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Woord Vooraf 
 
Notaris Hendrick De Winter 
 
Deze notariaatsprotocollen zijn bewerkt. 
Het bevat de inhoud van de notariaatsprotocollen van notaris Hendrik De Winter,  
respectievelijk gevestigd in Zoerle-Parwijs. 
 
De akten zijn ingebonden is door de tand des tijd aangetast, deze zijn niet genummerd 
en de jaren liggen niet in juiste volgorde, sommige akten liggen omgekeerd en het is 
hiermee ordelijk afgewerkt op dag, maand en jaar. 
De protocollen worden bewaard in het Rijksarchief Antwerpen onder het notariaat 
nummer 6611. 
 
Notariële akten van notaris Hendrick De Winter die verspreid liggen in verschillende 
archieven in het geheel apart samengesteld. 
Onder andere:  
In het Gemeente Archief van Westerlo (G.A.W.) 
In het Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs nummer 32. (R.A.A.) 
In het Oud Gemeente Archief Westerlo onder nummers 740, 741 en 742. (R.A.A.) 
 
Secretaris Hendrick De Winter 
 
Als extra de weinige akten geschreven door Hendrik De Winter secretaris van Zoerle-
Parwijs die insgelijks verspreid liggen onder diverse archieven. 
Onder andere:  

In het Gemeente Archief Westerlo (G.A.W.) 
In het Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs nummer 32 (R.A.A.) 
In het Parochie Archief Pastorij Zoerle-Parwijs 
In de Abdij Archief Tongerlo, doos nummer IV 214.  (A.T.T.) 
 
Bewerkingen 
 
Op de index van familienamen omvat de kopers en verkopers van een onroerende 
percelen, verkopers van roerende goederen b.v. meubelen, granen, bomen of hout enz. 
Attestatie, akkoorden, geldleningen, processen, verhuurders en huurders,  
testamenten en inventarissen die opgemaakt zijn door personen. 
Komen in de index niet voor, kopers van roerende goederen, granen, bomen of hout 
enz. de getuigen en aanpalende eigenaars.  
 
Johan Verduyckt  
Zoerle-Parwijs (Westerlo) 
Bewerkt in 2007 en afgewerkt in 2022 
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BIOGRAFIE VAN HENDRIK DE WINTER (1644-⊥1686), 
SECRETARIS, NOTARIS EN GILDENDEKEN IN ZOERLE-PARWIJS 
 
Hendrik De Winter werd op 15 november 1644 in Zoerle-Parwijs geboren en in de Sint-
Lambertuskerk van Westerlo gedoopt als zoon van Gommaar De Winter en Anna Van 
Eynde. Zijn grootouders waren: Jan De Winter en Maria Van Leuffel en Peter Van 
Eynde en Catharina Clissen. Vader Gommaar De Winter was reeds weduwnaar uit een 
eerste huwelijk met Helwigis Van Hout. Hoewel het doopregister van Westerlo uit het 
midden van de 17de eeuw zoek is, weten via een leenboek van het markizaat Westerlo 
met absolute zekerheid dat Hendrik in 1644 geboren werd.  
 
Vader Gommaar De Winter als secretaris van Zoerle-Parwijs 

 
Vader Gommaar De Winter was ten minste 36 jaar secretaris van de heerlijkheid Zoerle-
Parwijs. Gommaar maakte als jongeling reeds kennis met het bestuur van de 
heerlijkheid. Zijn grootvader Gommaar De Winter was immers meier van Zoerle-
Parwijs. Als jonge kerel had Gommaar zijn grootvader regelmatig geholpen en als teken 
van waardering had de oude meier zijn >biekorven= aan zijn kleinzoon geschonken. 
 
Oorlog en onrust tijdens de jeugdjaren van Hendrik De Winter 
 
Vader Gommaar overleed in 1657 toen Hendrik De Winter amper 13 jaar oud was. Peter 
Van Kerckhoven, een bemiddelde landbouwer in Zoerle en oom van de minderjarige 
Hendrik, de eed van trouw bij het Leenhof van de Merodes in Westerlo voor de 
leengoederen die Hendrik toekwamen. 
 
Het jaar nadien werden de Zuidelijke Nederlanden door oorlog geteisterd. In de 17de 
eeuw kwamen Frankrijk en Spanje hun onderlinge strijd hier meermaals uitvechten. 
Westerlo en omstreken werden in 1685 duchtig geplunderd door de soldatenbenden 
van de Franse prins de Condé. In de vroege zomer van 1658 kwamen er liefst 50 ruiters 
in Zoerle logeren. Hendrik De Winter was toen 14 jaar oud.  
 
Bij Bastiaan Tielemans, gehuwd met Maria De Winter, de oudste halfzuster van 
Hendrik, logeerden de luitenant van de troep met zijn wachtmeester en hun knechten. 
In de stal van Bastiaan Tielemans werden vier paarden gestald. Bastiaan was een 
bemiddeld landbouwer en het was dus niet onlogisch dat de officier bij Tielemans 
logeren kwam. 
 
In de rekeningen treffen we ook een vergoeding aan voor de weduwe van Gommaar De 
Winter. Het gemeentebestuur had bij de weduwe uiteraard geen vreemde ruiters 
geherbergd, maar wel enkele weerbare mannen uit het naburige Herselt. Het was een 
gewoonte dat mannen uit de buurt ingehuurd werden om de inwoners te helpen 
beschermen, wanneer de ruiters onder invloed van drank te dol werden.  
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Het huwelijk van Hendrik De Winter met Joanna Soeten in 1664  

 
Hendrik De Winter was 19 jaar toen hij op 25 mei 1664 huwde met Joanna Soeten. 
Enkele dagen na de bruiloft maakten Hendrik De Winter en Jenneke Soeten een 
akkoord met Hendriks moeder, Anna Van Eynde, die hertrouwd was met Daniël 
Lemmens.  
 
Het grootste deel van de mooie boerderij van zijn ouders kwam in het gebruik van het 
jonge echtpaar. De kamer, de kelderkamer en de zolder boven de kamer bleven in het 
bezit van zijn moeder en stiefvader. Beide partijen mochten de kelder blijven gebruiken. 
 
Verder kreeg Hendrik en Jenneke De Winter het genot van de meeste akkerlanden, 
weiden en heiden, het gebruik van het paard, de koeien, de koeketel, de kuipen en het 
landbouwgereedschap. Hendrik belooft zijn ouders jaarlijks drie karren turf thuis te 
brengen en droog te maken. Een andere conditie is dat Hendrik in de toekomst zijn 

moeder en stiefvader met paard en kar zal vervoeren naar dorpen of steden waar ze 
graag naar toe willen, zoals naar Scherpenheuvel, het meest bekende bedevaartsoord 
uit de omtrek. 
 
(In de 17de eeuw was de Maria-devotie trouwens in. Pauwel De Winter, meier van 
Zoerle en halfbroer van Hendrik, schonk met zijn vrouw Anna Peeters bij testament 
ruim 300 gulden aan de Sint-Niklaaskapel van Zoerle om de priester ten eeuwigen dage 
elke zaterdag na de mis met hoge stem de litanie van Onze-Lieve-Vrouw te laten lezen. 
In die tijd had 300 gulden een waarde die te vergelijken was met een waardevol 
akkerland van ruim één hectare...) 
 
Op basis van de overeenkomst tussen Hendrik De Winter en zijn moeder is het 
duidelijk dat Hendrik de eerste jaren van zijn huwelijk zijn inkomen voornamelijk of 
uitsluitend uit de boerenstiel putte... Eén van de eigendommen werd de >Asberch= 
genoemd, bestaande uit land, heide en berg...  
 
De aanstelling van Hendrik De Winter tot secretaris van Zoerle-Parwijs 
 
Hendrik De Winter werd in 1666 aangesteld tot secretaris van de heerlijkheid Zoerle-
Parwijs, op het ogenblik dat zijn halfbroer Pauwel De Winter tot meier van de 
heerlijkheid benoemd werd. De benoemingen gebeurden meestal door de drossaard 
van Geel, in opdracht van de Heer van Geel. Pauwel De Winter was voorheen zelf 
secretaris van de heerlijkheid Zoerle-Parwijs. Hij woonde vlak bij de kerk in Zoerle, in 
het huis en de herberg van de voormalige meier Dielis De Ceuster.  
 
Hendrik De Winter woonde wellicht ook in het hart van Zoerle-Parwijs, maar waar 
precies is totnogtoe onzeker. Regelmatig werd er ten huize van secretaris Hendrik De 
Winter door de leden van de laatbank vergaderd, zoals de gemeenterekeningen 

verraden. 
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Net zoals zijn vader moest Hendrik als secretaris af en toe op reis in dienst van de 
gemeente. In die tijd was het voor inwoners van een Kempens dorp als Zoerle eerder 
uitzonderlijk om hun vertrouwde haardstede te verlaten. In 1683 werd Hendrik De 
Winter bijvoorbeeld vergoed om naar Brussel te reizen om een zaak te regelen over de 
kluizenaar van Zoerle, die in Zoerle nabij de stenen kapel van Onze-Lieve-Vrouw 
woonde. 
 
Af en toe kreeg de secretaris Hendrik De Winter een bijzondere taak toebedeeld. Zo 
stelde hij ten behoeve van de pachters van de Goorbossen van de markies van Westerlo 

op 8 augustus 1681 een akte op om de schade aan de boekweit door de zware hagelslag 
van 5 augustus te noteren. Samen met leden van de laatbank, schatte Hendrik De 
Winter de vernielde oppervlakten.  
 
Het is duidelijk dat Hendrik De Winter samen met zijn halfbroer Pauwel heel wat 
macht en gezag hadden in Zoerle. Maar het noodlot spaarde hen niet. Pauwel De 
Winter overleed reeds in 1673, wellicht amper 35 jaar oud...  
 
Verder zou de pest in die jaren de bevolking van Westerlo en Zoerle met liefst een 
vijfde uitdunnen! Bij de naaste verwanten van Hendrik stierven er blijkbaar weinig aan 
de pest. Alleen Egidius Van Echelpoel, een 12-jarig neefje van Hendrik De Winter, 
overleed aan de ziekte en werd in de nacht van 15 op 16 februari 1667 begraven. Het 
begraven van de lijken in het holst van de nacht was een gebruik waarmee men hoopte 
de besmettelijke ziekte te kunnen indijken.   
 
De benoeming van Hendrik De Winter tot notaris door de Raad van Brabant 
 
Op 4 juni 1670 werd Hendrik De Winter tevens tot openbaar notaris benoemd door de 
Raad van Brabant, met Zoerle-Parwijs als residentieplaats. Hendrik werd in die 
hoedanigheid vaak >meester De Winter= genoemd. Hendrik was duidelijk een geletterd 
man en hij had voor die tijd een sierlijk en eerder modern geschrift, dat schril afstak 
tegen het gebruikelijke stroeve geschrift van de 17de eeuw.  
 
Dat Hendrik De Winter heel wat geleerd had van zijn vader en oudere halfbroer 
Pauwel, beiden secretaris in Zoerle, is duidelijk. Maar waar Hendrik zijn vorming tot 
notaris kreeg, is niet bekend. Best mogelijk kreeg hij zijn opleiding bij een notaris uit de 
onmiddellijke buurt. Notaris Willibrord Vermeeren uit Westerlo behoort alleszins tot de 
mogelijke leermeesters van Hendrik De Winter. 

 
Als notaris kwamen tal van mensen uit Zoerle en de omliggende gehuchten of dorpen 
zoals Hulshout, tot bij notaris De Winter. Spijtig genoeg is slechts een zeer beperkt deel 
van zijn notariële akten bewaard gebleven.  
 
Dat notaris Hendrik De Winter enig vertrouwen genoot, blijkt uit een betwisting tussen 
de heerlijkheid Westmeerbeek en het markizaat Westerlo over de Netebrug tussen het 
hof van Heultje en Westmeerbeek. Hendrik werd door de markies van Westerlo 
blijkbaar als de geknipte persoon gezien om te bemiddelen in het conflict. Hendrik De 
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Winter was niet alleen notaris, die verklaringen kon akteren, maar als inwoner van het 
autonome Zoerle-Parwijs kon hij doorgaan als onpartijdig.  
 
