 / Openbare verkoping
Op heden deze 28e juli 1773 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Peeter Verswijvel Adriaens zoon (Adriaensz.) welke
comparant uit kracht van onwederroepelijke constitutie op hem en alle toonders verleden door
Joannes Daems en Maria Catharina Tsijen, inwoners van Damseinde onder Westerlo
(Daemseijnde onder Westerloo) als wettige erfgenamen van meier Tsijen van Oevel dezelfde
constitutie gejusteerd in zekeren akte van obligatie, akkoord en conventie gepasseerd voor de
notaris E. G. Oniaerts en zekere getuigen binnen Olen residerende in datum 1771 op 18e
november alhier gezien bij kopie authentiek gezien en gebleken en in wettige erfdom voor de
voorschreven rente in dezelfde akkoord vermeld te transporteren aan Jan Baptist Diels en
Elisabeth Schouwbroeckx zijn wettige huisvrouw inwoners van Westerlo tot Damseinde.
- Een zeker perceel hooiwas voor de helft hooiende met Jan Daems voorschreven
gelegen int Gemijn broeck onder deze jurisdictie, groot omtrent ½ derdel salvo,
palende in geheel, oost Peeter Verborghstadt, zuid de laak (de laecke) west … (niet
vermeld) noord de erfgenamen Jan Van Leuffel.
Gegarandeerd los en vrij salvo S’ Heeren cijns en servituten ingeval voor de som van 85
gulden courant geld en verder ingevolge de voorschreven akte, akkoord en conventie waartoe
brevitatis causa gerefereerd wordt zijnde dezelfde akte akkoord en conventie in alle punten en
clausulen, gelaudeert, geapprobeert en geageerd door Joannes Daems en Maria Catharina
Tsijen bij akte onder hun signatuur voor getuigen staande onder kopie authentiek en na
gedane eed geprescribeerd bij de 15e artikel van het plakkaart van 15 september 1753 is na
gedane uitgaan van de brandende kaars opgedragen en daarvan wettelijk van vertegen door de
constituant ten behoeve van de rentheffers die in het hier voorgemelde perceel hooiwas voor
de helft is voor dezelfde rente zoveel in ook is Jan Baptista Diels met zijn vrouw daarin
gegicht, gegoed en geërfd pro ut in debita forma gelovende schot en lot gebeurlijk recht de
heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list. Coram meier Wijnants, Jan Baptist
Seijen, Adriaen Douwen, Jan Helsen, Anselmus Stevens en Jan Andries Verborghstadt
schepenen.
Akkoord 85 gulden
Pondgeld ingeval
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1774
Folio 37, 38 en 39
24-01-1774 / Openbare verkoping
Op heden deze 24e januari 1774 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hieronder te noemen Paulus Vranckx inwoner van Zoerle Westerlo tot Gelendel,
welke comparant bekent en verklaart in titel van erfkoop overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd te hebben aan Guilliam Helsen en Maria Verhaeghen zijn wettige
huisvrouw en inwoners van Zoerle Westerlo tot Gelendel.
- Een zeker plek land insgelijks gelegen tot Gelendel onder Westerlo onder deze
jurisdictie groot omtrent … (niet vermeld) salvo justo, oost de heer Secretaris Soeten,
zuid Guilliam Helsen koper, west Peeter Douwen Jans zoon en noord Jan Douwen
Peeters zoon.
Gegarandeerd hetzelfde vrij en onbelast behoudens op de gerechtigden S’ Heeren grond cijns,
servituten van weg of grond en leenroerigheid ingeval, opgedragen en wettelijk daarvan
vertegen door de verkoper ten kopers behoeve is Guilliam Helsen met zijn vrouw met
uitgang van de brandende kaars door meier Wijnants van s’ Heeren wegen ontsteken, ter
manissche des meiers en schepenen wijzen rechtelijk door meier Wijnants daarin gegicht,
gegoed en geërfd pro ut in toi et debita forma, nadat koper en verkoper de geprescribeerde
eed met 15e artikel van het plakkaart van 15 september 1753 hadden gedaan dit transport niet
en is geschied in faveur van dode handen direct of indirect, gelovende de koper schot en lot
gebeurlijk recht en heer en een eigenlijk zijn goed recht zonder arg of list. Coram meier
Wijnants, Francis Helsen, Anselmus Stevens en Jan Helsen schepenen.