Op 16 maart 1683 werd Hendrik op last van Westerlo naar een herberg gestuurd, waar 
de meier en secretaris van Westmeerbeek aanwezig waren na een koopdag. De notaris 
deelde hun de klachten van de markies van Westerlo mee. Op de klacht betreffende de 
brug van Westmeerbeek, antwoordden de wethouders van Westmeerbeek dat ze 
zouden houden aan de bestaande vaste en platte brug. Zulke brug maakte de 
scheepvaart naar Westerlo echter onmogelijk. Westmeerbeek had evenwel geen 

bezwaar dat de brug veranderd zou worden in een ophaalbare of gebogen brug, indien 
Westerlo voor de nodige materialen en werken zou zorgen. 
 
Hendrik De Winter als deken van de Sint-Sebastiaansgilde van Zoerle 
 
Hendrik De Winter was ook gildedeken van de boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van 

Zoerle-Parwijs. In vergelijking met een hoofdman had een deken meestal weinig 
invloed op de gilde, maar hij werd als notabele van het dorp door de gilde gevraagd om 
enig prestige aan hun broederschap te bezorgen. Dat de gildenbroeders van de Sint-
Sebastiaansgilde van Zoerle-Parwijs Hendrik graag tot hun gildedeken kozen is voor de 
hand liggend. 
 
De archieven van de gilden van Zoerle zijn niet gebreid. We weten niet in welk jaar 
Hendrik tot  gildedeken werd gekozen, maar hij bleef het ongetwijfeld tot zijn dood. 
Want in 1685 kocht de gilde nog een vaandel. Er waren ruim 77 gulden onkosten aan 
verbonden. Hiertoe hadden de hoofdman Jan Verstappen en enkele andere 
gildenbroeders een akkoord aangegaan. Er kwam echter een betwisting rond dit 
vaandel en Hendrik De Winter werd als deken belast om een oplossing te zoeken.  
 
De dood van Hendrik De Winter en de verkoop van enkele goederen... 

 
Notaris Hendrik De Winter overleed te Zoerle-Parwijs eind april 1686, amper 41 jaar 
oud. Hij werd met een eenvoudige uitvaartdienst begraven op het kerkhof van de Sint-
Lambertuskerk te Westerlo op 25 april 1686. De plechtigheden hadden 3 gulden en 4 
stuivers gekost, min of meer het bedrag van een normale uitvaart. In de beschadigde 
begrafenisakte schreef de pastoor van Westerlo een korte notitie, waaruit we kunnen 
opmaken dat hij Hendrik De Winter prees als een goede raadsman voor vele mensen. 
 
Dat Hendrik regelmatig het bezoek kreeg van ongeletterde mensen, is misschien wel 
logisch. Af en toe merken we hiervan nog een schriftelijke neerslag. In het Merode 
archief wordt bv. nog een akte van Hendrik De Winter bewaard, met een verklaring 
van mensen die op de markt van Westerlo opgelicht waren bij een boteraankoop. De 
grote klomp boter bleek bij hun thuiskomst immers hol te zijn en gevuld met zout 
water... 
 
Weduwe Jenneke Soeten overleed enkele jaren later na haar man. Zij werd op 12 juli 
1690 op het kerkhof van de Sint-Lambertuskerk van Westerlo begraven. Ook haar 
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uitvaart kostte slechts 3 gulden. Het is duidelijk dat de voogden van de weeskinderen 
geen zotte kosten deden. 
 
Reeds kort na de dood van notaris Hendrik De Winter had Jenneke Soeten met 
instemming van de  voogden van de weeskinderen, Jan Van Dijck en Jan Soeten, 
overgegaan tot de verkoop van verscheidene percelen. De belangrijkste verkoop vond 
plaats op 5 januari 1687. Die dag verkocht de weduwe aan Jan Vermeerbergen een 
boerderij met de aanpalende akkerlanden en weiden, voor de som van 1765 gulden. Het 
geheel was liefst 13 zillen groot of dus meer dan 4 hectaren... De boerderij lag in het 

markizaat Westerlo, maar de precieze ligging is helaas niet vermeld. Het ging hier 
ongetwijfeld om een pachthoeve in het bezit van Hendrik De Winter, want de notaris 
woonde in Zoerle-Parwijs in de onmiddellijke buurt van de Sint-Niklaaskapel van 
Zoerle.  
 
In het jaar 1700 werden uiteindelijk de nog resterende goederen door de erfgenamen 
van notaris De Winter verkocht aan hun neef Hendrik Van Dijck uit Wiekevorst voor 
650 gulden. Het ging nog om een 5-tal hectaren landbouwgrond en heide.  
 
Kinderen van het echtpaar Hendrik De Winter en Joanna Soeten 
 
Hendrik De Winter en Joanna Soeten hadden volgende vijf kinderen:  
- Anna De Winter, die op de markt in Geel een lakenwinkel had en gehuwd was 
met >meester= Adriaan De Wandel, schrijnwerker en beeldhouwer. De preekstoel van 
de Sint-Dimpnakerk is van zijn atelier. Hun dochter Maria Anna De Wandel was 
gehuwd met Josephus Knaeps, een kapitaalkrachtige handelaar, met notabele 
afstammelingen in Geel en Mol. Adriaan De Wandel en Anna De Winter werden beiden 
begraven in de Sint-Amandskerk van Geel.  
- Adriana De Winter, gehuwd met Antoon Van Koeckenbeeck, handelaar. Adriana 
stelde de inkomsten van een beemd bij de Nete jarenlang ter beschikking van de Sint-
Niklaaskerk van Zoerle.  
- Peter De Winter, handelaar, stoelenmaker en herbergier in >de Poppendans= op de 
markt van Geel, gehuwd met Catharina Verschueren. Peter De Winter was ook 
gezworen keurmeester van de vrijheid en controleerde onder meer het brood. Hun 
enige dochter Anna Barbara De Winter huwde met Jan Baptist Peijs. Naar oude 
gewoonte hadden ook de families De Winter en Peijs meerdere geesteszieken in hun 
gezin opgenomen. Peter De Winter en Catharina Verschueren en hun dochter Anna 
Barbara werden allen in de Sint-Amandskerk begraven. 

- Jan De Winter, gehuwd met Anna Bosmans, die kinderloos een rustig leven leidden in 
Zoerle-Parwijs.  
- Elisabeth Catharina De Winter, kloosterzuster in de cisterciënzerinnenabdij van Ter 
Kameren bij Brussel.  
Na 1725 woonde er alleszins geen enkele afstammeling van Hendrik De Winter meer in 
Westerlo of Zoerle-Parwijs.  
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Bronnen:  
* Kris De Winter, Het stamboek van Joannes De Winter, onuitgegeven studie, 2009. 
* Kris De Winter, in 100 jaar parochie Heultje, Westerlo, 1995. 
* Jozef Sterckx, Over enige gilden, in De Nethegalm, circa 1900. 
 
* Parochiearchief Westerlo, Rekeningen van de kerkmeester van de Sint-
Lambertuskerk Westerlo, 1644-1702.  
* Algemeen Rijksarchief Brussel, Familiearchief de Merode-Westerloo, Leenboek van 
de Heer van Westerlo, einde 16de eeuw - 17de eeuw. 
* Rijksarchief Antwerpen (Beveren), Oud-gemeentearchief Zoerle-Parwijs, 17de eeuw.  
* Rijksarchief Antwerpen (Beveren), Parochieregisters Westerlo, 17de e.  
* Rijksarchief Antwerpen (Beveren), Parochieregisters Zoerle-Parwijs, 18de e.  
* Archief Gemeentehuis Westerlo, Oud-gemeentearchief Zoerle-Parwijs, lastenboek 
1644-1686.  
 

 

 

 

 

 
 

Handtekening notaris Henrick De Winter 1676 
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1675 
 

10-10-1675 / Proces 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Jan Luijten meier van de Heerlijkheid Oosterwijk, in die naam en als 

gekwalificeerd van de regeerders van dezelfde dorp, Jan Vermeerbergen meier van Zoerle-

Parwijs insgelijks als gekwalificeerd van de regeerders aldaar, verstaande dat enig proces is 

opgerezen in de kwartier van Geel tussen de heer drossaard van Geel als hoofdofficier suppls, 

en de voordere gecommitteerde van dezelfde dorp en specials daartoe die heer drossaard van 

Westerlo in de naam van dezelfde dorpen respecterende, en dat dezelfde verstaan over het 

committeren iemand ^enige affaire^ van de kwartier aangaande hetzij of hetzelfde zoude 

committerende aan de heer drossaard van Geel als hoofdofficier van dezelfde kwartier ofwel 

ter gelijke voose van de gecommitteerden van de dorpen en vrijheid van Geel, hetwelk met 

deze verklaart aan hun te wezen, indifferent bij wie dezelfde commissie wordt geëxerceerd 

hetzij door de heer hoofdofficier of andere gecommitteerde zolang deze men niet verstaat 

merkelijk abuis door die zelfde te wezen gecommitteerd, verklarende vorder hun niet aan te 

dragen of te bemoeien het proces daarover geïntendeerd immers van nu af aan refererende 

indien met behoorlijke procuratie kan gebleken worden voor deze bij hun gecommitteerde iets 

zoude gecontracteerd of getekend wezen presenteren daarover te betalen de kosten ter dien 

oorzaak gerezen, aldus gedaan en geschiedt ter presentie van Jan Stercx en Jan Schaffraet 

getuigen deze 10 oktober 1675. 

 

10-11-1675 / Obligatie van 30 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd Cerstiaen 

Swolfs en heeft met deze bekent schuldig te wezen aan Niclaes Moons zijn hoiren en 

nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 30 guldens, gesproten van geld bij de 

comparant ten dank en op intrest ontvangen van welke som de comparant belooft intrest te 

betalen tegen 20 ingaan datum deze en verschijnen eerst maal 10 november 1676 enzovoort 

van jaar tot jaar tot de kwijting toe die altijd zal mogen geschieden met 30 guldens en de 

verschenen intresten voor de voorzeiden comparant is verbindende zijn respectieve persoon 

en goederen have en erve hebbende en nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde 

gelegen zijn en bevonden zullen worden, geen uitgezonderd, en special de erve bij de 

comparant betimmerd en hem aankomen van de weduwe secretaris Vermeeren mitsgaders 

alle andere hem competeren toucht naar en van nood elke toonder deze ons in die naam van 

hem comparant te gaan en compareren voor heer en hof competent daar van nood wezen en 

aldaar de voorzeiden Moons te doen en laten vesten, gichten en goeden etc. beloven etc. 

renunciëren ten effect van hetgeen voorzeiden aan allen exceptie en privileges van rechte hem 

enig ter contrarie van deze behulpzaam en special etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie 

van Pauwel Van Hout en Abraham Lenaerts getuigen op de 10 november 1675. 

 

Aan marginale zijkant links 

Compareren voor mij ondergeschreven notaris en getuigen nagenoemd Henrick De Winter 

man en voogd van Anna Moons en Pauwel Van Hout man en voogd van Adriaenken 

Moons erfgenamen van wijlen Niclaes Moons dewelke comparanten bekenden van de 

kapitale penningen en intresten van de voorgeschreven obligatie ten volle betaalt en voldaan 

te zijn door Augustinus Swolfs consenterende over zulks in de cassatie van dezelfde 

oorkonden deze 4 mei 1697, Coram Jan Sijen en Philip De Coninck getuigen. 
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15-11-1675 / Obligatie van 400 gulden 

 

Voor mij Henrick De Winter openbare notaris bij de konings raad in Brabant geadmitteerd 

en approberen tot Zoerle-Parwijs residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd is 

gecompareerd Adriaen Helssen Lembrechts zoon en Anna Verstappen zijn huisvrouw en 

hebben met deze bekent deugdelijk schuldig te wezen aan Mertten Soeten zijn hoiren en 

nakomelingen of dezelfde actie hebbende de som van 400 guldens gesproten over zeker rente 

die de voorschreven Mertten Soeten had op de goederen bij de eerste comparant gekocht van 

Machiel Helssen, bestaande in huis en binnenlok volgens de realisatie ten register voor de 

meier en laten van Eindhouthamme (Eijnthouthamme) die met deze komt te casseren van 

welke som de eerste comparant voorschreven belooft intrest te gelden en te betalen jaarlijks 

tegen de penning twintig, welke intrest tot 20 guldens jaarlijks koers en gang heeft beginnen 

te nemen op de 3e maart laatstleden, verschijnende eerst maal 3de maart 1676 enzovoort van 

jaar tot jaar tot lossing en kwijting toe die altijd zal mogen geschieden met 400 guldens en de 

verschenen intresten of wel ter gelieve van de eerste comparant met 200 guldens elke maal of 

in 2 partijen voor de voldoening van het welke de eerste comparant en zijn vrouw (cum uxore) 

zijn verbindende zijn respectieve persoon en goederen have en erve (haeffelijk en erffve) 

hebbende en nog te verkrijgen, waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn geen 

uitgezonderd, beloven ook desnoods de voorschreven som ter realisatie op goede en 

sufficiënte panden verunitierenen ten effect van hetgeen voorschreven enz. 

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van  Willem Goijvarts en Abraham Lenaerts 

getuigen deze verzoekt op 15 november 1675. 

  

Van de kapitale penningen deze en intresten bekent Mertten Soeten voldaan te zijn en bij de 

assignatie te vinden op Jan Siongers volgens de obligatie voor mij notaris bekent op 30 maart 

1680, over zulks wordt deze gecasseerd en te niet gedaan present Wouter Tilemans en 

Pauwels Van Houtven getuigen 30 maart 1680. 

 

15-11-1675 / Transport van 200 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd is 

gecompareerd Jacop Meulemans en heeft met deze getransporteerd aan Henrick Stercx en 

Dimpna Spijckers zijn huisvrouw, als zulken kapitale som van 200 guldens als hem 

competeert bij scheiding en deling als erfgenaam van Dielis De Ceuster, ten laste van 

Pauwels De Winter of nu dezelfde erfgenamen uit meerdere som van 750 guldens kapitaal, 

verschijnen jaarlijks op half maart en dezelfde intrest te aanvaarden half maart 1676 en 

renunciërende de voorzeiden eerste comparant van de voorzeiden kapitale penningen tot 

behoef van de voorzeiden. Henrick Stercx met allen recht en actie breder vermeld in de pple 

en berie en deling voor mij onderschreven als secretaris gepasseerd respectieve de datum 6e  

mei 1667, verklarende daarvan nu noch naar maal niet meer te pretenderen, aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Adriaen Helssen Lembrechts zoon laten alhier tot Parwijs en 

Peeter Stercx getuigen op 15e november 1675. 

 

De kapitale penningen deze zijn afgelost (affgequeten) door Jan Sijen man en voogd van 

Anna Peeters aan Henrick Stercx over zulks is alhier geroyeerd1 en gecasseerd mitsgaders 

op de deling voorschreven present Jacop Meulemans en Antonij Haloit getuigen op 13e 

april 1676. 

 

 
1 Geroyeerd = Beëindigen of stopzetten 
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03-12-1675 / Verhuring 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Adriaen Soeten Peeters zoon (Peeterss.) en bekent met deze verhuurt te hebben 

aan Mertten Soeten zijn broer in deze present en huur accepterende. 

- Zeker de eerste comparant zijn huis, hof, weide, land etc. samen gelegen tot Gelendel 

(Gelindel) alles zo en gelijk hetzelfde voor deze is in huur bewoond en gebruiken 

geweest is bij Bertel Verheijden de huurder in deze is alles genoeg bekent zijnde en 

dat op de conditie navolgende. 

- In de eerste worden de voorzeiden goederen verhuurt voor een tijd en termijn van 6 

jaar, eerste jaar ingaat van het huis, hof en weide, hooiwas op half maart eerstkomende 

1676, behoudens dat de tegenwoordige pachter de hof zal mogen hebben 12 roeden 

erven het zijn content om met slooren te beplanten en van het land te half oogst 

(augustus) navolgende uitgenomen een half boender hetwelk de pachter vermag met 

boekweide of zomergoed bezaaien en alzo van jaar tot jaar tot expiratie van zelfde tijd 

in zulke verstand dat ieder van hun zijn keus om ten 3 jaren af te scheiden mits bamis 

te voren op te zeggen en dat of god gelieve dat de eerste comparant zijn huis kwam 

overlijden (aflijvenise) te worden de tweede comparant des daartoe verzoekt zal 

afstaan van zijn huur. 

- Item is de huurder gehouden te betalen alle lasten die op het voorzeiden goed komen 

te verschijnen zo ordonnarisse als extraordonnarisse geen uitgezonderd dezelfde 

gelijkelijk te aanvaarden op Sint-Jansmis in het aankomende, en alzo Sint-Jansmis in 

het afscheiden te verlaten. 

- Item is de huurder jaarlijks gehouden te leveren 20 pond boter de een helft in mei en 

de andere met bamis, mitsgaders is comparant te leveren in korenpacht 19 viertelen 

koren en 2 viertelen boekweide en is voor voorlijf de som van 30 guldens, de 

korenpacht te leveren omtrent bij Sint Andriesmis hetzij tot Tongerlo of Herentals en 

de voorlijf op kerstmis. 

- Item is de voorschreven huurder gehouden de voorzeiden huis te onderhouden van 

wanden en weg die te goed mans prijs en bovendien jaarlijks te doen 200 walm 

strooien, bovendien leveren dekken en dichten en dezelfde kost en drank geven, 

waarvoor hij zal de afval genieten maar de gelegen latten en de nagelen? en zullen 

hem korten en bovendien jaarlijks mogen bossen een honderd leverbaar mutsaarts. 

- Item straten en voetpaden, lopen en rivieren, te vegen staat alles ten laste van de 

huurder aangaande van hakken en ruimen moet bij de huurder geschieden ten goed 

mans prijs, maar niet onder de veskers bezaait of beplant. 

- Item is de huurder gehouden de voorzeiden erve te messen en labeuren zowel het 

eerste als het laatste jaar, alzo dat is het afscheiden gee- van de grond en – vervoeren. 

- Item is de huurder jaarlijks gehouden te leveren 20 ponden boter de ene helft in mei de 

ander helft bamis, mitsgaders in korenpacht te leveren in korenpacht 19 viertelen 

koren en 2 viertelen boekweide en is voorlijf de som van 30 guldens, de korenpacht te 

leveren omtrent Sint Andriesmis hetzij tot Tongerlo of Herentals, en de voorlijf op 

kerstmis. 

Allen hetgeen voorzeiden verklaren partijen te wezen hun conditie die zij alles beloven te 

effectueren en volbrengen onder obligatie en rente in forma present Peeter Van Eijnde en 

Abraham Lenaerts getuigen op 1e december 1675. 

Deze huur gecontinueerd voor 3 volgende jaren tot vollen termijn van 6 jaren behouden de 

boter 15 pond in conditie vermeld wordt is deze afgeslagen oorkonde 15 januari 167?. 
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05-12-1675 / Openbare verkoping 

 

Comparerende etc. Jan Vermeerbergen B. (Bastiaen zoon) en bekent met deze verkocht te 

hebben aan Machiel Helssen in deze present en de koop accepteren. 

-  Zeker perceel bos van de eerste comparant competeren gelegen in de Saert boschen, 

groot omtrent .?. salvo, renende oost … Bastian Vermeerbergen erfgenamen cum 

suis, zuid de Plecken, west Jan Vermeerbergen Ad. [Adriaens zoon] noord .?. (niet 

vermeld) en dat alles op de conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorzeiden goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns zonder meer daarop uit te gaan. 

Item is het voorzeiden goed verkocht met hogen doende ieder hogen 2 guldens half en half te 

bedelen tot profijt van het verkoper, en alle onkosten die ter zake van deze komen te rijzen 

zullen bij de verkoper en koper gedragen, betaalt worden half en half tot de dag van de 

goedenis toe, welke goedenis zal gedaan naar 3 behoren kerkgeboden eenparelijk het een 

achter de ander volgende alwaar hij zijn gekochte goed zal aanvaarden met gelijke te betalen 

te penningen hier naar te noemen. 

Op alle voorzeiden conditie belooft de koper van het voorschreven goed te betalen ten dag als 

voorschreven is, de som van 191 guldens en stelt daarop 3 hogen, Henrick De Winter 1 

hoge, de eerste koper nog 1 hogen. 

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van Mr Balthasar Wouters en Jan Van Kerchoven 

getuigen op 5 december 1675 

Coram et die ut ante stelt de voorzeiden Machiel Helssen op de voorschreven koop nog 6 

hogen. 

 

09-12-1675 / Huwelijksvoorwaarden 

 

In de naam ons Heren Amen allen degene die deze tegenwoordig zullen zien of horen, lezen 

zij kennelijk dat op heden 9 december 1675 voor mij Henricus De Winter openbare notaris 

etc. is gecompareerd Adriaen Van Eijnde laatst weduwnaar van Dingne Douwen, 

tegenwoordige bruidegom van Maria Shertogen ten ene, en dezelfde Maria Shertogen 

geassisteerd met Reijnier Verbist haar half broer en Lenaert Cuijpers haar zoon ten andere 

zijde, dewelke aleer acute nering met mekander van de huwelijk staat met de gratie Gods die 

zij van zin en intentie zijn in te volgen hebben gemaakt, om alle moeilijkheden tussen de een 

en de ander naar maal te overkomen te voorkomen, deze tegenwoordige contract ante 

nuptiale? of huwelijks voorwaarden die zij respectieve comparanten geassisteerd en in 

kwaliteit als voor zal achtervolgt en volbracht worden niettegenstaande enige costumen of 

ordonnantie deze enigszins zouden komen of mogen wezen ter contrarie. 

- In de eerste alzo de eerste comparant dezelfde zijn bruid tweede comparante bij deze 

is aannemende met haar meubelen die weinig zijn en gepresenteerd aan de voogd en 

de kinderen die hun ter assistentie mede compareren zal behouden worden, daaraf 

dezelfde met deze verklaren te renunciërende dan voor alsdan zonder daaraf meer het 

te pretenderen en of gebeurde dat de tweede comparante eerst kwam te overlijden te 

worden en wilt en begeerd dat aan de eerste comparant van haar wegens zal worden 

aangedaan enige moeilijkheid of haar kinderen gepretendeerd worden, hetwelk zij met 

deze verklaren te achtervolgen en des God geliefde en de eerste comparant eerst kwam 

te overlijden (afflijviche) dat dezelfde tweede comparant haar landrecht in de have 

meubelen of wel met de eerste comparant kinderen daarover accorderen. 

Verklaren de voorschreven comparanten hetgeen voorschreven alzo wezen hun contractie die 

zij in alles beloven te achtervolgen, volbrengen immers voor zovele hun ieder aanrakende 

mag verzoekende over zulk daarvan bij mij notaris gemaakt en gestipuleerd worden deze 
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tegenwoordige om in toekomende ieder daarna te reguleren onder obligatie als naar recht, 

renunciërende ten effect van hetgeen voorst aan allen exceptie en privilege van recht hun 

enigszins ter contractie van deze gehulpelijk hetzij reluementen? brieven van inductie of allen 

ander die iemand tot erfraxue dezer zoude wezen excogitabel en speciaal de regel dicteren dat 

generale renunciatie niet en valideert tenzij dat speciale altijd voorgaan voorts meer prout ut 

in communi forma, aldus gedaan en geschiet ten huize mijn notaris ter presentie van Peeter 

Stercx en Willem Goijvaerts getuigen op 9 december 1675.  