Koop 150 gulden
Hogen 12 gulden
Pondgeld ingeval
Folio 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45
10-03-1774 / Openbare verkoping
Op heden deze 10e maart 1774 is gecompareerd voor ons meier en schepenen van ZoerleParwijs hierna te noemen Jan Baptist Seijen president schepenen als geconstitueerde
vertonende zeker kopie authentiek eender obligatie van 150 gulden courant geld als is
geldende Adriaen Deckers en Maria Catharina Peeters gehuisden en inwoners van
Begijnendijk resort van de stad Aarschot (Beggijnendijck resort der stadt Aerschot), volgens
akte gepasseerd voor de notaris Parsij en zeker getuigen op datum 23 december 1773
waarvan de teneur is luidende als volgt.
Op heden deze 23 december 1773, compareerde voor mij ondergeschreven als openbaren
notaris bij haar Majesteit soevereinde raad van Brabant geadmitteerd binnen de stad Aarschot
residerende present de getuigen naar genoemd Adriaen Deckers en Maria Catharina
Peeters gehuisden en inwoners van de Begijnendijk resort dezer stad Aarschot, welke
voorschreven comparanten hebben bekent en geleden gelijk zij bekennen en leiden mits deze
wel en deugdelijk het hun content ontvangen en ter rente opgelicht te hebben uit handen van
de Eerwaarde heer Henricus Persij, priester en pastoor van het begijnhof deze voorschreven
stad ten bijwezen en overstaan van juffrouwen Joanna Maria Salien en Dimpna Van de
Grinsen in kwaliteit als hofmeesteressen van het meer gezegde begijnhof, een som van 150
gulden courant geld, de schelling tot 7 stuivers en voorts alle andere meerdere en mindere
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penningen ten advenant gerekend, dienende deze aangaande voor vollen en absolute kwitantie
zonder van verdere of andere te moeten doceren, welke som is geprovenieerd uit de fundatie
wijlen juffrouw Magdalena Verschueren in haar leven insgelijks begijntje op de begijnhof
deze stad en afgelegd door Jan Van Vlasselaers op 3e november laatstleden, ter zake van
welke gelichte som zij comparanten geloven te zullen geleden en betalen een jaarlijkse en
erfelijke rente van 6 gulden courant, en al volgens a 4 gulden percent, koers en ingang
nemende op datum dezer vallende en verschijnende over zulks de eerste jaar van betaling op
23 oktober 1774, enzovoort van jaar tot jaar tot de volle en effectieve kwijting die het allen
tijden zal vermogen als het de comparanten geldschieters (rentgelderen) gelieven zullen met
gelijke som van 150 gulden munten als voor en intrest van dien a rate van tijd, alsook met
kost en creatie, cassatie, kopieën, goedenis, meimmise, als alle ander ter dien oorzaak te
gerezen geloven zij rentgelderen de voorschreven jaarlijkse rente wel en loffelijk betalen aan
de infirmerie van het voorschreven begijnhof of bezetster van de voornoemde fundatie te
haren woonhuis, los en vrij van alle lasten hetzij 20e, 50e en meerdere of mindere penningen
alreeds op renten geïmponeerd als hier naar maal, alsnog te imponeren, niet tegenstaande
enige hare Majesteit plakkaarten of lands rechten hieraan waren ter contrarie, aan alle
dezelfde derogerende bij en mits deze, daarvoor verbinden hun respectieve personen en
goederen meubelen en immeubelen (roerende en onroerende goederen) present en
toekomende en namelijk voor hypotheek stellende en assigneren.
- De helft van omtrent 3 dagmalen land gelegen onder Zoerle-Parwijs, palende van de
gehele plek, Geeraert Staes oost, zuid s’ Heeren straat, west Francis De Winter en
noord Guilliam Van de Hert.
Zijnde vrij goed en exempt van cijns gelijk de comparanten rentgelderen zijn verklaren bij
dezen, item stellende en assigneren alsnog tot onderpand van dezelfde rente.