 

22-12-1675 / Obligatie van 100 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar genoemd 

gecompareerd, Cornelis Peeters en heeft met deze bekent bij schuldig te wezen aan Adriaen 

Verleuffel zijn hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbend, de som van 100 guldens, 

gesproten van geld bij de comparant ten dank en op intrest ontvangen, waarvan hij met deze 

belooft intrest te betalen te weten betalende ten vervaldag of 2 maanden daarna met 5 guldens 

10 stuivers en dezelfde overstreken zijnde moet alsdan betalen 6 guldens dezelfde intrest 

ingaande op datum deze en verschijnende eerste maal 22e december 1676 enzovoort van jaar 

tot jaar tot lossing en kwijting toe die altijd mogen geschieden met 100 guldens en verschenen 

intresten, van de vorder de voorschreven comparant is verbindende zijn respectieve persoon 

en goeden have en erve hebbende en nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde 

gelegen zijn en bevonden zullen worden geen uitgezonderd, en speciaal de comparant part en 

gedeelte hem competerende naar de dood van zijn moeder en alzo deze penningen bij de 

comparant worden gelicht voor Adriaen Peeters zijn broer tot kwijting van dezelfde obligatie 

aan Adriaen Vande Brande breder daarin vermeld, verklaart de comparant hetzelfde part en 

deel van de voorzeiden zijn broer daarmede te obligeren, renunciërende ter effect van hetgeen 

voorzeiden aan allen exceptie en privileges van recht hem enigszins ter contrarie van deze 

behoorlijke en speciale de regel dicteren dat geme.?. retentie niet valideert tenzij dat speciale 

altijd voorgaan voorts meer prout in toi forma aldus gedaan en geschiet ter presentie van 

Merten Soeten en Peeter Henricx getuigen op 22 december 1675. 
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1676 
 

04-01-1676 / Obligatie van 25 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar genoemd is Mr 

Peeter Henricx schoolmeester alhier en Jennenken Vermeerberghen zijn huisvrouw, en 

hebben bekent schuldig te wezen aan Henrick Pauwels en Machiel Helssen voogden over de 

minderjarige kinderen van Wouter Pauwels en Jennenken Verhoeven ten behoef van 

dezelfde som van 25 guldens, gesproten over zeker afgekochte koren bij de comparanten ten 

dank geleverd en ontvangen, van welke som de voorschreven comparanten beloven intrest te 

betalen jaarlijks tegen de pennink 16, ingaande op datum deze en verschenen eerste maal op 4 

januari 1677, enzovoort van jaar tot jaar tot aflossing en kwijting toe die altijd zal geschieden 

met 25 guldens en verschenen intrest, daarvoor verbindende et sua en specials de 

matrimoniale goederen van de comparant zijn huisvrouw naar de dood van haar moeder te 

versterven, renunciërende etc. ende specialijken etc. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Jacop Verheijden en mij notaris op 4e januari 

1676. 

 

04-01-1676 / Transport 

 

Comparerende voor mij notaris en met presentie van getuigen naar genoemd, is Anthonij 

Douwen Jans zoon en Anna Verhoustraten zijn huisvrouw, dewelke met deze verklaren te 

cederen aan Pauwel Douwen zijn broer en Anna Treffiers zijn huisvrouw zijn part en deel in 

het binnenblok van zijn voorschreven broer hen competerende volgens scheiding en deling en 

dat hetzelfde part te aanvaarden los en vrij tot op de leenhove rechten s’ Heeren cijns daarop 

uitgaande, als zijn eigen en proper goed alles samen gelegen tot Gelindel onder Parwijs, 

renende het voorschreven part, oost het straetken, zuid Frans Geeben, west Pauwel Douwen 

voorschreven, noord de straat of pleijn. 

Gedaan ter presentie van Peeter Van Hool en Jan Sannen als getuigen. 

 

08-01-1676 / Attestatie 

 

Comparerende voor mij notaris en in de presentie van de getuigen naar genoemd, Mertten 

Gijskens oud omtrent 61 jaar inwoner tot Langdorp, welke zonder inductie en discretie of 

persuasie van iemand alleen in faveur van justitie ter instantie en .?. van en Nicolaes 

Goijvaerts ,als last hebbende van en groot naam van gelijke erfgenamen van Wilhelmus Van 

Outsel en Magdalena Gijskens verklaart onder solemnele eed aan handen mijns en daarover 

gepresenteerd, waarachtig te wezen en hem zeer wel kennelijk dat Niclaes Vermeunnicht nu 

dezelfde erfgenamen jaarlijks zijn gelden aan de voorschreven gelijke erfgenamen een rente 

van 1 mudden koren die aan hun uit kracht van scheiding en deling is gekomen uit de hoofd 

van Mertten Gijskens en Catharina Van Perlant en op hun bij successie (gesuccedeert) is 

competerende de voorschreven attestatie ten tijde van Catharina Van Perlant zijn 

grootmoeder geleden, oud de 50 jaren dezelfde rente in specie van granen aldaar aan Niclaes 

Vermeunnicht heeft gehaald, dus want goddelijk en redelijk is alle rechtvaardige zaken de 

waarheid, getuigenissen te geven bijzonder van verzocht zijnde belovende altijd deze zijn 

attestatie te remonteren en herkennen voor alle heren, hoven en wetten daar deze verzocht en 

van nood wezen zal, constituerende elke toonder deze om dezelfde in de ziel van hem eerste 

comparant te effectueren, consenterende en ten voorschreven comparant aan hem requirant 

hiervan achter om hun te dien daar en alzo etc. 
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Aldus gedaan en geschiet binnen Langdorp ter presentie van Jan Rens en Antoni Rens als 

getuigen op 8 januari 1676. 

 

08-01-1676 / Obligatie van 50 gulden 

 

Voor mij Henrick De Winter openbare notaris etc. en de getuigen naar genoemd is 

gecompareerd Peeter Sols, en heeft met deze bekent schuldig te wezen van geld ten dank en 

op intrest ontvangen van Jacop Snijers zijn hoiren en nakomelingen en dezelfde actie 

hebbende, de som van 50 guldens, waarvan hij met deze belooft intrest te geven en betalen 

jaarlijks tegen de pennink 16, ingegaan op 1 januari 1676 en verschijnen op 1 januari 1677 en 

zo voort van jaar tot jaar tot lossing en kwijting toe die altijd zal mogen geschieden met 50 

guldens en de verschenen intrest, in zulke verstande dat hiermede zijn inbegrepen de 33 

guldens kapitaal en intresten ten hier voormaals bij de comparant zelfde bekent, voor welke 

som cum intrest de voorzeiden. comparant is verbindende zijn respectieve persoon en goede, 

have en erve hebbende en nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn 

en bevonden zullen worden geen uitgezonderd, en special de erfpatrimonie goederen van de 

comparant om desnoods allen gebreken van voldoening te komen verhalen, constitueren hun 

hiertoe de eerzame en n. n. elkeen in het bijzonder om te gaan en compareren voor heer en hof 

competent daar de verzoekt of van nood zouden wezen of panden gelegen zijn en aldaar de 

voorzeiden. Jacop Snijers te doen en laten vesten, gichten en goeden hem daar te schenen?  

waarnisse en klaarnisse beloven en hem comparant daaraf te onterven belovende etc. 

renunciëren ten effect waar hetgeen voorzeiden aan allen exceptie en privileges van recht hem 

enigszins ter contrarie van deze behulpelijks en special en aldus gedaan en geschiet ter 

presentie van Joachim Van Hout en Peeter Verstappen getuigen op 8 januari 1676. 

 

Op 5 november 1679 verklaart Jacop Snijers van de kapitale penningen hiervoor en intresten 

van dien voldaan te zijn door Peeter Sols over zulks consenteert met dezen in de cassatie deze 

present Pauwels Van Hout en Wouter Tilemans getuigen oorkonden etc. 

 

20-01-1676 / Verkoping 

 

Voor mij Henricus De Winter openbaren notaris etc. is gecompareerd Adriaen Verrijt heeft 

met bijzijn van Adriaen Goukens zijn schoonzoon bekent verkocht te hebben aan Adriaen 

Van Kerchoven in deze present en de koop accepterende. 

- Zeker part in een perceel erve gelegen omtrent de Kerbane genaamd de 

Cruijschbergh, palende van hetzelfde part, oost de verkopers erve met de 

Langebedden, zuid en west de straat en noord Maria Janssens. 

En dat op conditie navolgende. 

-  In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij op de gerechten Heeren 

cijns en servituten van weg van ouds daarover gegaan .?. en 100 gulden kapitaal aan 

Mertten Helssen. 

- Item is het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder hogen twee gulden 

half en half te bedelen tot profijt van de verkoper en koper enz. 

- Item zal de koper zijn gekocht goed aanvaarden ten dag van de goedenis voorschreven 

ofwel alzo hetzelfde is verhuurt zal trekken te half oogst eerstkomende 1 vierteel 

koren en voor de volgende jaar 6 lopen koren als wanneer de huur komt te expireren. 

Op alle voorschreven conditie belooft de voorschreven koper het voorschreven goed te 

betalen de som van 206 gulden en stelt daarop 18 hogen, Jan Verstappen nog 1 hoge en 

daarmede uitscheidende allen hetgeen voorschreven beloven partijen wederzijds te 
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achtervolgen onder obligatie etc. present Antonij Douwen Jans zoon en Jan Verstappen 

getuigen op 20e januari 1676. 

Op 21 januari stelt Adriaen Van Kerchoven op de voorzeiden koop nog 10 hogen, present 

Mertten Soeten oorkonden etc. 

 

20-01-1676 / Verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan Baten dewelke heeft bekent verkocht te hebben 

aan Jan Vermeerberghen Bastiaens zoon (Bastiaenss.) die deze koop accepteert zeker 

percelen erven. 

- Het een respect genaamd het Gruijsestuck groot omtrent 150 roeden salvo, zo 

hetzelfde gelegen is, palende, oost Peeter Vanden Brand, zuid en west Jan 

Ceulskens en noord Peeter Verbist erf. 

- Item alsnog een perceel erve genaamd het Outselveldt, groot omtrent .?. zo hetzelfde 

gelegen is palende, oost Antonij Douwen Jans zoon (Janss.), zuid Peeter 

Vermeerbergen, west Jan Ceulskens, noord Antonij Douwen.  

En dat alle op conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns en behoorlijke servituut van weg mitsgaders op de kapitale rente daarop 

gerealiseerd volgens hun goedenis zonder meer daarop uitgaan enz. op de verkoop condities. 

Op alle voorschreven condities de koper belooft te betalen voor hetzelfde goed de som van 

675 guldens en drie dukaten voor kerstmis ^ten huize van de verkopers^ en stelt daarop 50 

hogen, Peeter Deckers 2 hogen, de eerste koper stelt nog 1 hogen gedaan en geschiet ter 

presentie van Antonij Douwen en Merten Van Kerchoven getuigen op 20e januari 1676. 

Datum en Coram ut ante stelt Mertten Van Kerchoven op de voorschreven koop alsnog 3 

hogen oorkonde etc. 

 

06-02-1676 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Adriaen Vermeerbergen Bastiaenss. zal verkopen 

ten hoogste en schoonste met op te roepen voor alle man zeker perceel hooiwas groot omtrent 

een half boender rijdende tegen Peeter Van Kerchoven erfgenamen en Dionijs Vande 

Brand gelegen alhier op het Gemeijn broeck in het Roth en dat alles op conditie navolgende. 

- In de eerste wordt het voorschreven perceel hooiwas verkocht los en vrij op de rechten 

Heren grondcijns en servituut van weg zonder meer daarop uitgaande, mitsgaders met 

hogen of verdieren doende ieder hogen 2 gulden, half en half te bedelen tot profijt van 

verkoper en koper en heeft de koper zijn voornoemde hogen om dezelfde te stellen  

nadat dat de palmslag zal gegaan wezen.  

- Item alle onkosten die ter zake van dezen komen te gerezen geen gereserveerd zullen 

tot de dag van de goedenis toe gedragen en betaald worden half en half. 

- Item is de koper gehouden zijn kooppenningen te tellen ten dag van de goedenis die 

zal geschieden naar drie behoorlijke kerkgeboden eenpaarlijk het een achter de andere 

volgende als wanneer hij zijn gekocht goed zal aanvaarden en de lasten daarvan te 

Kerstmis laatstleden 1675.  

- Item in cas van geen verkoop penningen zo staat een ieder voor zijn gelag. 

Op alle voorschreven conditie is hetzelfde goed afgeroepen en is ingemijnd bij Joachim Van 

Hout voor de som van 185 guldens en stelt daarop 6 hogen, Adriaen Vande Brande stelt 

nog een hoge, de eerste koper stelt nog een hoge en daarmede uitscheidende aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Jan Vermeerberghen meier alhier en Machiel Lemmens getuigen 

op 6 februari 1676. 
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07-02-1676 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Niclaes Van Hout in kwaliteit als voogd over de 

kinderen van Pauwel Van Hout en Maria Peeters naar voorgaande decreet en autorisatie van 

oppervoogden de heer drossaard en schepenen van de Markizaat van Westerlo, bekent 

verkocht te hebben aan Jan Vermeerberghen meier alhier present en de koop accepteert in. 

- Zeker perceel erve genaamd de Meire groot een ½ boender salvo, zo hetzelfde gelegen 

is, palende, oost den Veltloop, zuid Adriaen Helssen Lembrechts zoon, west Peeter 

Verhoustraten erfgenamen en noord Wouter Van Kerchoven en dat alles op de 

conditiën navolgende. 

In de eerst wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns en servituut van wegen zonder meer daarop uit te gaan. 

Item wordt het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder hogen 2 gulden, half en 

half tot profijt van de verkoper en koper. 

Item alle onkosten ter zaak van deze komen te gerezen geen uitgezonderd tot de dag van de 

goedenis zullen bij de verkoper en koper gedragen en betaald te worden half en half. 

Item zal de koper zijn gekochte goed aanvaarden zo haast de tijdige vruchten daarop staande 

ten deel met koren bezaait en het ledig land met maar spurrie, en zal gehouden zijn zijne 

kooppenningen te tellen de ene helft ten dag van de goedenis die zal geschieden naar drie 

behoorlijk kerkgeboden en kaars branding en de andere helft op half oogst ten dag van de 

aanvaarding enz. 

 

Op alle voorschreven conditie belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen ten dag 

als voorschreven is de som van 189 gulden en stelt daarop 8 hogen, Jan Vande Poel nog 1 

hoge en de eerste koper nog 1 hoge, aldus gedaan en geschied ter presentie van Lembrecht 

Helssen en Jan Gijbens als getuigen op 7 februari 1676. 

Op 27 februari 1676, de kaars hiervan ontsteken is bij uitgaan dezelfde de voorschreven Jan 

Vermeerberghen aangebleven, Coram Adriaen Helssen, Jan Helssen en Peeter Peeters 

laten. 

 

08-02-1676 / Akkoord [Tekst deels vervaagt aan rechterkant van het blad] 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar genoemd is 

gecompareerd Machiel Helssen ten ene, en Adriaen Helssen ten andere zijde, welke 

comparanten met mekaar zijn accordeert te weten alzo dezelfde 2e comparant heeft in .?. de 

huizing en goederen gestaan op de Bist van de 1e comparant, welke goederen generale 

obligeert staan voor een korenrente van 3 viertelen jaarlijks aan de Heilige Geest van 

Westerlo die de 1e comparant volgens conditie had behouden tot zijn laste met 1 sille .?. 

voorschreven erve, zulks dat met expres .?. de vorderen generale pand daarvan .?. ontlasten, 

verklaren over zulks dit naar volgende te wezen hun akkoord dat de 2e comparant zal 

aanvaarden de sille erf in de conditie van datum nu half oogst eerstkomende 1676 met de last 

van 3 viertelen koren jaarlijks, insgelijks te .?. met de erven het 1 maal boven het welke de 1e 

comparant verklaart te laten rabatteren aan het erfland van zijn kooppenningen de som van 5 

guldens, welke sille erve moet afgemeten worden van de straat tot aan de pad van de Berg ter 

kapel (cappelle) gaan, verklarende de partijen dit te wezen hun akkoord hetwelk beloven te 

achtervolgen en volbrengen en continueren desnoods samen en elke van hun enz. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Mertten Soeten en Jan Vermeerberghen meier 

alhier getuigen tot deze verzocht en gebeden op 8e februari 1676. 
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15-02-1676 / Testament 

 

Inden naem ons Heeren Amen 

Bij de inhoudt van deze tegenwoordige openbaren instrument van testament, zij kond en 

kennelijk een eigenlijk dat op heden 15e februari 1676 voor mij Hendrick De Winter 

openbaar notaris bij de konings Raad van Brabant geadmitteerd en geapporbeerd tot Zoerle-

Parwijs residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd zijn gecompareerd Peeter 

Vermeerberghen en Cattarina Helssen gehuisden, de voorschreven Vermeerberghen ziek 

te bed liggende en zijn huisvrouw wel te passe zo aan mij notaris en getuigen klaar blijkt 

dewelke overdenkende de broosheid van de menselijke natuur dat niet zekerder is als de dood 

en niet onzeker als de uur van dezelfde, hebbende daarom van deze wereld niet te scheiden 

zonder als voren van hun tijdelijke goederen haar God Almachtige op deze wereld verleend 

en te hebben gedeponeerd en gemaakt dit hun tegenwoordige testament, willen en begeren dat 

hetzelfde zal stadsgrijpen en volkomen effect sorteren hetzij bij vorm van testament, codicille, 

donatie inter vivos vel causa mortis of anderszins zo en gelijk iemands testament en uiterste 

wille allerbest stads grijpen en effect sorteren mag enz.  

- In de eerste bevelen de voorschreven testateurs hun ziel zo wanneer die door de 

geschenkenis Gods uit hun sterfelijke lichamen komen te scheiden god van hemelrijk, 

Maria benijde moeder in de diensten en gebeden van alle Gods lieve Heiligen en hun 

doodde lichaam der geweide aarde bestelt te worden met een tamelijke uitvaart bij de 

langstlevende na te doen naar staat en kwaliteit. 

- Komende vorder tot dispositie van hun tijdelijke goederen haar bij God Almachtige op 

deze wereld verleent, eerst van alle have en meubelen goederen, schulden, kredieten 

hoedanig die zijn en wezen mochten, hebben mekanders de een de andere eerst 

stervende aan de langstlevende gemaakt vrij heer en meester van alle dezelfde om 

daarmee haar of zijn vrije wil te doen zonder daarvan aan iemand te moeten leveren 

staat of inventaris, op zulke last van hun beiden wettige kinderen te weten, Peeter, 

Maria en Adriaen Vermeerbergen te alimenteren en onderhouden, doen en laten 

leren lezen en schrijven naar staat en kwaliteit en tot staat komende eerlijk uitzettende 

naar staat en kwaliteit zij tot dezelfde tijd hun dienst doende eerlijk uitzettende en 

bovendien te geven de som van 25 gulden en 5 viertelen koren en aangaande van de 

erfelijke goederen hun beiden competerende en van zij met deze macht hebben te 

disponeren, hebben mekander gemaakt en gelaten de toucht haar of zijn leef dagen 

lang gedurende en na dezelfde overlijden hun erfgenamen als dan noemende … hun 

ieder wettige kinderen samen geproduceerd bij namen Peeter, Maria en Adriaen 

Vermeerbergen en degene met Gods gratie alsnog te verweving, pleno jur 

justintutoinis zonder datgeen van dezelfde zal mogen pretenderen enige prerogatief of 

voordeel behoudens dat aan de oudste zoon bij naam Peeter Vermeerbergen zal van 

het gelijk gedaan voor alle gegeven worden de som van 25 gulden eens en ingeval een 

kind komt te sterven aleer tot staat gekomen zijn en is niet gehouden aan iemand mits 

dezelfde eerlijk aarde te bestellen. 

Allen hetgeen voorschreven verklaren de voorschreven testateurs te wezen hun testament en 

uiterste wille hetwelk begeren dat alles zal achtervolgt en volbracht worden. 

Aldus gedaan en geschiet ten huize van de testateurs presentie van Jan Soeten en Jan Van 

Castel getuigen tot deze verzoekt en gebeden en testateurs met de getuigen afgevraagd zijnde 

of zij kunnen schrijven, verklaren alle ja en hebben tot conformatie deze ondertekend. 
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16-02-1676 / Akte van 2 percelen land 

 

Comparerende voor mij notaris in presentie van de getuigen naar genoemd is Jonker Egidius 

De Heusch en Jonker A. De Cauwenhoven beide kapiteins ten dienste van zijne Koninklijke 

Majesteit en hebben samen in hun eigen naam seffens hun vervangende en sterk makende 

voor de mede erfgenamen van Jonker Henrick De Heusch en Vrouw Anna Maria Vaes 

geconstitueerd machtig gemaakt en in hun stede gesteld constitueren en makende machtig 

mits deze van eerzame … en N.N. elke toonders deze ons in de naam van hun comparanten te 

gaan en compareren voor die Heren wethouders der heerlijkheid Tongerlo, of die Heren 

drossaard en schepenen van Westerlo of elders daarvan behoren zal en aldaar op te dragen in 

s’ Heeren handen al zulke goederen als hun comparanten is competerende gelegen omtrent de 

gehucht van Gelendel (Gelindel) aan het Sweertsheijken genaamd respectieve de Corenhoeve 

en het Calvereussel met de heide daaraan gelegen, mitsgaders te vertegen ten behoef van Jan 

Helssen en Margriet Van Leemputten halen daar te verschenen waarnisse ende klaarnisse 

te beloven, gegarandeerd hetzelfde in het generaal los en vrij tot op de rechte Heren cijns 

zonder meer daarop uitgaande, belovende alle hetgeen daarin bij de geconstitueerde zal 

worden gedaan te houden voor goed, vast en van waarden, ook al waar zaken dat is deze 

nader of speciaal bevel behoef als voorgeschreven staat renunciërende etc. aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Joannes Van Deijweghen en Arnoldus Gaspar Sprimont als 

getuigen. 

 

23-02-1676 / Verkoping 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar genoemd is 

gecompareerd Henrick Claes in eigen naam (nomino propris) en mede als vaderlijke voogd 

over dezelfde kinderen verwekt bij Cattelijn Van Dijck naar voorzien consent van dezelfde 

en bekent verkocht te hebben aan Merten Van Dijck en Maria Helssen zijn huisvrouw 

- Zeker part en deel van de wezen competerende // zo nomine properio als hetgeen 

wordt betocht bij Cathalijn Lemmes, groot in geheel een ½ bunder salvo, palende, 

oost Antonij Goijvaerts, zuid de plein van Gelendel (de pleijn van Gelindel), west 

Merten Verbist, noord … (niet vermeld), en dat alles op de conditie navolgende. 

- Voor het eerst wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de Leense 

rechten en servituten van wegen ingevallen zonder meer daarop uit te gaan. 

- Item zal de koper het voorgeschreven goed aanvaarden dadelijk ofwel de pacht 

daarvan te trekken en degene in toucht worden gebruikt na de dood van Cathelijn 

Lemmens waarvan dezelfde Henrick Claes bekend de kooppenningen zullen worden 

belooft tot 60 guldens bekent ten volle content ontvangen te hebben, tot effectuering 

van hetgeen voorschreven verklaart de comparant in kwaliteit als voor met deze 

irrevocabiliter te constitueren de eerzame… en N.N. elke toonder dezer om in de 

naam van hem comparant te gaan en compareren voor de heren stadhouder en mannen 

van Leenhove enige andere wethouders daarvan behoren zal en aldaar dezelfde te 

onterven, mitsgaders de gemelde Mertten Van Dijck daarin te doen en laten vesten, 

gichten en goeden naar banken recht, belovende allen hetgeen daarin zal worden 

gedaan te houden voor goed, vast en van waarden ook alwaar dat in deze nader of 

speciaal bevel behoefden als voorschreven staat, renunciërende ten effect van hetgeen 

voorschreven aan allen executie en privilege van recht hem enigszins ter contrarie van 

deze behulpelijke ende specialijcke etc.  