- De helft van omtrent 3 dagmalen land genoemd den Bosch, palende van het geheel
Maria Anna Peeters oost, Francis De Winter zuid, Cornelius Brusselmans west en
Jan Hermans noord.
- Item en finaal 1 derdel hooiwas gelegen in het Gemeijn brock onder Zoerle Westerlo,
palende Adriaen Verstappen oost, de grootte laak zuid, Adriaen Van Kerckhoven
west en noord de abdij van Tongerlo.
Garanderende zij comparanten rentgelderen deze gestelde onderpanden voor vrij zuiver en
onbelast uitgenomen s’ Heeren cijns en servituten van de grond ingeval voor enige
verdere lasten quarand gelovende in forma of hier naermaals het aan gebreke en altijd
genoeg te doen en aan hun comparanten rentgelderen competerende uit de hoofd van de
ouders van de tweede comparante in deze uitwijzende scheiding en deling daarover
geschied voor wethouders van Zoerle-Parwijs op datum 3e dezer lopende maand
december, alhier bij extract authentiek gezien en gebleken, mits welke verklaren partijen
wederzijds van hun naar hetgeen voorschreven punctueel (punctuelijck) te zullen
reguleren onder obligatie, submissie, en renunciatie als naar recht, met constitutie
irrevocabel5 op N. N. en alle toonders deze of dubbel authentiek om in cas van enige
gebrek te gaan en te compareren hetzij voor de soevereinde raad van Brabant, heren meier
en schepenen van Leuven, Aarschot en Zoerle-Parwijs, als alom elders daar desnoods
zoude mogen wezen aldaar te consenteren in de vernieuwing dezer en condemnatie6
volontair met kosten, mitsgaders om te compareren voor heer hof en rechter competent, en
aldaar deze voorschreven rente op de gesteleden pand en onderpanden te doen en te laten
bezetten, affecteren en realiseren in forma, of voor heren schepenen van de hoofdstad
Leuven (Loven) en aldaar meer gezegde renten op de hiervoor assigneren pand en
onderpand te doen en te laten bezetten en affecteren bij beleid en Leuvense Majnnise,
5
6

Irrevocabel = Onherroepelijk
Condemnatie = Afkeuring, veroordelen

19

consenterende aan over zulks in het decreet en her decreet daarover te verlenen met alle
gereijuireerde solemniteiten onder behoorlijk renunciatie alles zonder voorgaande
dagement, aldus gedaan en gepasseerd binnen deze stad Aarschot op de infirmerie van het
voorschreven begijnhof datum als boven ter presentie van Adrianus Dillen en Francis
Wuijts beide als getuigen hiertoe aanzocht en gebeden, zijnde de originele minute dezer
geschreven op zegel van 6 stuivers bij de comparanten rentgelderen en getuigen met hun
gewoonlijke handmerken en signaturen met mij notaris behoorlijk ondertekent, quod
attestor H. B. Persij notaris, en naar de voorzeiden akte van obligatie aan ons meier en
schepenen voorgelezen door onze secretaris, zo heeft de voorschreven Jan Baptista
Seijen President schepenen als constituant uit kracht van onwederroepelijke constitutie in
dezelfde akte geïnsereerd de pand daar inbegrepen wettelijke opgedragen met
vertijdenisse in forma als bij dezelfde en ook de onderpanden, welke volgende zo hebben
wij schepenen ter manissche des meijers de voorschreven heer pastoor Persij, Joanna
Maria Salien en Dimpna Van de Grinsen als hofmeesteressen van de infirmerie van het
voorschreven begijnhof in plaats van dezelfde infirmerie of fundatie etc. in de
gementioneerden pand reëels hypotheek rentsgewijs ter concurrentie van 150 gulden
courant geld gegoed, geërfd, gerealiseerd en gehypothekeerd zo voor haar als haar actie
hebbende, gelovende schot, lot, gebeurlijk recht, de heer en eigenlijk goed recht zonder
arg of list. Coram Guilliam Wijnants meier, Adriaen Douwen en Anselmus Stevens
schepenen.
Rente 150 gulden
Pondgeld ingeval
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