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van Adriaen Sijen en Adriaen Vande Brand 

getuigen op 23e februari 1676. 
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02-03-1676 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Machiel Peeters, Peeter Peeters, Jan Peeters, Jan 

Sijen man en voogd van Anna Peeters, Jan Toelen man en voogd van Maria Peeters 

nomine proprio en mede hun vervangende en sterk makende voor Henrick en Digne Peeters, 

en hebben in hun kwaliteit bekent verhuurt te hebben aan Jan Goijvarts Adriaenssone in 

deze present en de huur accepterende. 

- In zeker huis hof en binnenblok gelegen in de Renderstraat (Reijnderstrate) met nog 

een perceel erve genaamd de Tiende schure met nog een perceel erve genaamd den 

Dijssenacker met nog het part gelegen op den Bogaert hetgeen Machiel Peeters voor 

deze eerst gewonnen en met een zoom of vordel afgelegd, met nog een perceel 

hooiwas gelegen in de Vranckebeke, met nog een heide gelegen omtrent de molen 

(den meulen), en dat op conditie navolgende. 

- Voor het eerst word het voorgeschreven goed verhuurt voor de tijd en termijn van 3 

eerstkomende jaren, waaraf het eerste jaar ingaat van het huis hof en hooiwas met de 

heide nu half maart eerstkomende 1676 en het land te half oogst navolgende en alzo in 

het afscheiden te verlaten immers zo en gelijk hij dat aanvaart. 

- Item is de huurder gehouden te betalen elke last op de voorschreven goed komen te 

verschijnen zo ordonnaris en extra ordonnnaris geen uitgezonderd dezelfde te 

aanvaarden te Sint-Jansmis en alzo is het afscheiden te verlaten. 

- Item is de huurder gehouden de voorschreven huis en schuur te onderhouden en 

straten, voetpaden, lopen te vegen enz. 

- Item is de huurder nog gehouden jaarlijks te doen leggen het zijn last 200 walm strooi, 

mag nagelen en latten met de dag uren zullen hem korten. 

- Op alle de voorschreven conditie belooft de huurder jaarlijks te leveren 20 viertelen 

koren en is voorlijf de som van 15 guldens jaarlijks te leveren en betalen behoorlijke 

tijd, alles wel leverbaar goed is alles bereidt met wan en vederen, bij hagelslag of 

heerskracht van god verhoeden zal aan de huurder afslag geschieden met de gebeuren. 

Belovende wederzijds deze hun conditie in alles achtervolgen en volbrengen onder obligatie 

en renunciatie, prout in communie forma aldus gedaan en geschiet ter presentie van Jan 

Verbist en Peeter Sijen getuigen op tweede maart 1676. 

 

04-03-1676 / Cederen 

 

Competerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Antonij Douwen Janss. [Jans zoon] en Anna Verhoustraten zijne huisvrouw, 

dewelke met deze verklaren te cederen aan Pauwels Douwen zijn broer en Anna Treffiers 

zijne huisvrouw. 

- Zeker zijn part en deel in het Venneblock de voorschreven zijn broer hem 

competerende volgens scheiding en deling en dat om hetzelfde part te aanvaarden los 

en vrij tot op de leenrecht en Heren cijns zonder meer daarop uitgaande als zijn eigen 

proper goed alles samen gelegen tot Gelendel onder Parwijs, aanpalende het 

voorschreven part oost het straatje (oist het straetken), zuid Frans Geeben, west 

Pauwels Douwen voorschreven, noord de straat of plein (noort de strate oft plein). 

Daarvan de comparant is renunciërende van nu af ten eeuwigen dage zonder daarvan bij 

dezelfde of zijn nakomelingen meer te worden gemolesteerd, constituerende irrevocabele de 

eerzame … en N.N.  elke toonder deze om de nood wezende in zijn eerste comparant naam te 

gaan en compareren voor de heren stadhouder en mannen van Leen van den E. E. Heer van de 

Vrijheid en land van Geel en elders daarvan nood wezende mogen, aldaar van de 

voorschreven erve in form te vertegen, halm te schieten, waarnisse ende claernisse te beloven 
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etc. en voorts generale en speciaal daarin te doen .?. hij zij comparanten zelf present en voor 

ogen zijnde komen te vermogen te doen ook alwaar zaken dat in deze nader of speciaal bevel 

behoefden als voorschreven staat, belovende allen hetgeen daarin bij de geconstitueerde zal 

worden gedacht te houden voor goed, vast en van waarden renunciërende ten effect van 

hetgeen voorschreven aan alle excepties en privileges van recht hun enigszins ter contractie 

van deze behulpelijke ende specialijcken regel dicterende dat generale renunciatie niet en 

valideert tenzij dat speciale altijd voorga voorts meer prout in communiij forma.    

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van Peeter Van Hool en Jan Sannen getuigen op de 

4e maart 1676. 

 

04-03-1676 / Obligatie van 400 gulden 

 

Comparerende Pauwels Douwen en Anna Treffiers, en bekennen samen schuldig te wezen 

aan Antonij Douwen zijn broer de som van 400 gulden en 50 gulden met 1 dukaton tot een 

kerstmis aan de huisvrouw van de verkopers en dat over al zulke erfkoop van het land tot 

Gelendel, waarbij is besproken dat alle onkosten en over te gerezen bij hun moeten dragen en 

betaald worden half en half alles volgens cessie op datum deze voor mij notaris daarvan 

gemaakt en obligeert etc. renunciërende etc. present Peeter Van Hool en Jan Sannen 

getuigen op 4e maart 1676. 

Dat het goed zal worden aanvaart met half oogst eerstkomende, mits zijn penningen te tellen 

Sint-Jansmis eerstkomende en insgelijks de lasten te aanvaarden. 

    

08-03-1676 / Proces 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in presentie van getuigen nagenoemd is 

Bastiaen Verlinden nomine proprio en is voogd van voordere kinderen van Peeter 

Verlinden, Jan Vermeerberghen man en voogd van Anna Verlinden en hebben samen met 

deze geconstitueerd Peeter Verlinden hun vader aan te vervolgen als zulke proces als zijn 

lieden samerhand genoodzaakt zijn te sustineren tegen Niclaes Moons in de naam van de 

kinderen van Jan Sijmons of zo wie, met last van te substitueren of meer het minder defensie, 

belovende alle hetgeen alreeds daarin is gedaan en gedaan zal worden te houden voor goed, 

vast en van waarden voor alle hetwelk de voorzeiden comparanten hun samen en een voor alle 

is Solidium zijn, obligerende in forma renunciëren etc., aldus gedaan en geschiet ter presentie 

van Jan Helssen en Henrick Diels als getuigen op 9 maart 1676. 

 

17-03-1676 / Obligatie van 75 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen 

nagenoemd, Franschoijs Campeneirs en Cattelijn Van Dijck zijn huisvrouw en hebben met 

deze bekent deugdelijke schuldig te wezen aan Peeter Van Dijck en Ijcken Vande Bruel 

hun hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 75 guldens, gesproten 

van geld bij de comparanten ten dank en op intrest ontvangen, waarvan zij met deze beloven 

intrest te betalen jaarlijks tegen de penning 20, mits betalende 1 maand naar de vervaldag 

anderszins is gehouden te betalen tegen de penning 16, welke intrest koers en gang is 

nemende op half maart en eerste maal verschijnende 17 maart 1677, enzovoort van jaar tot 

jaar tot lossing en kwijting toe die altijd zal mogen geschieden met 75 guldens en de 

verschenen intresten, daarvoor de voorzeiden comparanten zijn verbindende hun respectieve 

persoon en goederen have en erve hebbende en nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat 

hetzelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen uitgezonderd, renunciërende ten 

effect van hetgeen voorzeiden aan allen exceptie en privileges van rechte hun enigszins ter 
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contrarie van deze behulpelijk ende specialijck de regel dicterende dat generale enuntiatief 

niet en valideert ten zij dat speciale voorga voorts meer prout in communi forma aldus gedaan 

en geschiet ter presentie van Mertten Van Dyck en Peeter Verbist getuigen op 17 maart 

1676. 

 

20-03-1676 / Akkoord 

 

Comparerende voor mij notaris en getuigen nagenoemd is Anthonij Milis man en voogd van 

Maria Toelen en Adrianken Toelen achtergebleven weduwe van wijlen Mr Peeter 

Maesmans, welke comparanten met mekaar zijn overeengekomen over het gebruik van de 

goederen bij de tweede comparant genoten competerende aan Magriet Van Outsel haar 

moeder en grootmoeder, mitsgaders over de alimentatie dezelfde bij dezelfde aan haar 

gedaan, zo is geaccordeerd dat alle hetzelfde tot datum deze gedaan, mitsgaders over het bos 

van het schaarhout komt en blijft ieder te content, behoudens dat de eerste comparant zal 

hebben van het hout, gebost zijnde tot Strateneinde op de Bremdries 500, mits dat dezelfde 

van is gehouden te betalen het bossen en b?.. en is de tweede comparant gehouden te doen 

leggen 200 walm strooi, mitsgaders alsnog ten regard van enige bijenvaten bij dezelfde 

genoten 600 walm strooien en is het navolgende dat alle de gelijke goederen bij hun zullen 

worden geprofiteerd hetzij in part nu in half oogst eerste voorlijf, hout bos etc. en aangaan van 

alimentatie van Magriet Van Outsel zeker zullen gelijk onderstaan van welke de eerste 

comparant heeft belooft aan de tweede comparant voor een jaar nadat deze de som van 100 

guldens waarvan zijn part zal wezen 50 guldens, met alsnog een dukaton aan Anna 

Maesmans voor een kerstmis en het voordere onderhoud van kleren etc., moet bij hun gelijk 

gedaan worden, mitsgaders alle reparaties aan huis, schuur etc. verklarende etc. belovende etc. 

renunciërende etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie van Adriaen Helssen Lemb. en Jan 

Aerts getuigen op 20 maart 1676. 

 

25-03-1676 / Part en deel 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en ter presentie van de getuigen nagenoemd 

is Bastiaen Verlinden, Jan Vermeerbergen man en voogd van Anna Verlinden, Crestian 

Stevens man en voogd van Maria De Neeff nomine proprio en mede als voogd over de 

achtergelaten kinderen van Adriaen Verswijvel en Cattelijn De Neeff en hebben samerhand 

hun voordere sterk makende voor de meerder erfgenamen van Peeter De Neeff  

geconstitueerd de eerzame … en N.N. elke toonders deze ons in de naam van hun 

comparanten te gaan compareren voor de heren stadhouder en mannen van leen onder Heist-

op-den-Berg (Heijst) of elders daar het behoren zal, aldaar in hun naam te vertijgen van zulk 

part in het Gemeijn broeck omtrent Hulshout, groot omtrent een ½ derdel als bij die gelijke is 

verkocht aan Mertten Dauwen, mitsgaders ..?. daar te schieten waarnisse ende klaarnisse te 

beloven en hun comparanten daarvan te onterven, belovende allen hetgeen daarin bij de 

geconstitueerde of toonders deze zal worden gedaan ten houden voor goed, vast en van 

waarde ook alwaar etc. renunciërende ten effect van hetgeen voorzeiden aan alle exceptie en 

privilegie van recht hun enigszins ter contrarie van deze behulpzaam, aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Jan Aerts en Jan Stercx als getuigen op de 25ste maart 1676. 

 

25-03-1676 / Obligatie van 200 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van getuigen nagenoemd 

is Jan Helssen en heeft met deze bekent deugdelijk schuldig te wezen aan Henrick De 

Winter en Anna De Ceuster zijn huisvrouw hun hoiren en nakomelingen of dezelfde actie 
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hebbende, de som van 200 guldens gesproten van geld bij de comparant ten dank en op intrest 

ontvangen waarvan hij met deze belooft intrest te betalen jaarlijks tegen de penning 20, welke 

intrest koers beginnen te nemen op 14 februari laatstleden en verschijnende eerste maal 14 

februari 1677 en zo voort van jaar tot jaar tot lossing en afkwijting die altijd zal mogen 

geschieden met 200 guldens en verschenen intrest voor alle welke de voorzeiden comparant 

verbindende zijn respectieve persoon en goederen have en erfelijk hebbende en nog te 

verkrijgen waar en tot wat plaatsen, dat dezelfde zijn gelegen en bevonden zullen worden 

geen uitgezonderd, constituerende de voorzeiden comparanten irrevocabel de eerzame … en 

n. n. elke in het bijzonder om te gaan en compareren voor de heren wethouders daar en alzo 

enige van de erfgoederen van hem comparant gelegen en bevonden zullen worden en aldaar 

de voorzeiden Henrick De Winter tot verhaal van de voorzeiden som cum intrest te doen en 

laten vesten, gichten en goeden halm daar te schienen waarnisse en klaarnisse beloven, en 

voorts generale en speciaal daarin te doen, hij comparant zelfs present en voor ogen zijnde 

zoude komen of vermogen te doen, belovende allen hetgeen daarin bij de geconstitueerde zal 

worden gedaan te zouden voor goed vast en van waarden, renunciërende ten effect van 

hetgeen voorzeiden aan alle exceptie en privilegie van recht hem enigszins ter contrarie van 

deze beholpen, en speciaal de regel dicterende dat generale renunciatie niet gevalideerd ten zij 

dat speciale altijd voorgaan voorts meer prout in communie forma aldus gedaan en geschiet 

ter presentie van Jan Aerts en Antonij Haloit als getuigen op de 25ste maart 1676. 

 

Comparerende voor mij notaris is Jan De Winter als erfgenaam zijn vader en bekent de 

kapitaal van de voorschreven obligatie en intresten van dezelfde bij hem en zijn broer 

Hendrick in vollen ontvangen te hebben, over zulks consenteert in het casseren van de 

voorschreven obligatie en is dijer volgende dood en te niet gedaan op 15 april 1694. 

 

27-03-1676 / Akkoord 

 

Voor mij ondergeschreven notaris en in presentie van de getuigen nagenoemd zijn 

gecompareerd, Adriaen Van Kerchoven ten eenre, Peeter, Niclaes en Cattelijn Van 

Kerchoven dezelfde half broers en zuster ter andere zijde, welke comparanten met mekaar 

verklaren te wezen geaccordeerd over zeker part en deel, hetgeen de eerste comparant is 

competerende in de erfpatrimonie goederen van Wouter Van Kerckhoven hun gelijke vader 

en dat naar dezelfde dood overmits beiden zelfde zijn leef dagen is touchte mogen worden 

gebruikt, en dat alles op de manieren navolgende, eerst dat dezelfde eerst comparant met deze 

is over transporterende het voorzeiden gerechtige part en deel hem als voorschreven te 

competeren daarvan met deze is renunciërende en dat ten behoef van de voorzeiden tweede 

comparanten is deze aan hetzelfde naar de dood van hun vader te aanvaarden, mits bij 

dezelfde aan hem eerste comparant te betalen datum deze of ter langste een maand daar naar 

een som van 263 guldens met noch 2 dukaton voor de dochter van de eerste comparant, 

mitsgaders dat alsnog bij dezelfde wordt, word gelaten 1 sille heide in de Peetersheide 

gelegen westwaarts in de heide opgebroken en competerende aan Henrick Verwimp “datum 

deze te aanvaarden” voor welke voldoening de tweede comparanten hun samerhand en elk is 

Solidium zijn, zijn verbindende, constituerende de eerste comparant desnoods wezende 

irrevocabelijken de eerzame … n.n. elke toonder deze om in dezelfde naam te gaan en 

compareren voor heren en hof competent daar enige de voorzeiden goederen gelegen zijn en 

aldaar in forma daaraf te verkrijgen ten behoef voorzeiden belovende etc. renunciërende ten 

effect van hetgeen voorzeiden aan alle exceptie en privilegie van recht hun enigszins ter 

contrarie van deze behulpzaam en speciaal de regel dicterende dat generale renunciatie niet 

gevalideerd ten zij dat speciale altijd voorgaan voorts gedaan en geschiet ter presentie van 
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Adriaen Helssen laten alhier en Pauwels Douwen getuigen op de 27 maart 1676 en tot 

comfort heeft Cattelijn Van Kerchoven Adriaens dochter deze mede ondertekent.. 

 

Van de kapitale penningen is de voorgeschreven akkoord vermeld bekent Jan Helssen man 

en voogd van Cattelijn Van Kerchoven ten bij wezen van dezelfde voldaan te wezen door 

Peeter en Niclaes Van Kerchoven, zonder dat daartoe is geteld bij Cattelijn hun zuster over 

zulks worden dezelfde volkomen geautoriseerd en tot hun behoeve van nu en ten eeuwigen 

dagen daarvan gerenuncieerd, mitsgaders ter presentie van Pauwels Douwen en Jan 

Verhoustraten als getuigen op de 1e november 1677. oorkonden etc. 

 

11-04-1676 / Obligatie van 125 gulden 

 

Voor mij openbare notaris en de getuigen nagenoemd is gecompareerd, Willem Deckers, en 

heeft bekent met deze bekent schuldig te wezen aan Geert Helssen en Barbara Van Hout 

gehuisden hun hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 125 guldens, 

gesproten van geld bij de comparant ten dank en op intrest ontvangen waarvan met deze 

belooft intrest te betalen jaarlijks tegen de penning 20 te weten 6 guldens 5 stuivers, welke 

intrest koers heeft beginnen te nemen op half maart laatstleden en verschijnende eerste maal 

half maart eerstkomende 1677 en zo voort van jaar tot jaar tot lossing en kwijting toe die 

altijd zal mogen geschieden met 125 guldens en de verschenen intresten, daarvoor de 

comparant verbindende zijn respectieve persoon en goederen have en erve hebbende en nog te 

verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen 

uitgezonderd, renunciërende ten effect van hetgeen voorschreven aan alle exceptie en 

privilegie van recht hem enigszins ter contrarie van deze beholpen en speciaal de regel 

dicterende dat generale renunciatie niet en valideert ten zij dat speciale altijd voorgaat voorts 

meer prout in communi forma aldus gedaan en geschiet ter presentie van Jan 

Vermeerbergen meier alhier en Mr Peeter Henricx schoolmeester getuigen op de 11e april 

1676. 

 

De kapitale penningen van de bovengeschreven obligatie zijn afgelost en te niet gedaan daar 

op de 29ste mei 1679 over zulks is alhier gecasseerd en te niet gedaan present Jan Verswijvel 

en Pauwels Van Houtven op de 29ste mei 1679. 

 

16-04-1676 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan Vander Veken molenaar (meulder) alhier 

bekent verhuurt te hebben aan Peeter Vanden Berge in deze present en de huur accepterende. 

- Zeker huizing en binnenblok samen gestaan en gelegen alhier omtrent de molen met 

nog 1 sille heide vooraan in de eerste heide gekomen bij Joachim Van Eijnde en de 

achterste heide geheel met nog het land competerende aan de Heilige Geest van 

Westerlo, gelegen aan de Brande stede, met nog het perceel competerende aan de 

heer Markies van Westerlo gelegen op den Goorbosch bij de verhuurders in huur 

wezende zonder prejudicie nochtans van conditie bij de verhuurder daarover 

aangegaan met nog de weide gelegen in de Zepte. 

- En dat voor een termijn van 3 eerstkomende jaren waaraf het eerste jaar ingaat van het 

huis weide en heide nu half maart laatstleden en van het land te half oogst 

naastvolgende, immers zo en gelijk hij dat aanvaart hetzelfde wederom te verlaten en 

is de huurder gehouden te betalen alle lasten op het voorzeiden goed komen te 

verschijnen als ordonnarisse als extraordonarisse geen uitgezonderd, dezelfde laste 
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aanvaarden van de weide en heijke van kerstmis laatstleden en van het land te Sint-

Jansmis en alzo is het afscheiden te verlaten. 

- Item is de huurder gehouden jaarlijks te doen tot het voorzeiden huis 200 walmstro 

waartoe de dak zal moeten dienen en hem voor kost en drank zonder vorder, daarvoor 

zal de afval genieten. 

Op de alle voorschreven conditie belooft de huurder jaarlijks te leveren 4 viertelen koren en in 

voorlijf 25 guldens, verklarende etc. belovende en aldus gedaan en geschiet ter presentie van 

Peeter Hermans en Merten Helssen als getuigen op de 16e april 1676. 

 

17-04-1676 / Verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Ida De Winter laatst weduwe van Peeter Verloeij 

bekent verkocht te hebben aan Bastiaen Tilemans in deze present en de koop accepterende. 

zeker huis, hof en binnenblok alhier gelegen op den bist, palende, oost de straat, zuid Dielis 

Van Echelpoel erfgenamen, west en noord de kinderen van koper en dat op de conditie 

navolgende. 

- In de eerste wordt het voorzeiden goed verkocht los en vrij op de rechte Heeren 

grondcijns zonder meer daarop uitgaande, mitsgaders met hogen doende ieder 2 

guldens half en half te bedelen tot profijt van de koper en verkoopster. 

- Item alle onkosten die tot zake van deze komen te gerezen geen uitgezonderd zullen 

tot dag van de goedenis bij de verkoopster en koper gedragen en betalen worden half 

en half zo lijfkoop, pondgeld, kaarsbranding etc. 

- Item alzo hetzelfde goed in het generaal met andere is verhuurt voor de tijd van 3 jaar 

zal de koper indien zijn penningen komt te tellen de dag van de goedenis uit gelijke 

pacht trekken 50 guldens en desnoods en de verhuring continueren, zal gestaan met de 

voorzeiden voorlijf in plaats van intrest tot de tijd voorzeiden niettemin moet bij de 

koper de huis ongeprepareerd worden daar toe hem zal dienen enig stro en latten 

aldaar liggende. 

Op de voorschreven conditie belooft de koper het voorzeiden goed te betalen de som van 500 

guldens en stelt daarop 37 hogen, Hendrick De Winter G., 2 hogen, en de eerste koper nog 2 

hogen aldus gedaan en geschiedt ter presentie van Jan Vermeerbergen meier alhier en 

Adriaen Helssen laten op de 17de april 1676. 

 

29-04-1676 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Anna Van Outsel bekent verhuurt te hebben aan 

Jan Vermeerbergen haar zoon in deze present en de huur accepterende. 

- Zeker perceel weide genaamd Heijn Nuijts eussel gelegen omtrent de Renderstraat 

(Reijnderstrate) met nog 1 sille hooiwas salvo gelegen in de Saert. 

En dat op de conditie te weten voor de tijd en termijn van 3 eerstkomende jaren wacht af het 

eerste jaar ingaat nu deze tegenwoordige jaar 1676, op welke termijn is gehouden te betalen 

alle die lasten op het voorzeiden goed, komen te verschijnen zo ordonnarisse als 

extraordonnarisse geen uitgezonderd dezelfde te aanvaarden op kerstmis laatstleden 1675 en 

alzo kerstmis te voren in het afscheiden te verlaten, en belooft de huurder jaarlijks daarvoor te 

betalen de som van 12 guldens, verklarende etc. belovende etc. aldus gedaan en geschiet ter 

presentie van Peeter Likemans en Jan Aerts getuigen op de 29ste april 1676. 
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29-04-1676 / Verkoping koren 

 

Comparerende voor mij notaris onders. en in de presentie van de getuigen naar genoemd 

Henrick Smets en Maria Peeters zijn huisvrouw, en hebben met deze bekent gecedeerd te 

hebben in koop al zulken 125 roeden koren als dezelfde heeft bezaait is en op dezelfde 

goederen bij hem alsnu verkocht aan Jan Swolffs, en dat aan Jan Van Kerchoven voor een 

som van 32 guldens die de comparant het zijne content (contentement) bekent ontvangen te 

hebben, en of zo gebeurde dat door heirkracht, hagelslag of anderszins hetzelfde graan kwam 

vernietigend (gedestrueert) te worden en tot de kopers eigen profijt niet en kon gebruiken, 

belooft de comparant cum uxore dezelfde som hiervoor vermeld altijd aan de koper goed te 

maken, daarvoor verbinden hun respectieve personen en goederen have en erve hebben en 

nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen hetzelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden 

geen uitgezonderd, verunitierende van het geen voorzeiden mitsgaders van alle exceptie en 

defensie hun enigszins ter contrarie van deze behulpzaam en speciaal de regel dicterende dat 

generale renunciatie niet valideert tenzij dat speciale altijd voorgaan voorts meer prout in toi 

forma aldus gedaan en geschiet ter presentie van Peeter Likemans en Jan Aerts getuigen op 

de 29e april 1676. 

 

17-05-1676 / Obligatie van 150 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd Jan Verstappen en Maria Peeters zijn huisvrouw en hebben met deze bekent 

schuldig te wezen aan Jenneken Van Kerchoven weduwe van Willem Verwimp, haar 

hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 150 guldens, gesproten van 

geld bij de comparanten ten dank en op intrest ontvangen, waarvan met deze beloven intrest te 

betalen jaarlijks tegen de penning 20, ingaande datum deze en verschijnen eerste maal 17de 

mei 1677 en zo voort van jaar tot jaar tot redemptie van dezelfde die altijd zal mogen 

geschieden met 150 guldens en de verschenen intresten, daarvoor de voorzeiden comparanten 

zijn verbindende hun respectieve persoon en goederen, have en erve hebbende en nog te 

verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen 

uitgezonderd renunciërende ten effect van hetgeen voorzeiden aan allen exceptie en privilegie 

van rechte hun enigszins ter contrarie van deze behulpelijke en specialijken de regel 

dicterende dat generale renunciatie niet en valideert tenzij dat speciale altijd voorgaan voorts 

meer, prout in communi forma aldus gedaan en geschiet ter presentie van Adriaen Helssen en 

Jan Goijvart getuigen tot deze verzoekt op de 17e mei 1676. 

 

29-06-1676 / Obligatie van 90 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris onders. en in de presentie van de getuigen naar genoemd, Jan 

Swolffs en Margriet Verbraken zijn huisvrouw en hebben samen bekent schuldig te wezen 

aan Andries Vanden Berch woonachtig tot Grobbendonk, de som van 90 guldens, gesproten 

van geld bij de comparanten ten dank en op intrest ontvangen, waarvan zij met deze beloven 

intrest te betalen jaarlijks tegen de 20, met precieze betaling, en dan daar een maand 

overstreken zijnde moet alsdan betalen tegen de penning 16 welke intrest koers en gang heeft 

beginnen te nemen op half maart laatstleden en verschijnen eerste maal half maart 1677 

enzovoort van jaar tot jaar tot lossing en kwijting die altijd zal mogen geschieden met 90 

guldens en verschenen intrest, daarvoor de voorzeiden comparanten zijn verbindende hun 

respectieve persoon en goederen haeffve en erffve hebbende en nog te verkrijgen waar en tot 

wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen uitgezonderd, 

renunciëren ten effect van hetgeen voorzeiden aan alle exceptie en privilegie van rechte hun 
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enigszins ter contrarie van deze beholpen en speciaal etc. aldus gedaan en geschiet ter 

presentie van Hendrick Smets en Jan Vermeerbergen meier alhier op de 29ste juni 1676.  

 

09-08-1676 / Obligatie van 100 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd is 

gecompareerd Willem Goijvarts woonachtig tot Damseinde onder de markizaat van Westerlo 

(Damseijnd onder den marquisade van Westerloo), dewelke met deze bekent schuldig te 

wezen aan Jan Helssen Peeterszoon zijn hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende, 

de som van 100 guldens, gesproten van geld bij de comparant ten dank en op intrest 

ontvangen, waarvan hij met deze belooft intrest te betalen jaarlijks tegen de penning 20, 

welke intrest koers en gang heeft beginnen te nemen op kerstmis laatstleden en verschijnende 

eerste maal kerstmis 1676 enzovoort van jaar tot jaar tot lossing en kwijting toe die altijd zal 

mogen en geschieden met 100 guldens en de verschenen intresten, en speciaal ter believen 

waar Jan Helssen mits 6 weken tevoren op te zeggen, hetwelk de comparant belooft te 

effectueren voor alle hetwelk de comparant is verbindende zijn respectieve persoon en goeden 

have en erve hebbende en nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen gelegen zijn en bevonden 

zullen worden geen uitgezonderd, renunciërende ten effect van hetgeen voorzeiden aan alle 

exceptie en privilegie van recht hem enigszins ter contrarie van deze behulpelijk en 

specialijken de regel dicteren dat generale renunciatie niet en valideert ten zij dat speciale 

altijd voorgaan voorts meer, prout in communi forma aldus gedaan en geschied ter presentie 

van Jan Diels en Peeter Stercx getuigen op de 9de augustus 1676.. 

 

09-08-1676 / Akkoord 

 

Compareren voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd 

zijn Adrianken Toelen weduwe van Mr Peeter Maesmans geassisteerd met Jan 

Vermeerbergen en Hector Maesmans, haar respectieve schoonzoon en zoon en hun sterk 

makende voor Anthonij Miles man en voogd van Maria Toelen ten ene, Jan Helssen 

Peeters zoon en Jan Diels in de kwaliteit als erfgenamen van Peeter Helssen voor deze in 

huwelijk geweest hebben met Anna Van Outsel ten andere, dewelke naar dijen dat zeker 

geschillen was gerezen tussen hun comparanten over zeker perceel erve genaamd het 

Tieleijnd gelegen onder het markizaat van Westerlo, hetwelk Peeter Helssen in zijn 

voorzeiden huwelijk met Anna Van Outsel had gekocht en aan de eerste comparanten in 

kwaliteit als erfgenamen van Anna Van Outsel was competerende als zonder wettige oir 

komende te sterven en ter wijlen tot nochtertijd bij de tweede comparant of haar ouders is 

gebruikt geweest, zonder aanzien of consent van de eerste comparanten, zo verklaren met 

deze te wezen overkomen dat het voorzeiden perceel erve bij de eerste comparante predicta 

zal worden aanvaart van nu datum deze in het geheel, en dat zowel te aanzien van de 

gerechtige helft op hun verstorven als degene aan de tweede comparanten zou competeren na 

de dood van Peeter Helssen voorzeiden en dat voor hetzelfde part de eerste comparante met 

deze beloven te betalen nu kerstmis eerstkomende de som van 30 guldens // de kosten bij hun 

daarin gedaan// waarmede alsdan boven hetgeen voorzeiden comparant dood te wezen de 

pretensie over het gebruik bij de tweede comparanten voor deze genoten, verunitierende de 

voorzeiden tweede comparanten van het perceel erve in het generaal hiervoor geëmotioneerd 

desnoods zijn constitueren deze de eerzame en n. n., elke toonder deze ons hetgeen 

voorzeiden te herkennen en daar behoren zal in forma daaraf te vertijgen. 

Verklarende wederzijds hetgeen voorzeiden te wezen hun akkoord hetwelk zij in alles 

beloven te effectueren en volbrengen onder obligatie en renunciatie prout in communi forma 
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en specials etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie van Joachim Van Hout en Willem 

Goijvarts getuigen op de 9de augustus 1676. 

 

10-08-1676 / Obligatie van 100 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd zijn 

gecompareerd, Jan Van Kerchoven Peeters zoon en Merten Van Kerchoven Niclaes zoon 

en hebben met deze bekent schuldig te wezen aan Mr Peeter Heijlen en Anna Van 

Baetvenne hun hoiren en nakomelingen of hun actie hebbend, ieder een som van 100 guldens 

in specie van pattacons, gesproten van geld bij hun comparanten met dank en op intrest 

ontvangen, waarvan zij met deze beloven intrest te betalen jaarlijks tegen 6 guldens ten 

honderd, welke intrest koers en gang heeft beginnen te nemen respectieve van de eerste 

comparant op xxiiij [24] mei laatstleden en alzo verschijnende eerste maal op xxiij mei 1677 

en de tweede comparant nu op 2de augustus laatstleden, en alzo verschijnende eerste maal 2e 

augustus 1677 en samen zo voort van jaar tot jaar tot lossing en afkwijting toe die altijd zal 

mogen ieder met 100 guldens en de verschenen intrest en speciaal ter believen van Mr Peeter 

Heijlen mits 6 weken tevoren op te zeggen daarvoor de voorzeiden comparanten samen ieder 

voor zijn som verbindende hun respectieve personen en goederen have en erve hebbende en 

nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen gelegen zijn en bevonden zullen worden geen 

uitgezonderd, renunciëren ten effect van hetgeen voorzeiden aan de exceptie en privilegie van 

recht hun enigszins ter contrarie van deze beholpen en specialijken etc. aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Jan Peetermans en Philips Geerts als getuigen op de 10 augustus 

1676. 

 

Aan marginale zijkant links 

Compareert Mr Peeter Heijlen bekent door Merten Van Kerchoven van een 100 guldens 

voldaan te zijn over zulks komt alhier te casseren, blijvende de voordere kapitalen te laste van 

Jan Van Kerckhoven ten behoef van de kinderen Mr Peeter Heijlen en Anna Van 

Baetvenne, oorkonden 2de januari 1681 present Pauwel Van Hout. 

 

25-08-1676 / Akte van verhuring 

 

Comparerende Adriaen Vande Brand en heeft met deze bekent verhuurt te hebben aan 

Peeter Peeters zeker huis bij de verhuurder in koop van de huurders aangekomen en dat om 

hetzelfde huis bewonen tot nu half maart eerstkomende 1677 zonder langer of ook enig 

gebruikt verder te hebben in de erve, daarvoor hij heeft belooft de som van 30 guldens, 

oorkonden deze 25ste augustus 1676. 

 

29-08-1676 / Obligatie van 200 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd is Jan 

Toelen en heeft met deze bekent schuldig te wezen aan Geeraert Helssen en Barbara Van 

Hout zijn huisvrouw, hun hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 

200 guldens, gesproten van geld bij de comparant met dank en op intrest ontvangen waarvan 

hij met deze belooft intrest te betalen jaarlijks tegen de penning 20, welke intrest koers en 

gang heeft beginnen te nemen op half maart laatstleden, en verschijnende eerste maal half 

maart eerstkomende 1677 en zo voort van jaar tot jaar tot en lossing en afkwijting toe die 

altijd zal geschieden met 200 guldens en de verschenen intresten, daarvoor is de voorzeiden 

comparant verbindende zijn respectieve zijn persoon en goederen, have en erve hebbende en 

nog te verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen 
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worden geen uitgezonderd, renunciërende ten effect van hetgeen voorzeiden aan allen 

exceptie en privilegie van recht hem enigszins ter contrarie van deze behulpelijk en 

specialijken de regel dicteren dat generaal renunciatie niet valideert ten zij dat special altijd 

voorgaan voorts meer prout in communi forma aldus gedaan en geschiet ter presentie van 

Wouter Tilemans en Willem Paridaens getuigen op de 29ste augustus 1676. 

 

Aan marginale zijkant links. 

Van de kapitale penningen deze en intresten dezelfde bekent Geeraert Helssen voldaan te 

zijn door Maria Peeters weduwe van Jan Toelen consenteren over zulk in de cassatie 

dezelfde, present Lenaert Welens en Adriaen Helssen op de 30ste juni 1695. 

 

11-09-1676 / Obligatie van 50 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemt Dielis Ooms Mattijssen zoon, dewelke met deze bekent schuldig te wezen aan 

Adriaen Diercx zijn hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende de som van 50 

guldens, gesproten van geld bij de comparant met dank en op intrest ontvangen, waarvan hij 

met deze belooft intrest te betalen jaarlijks 2 guldens 15 stuivers, ingaande datum deze en 

verschijnende eerste maal op 11 september 1677 enzovoort van jaar tot jaar tot lossing en 

afkwijting toe die altijd zal mogen geschieden met 50 guldens en de verschenen intresten, 

daarvoor verbindende zijn respectieve persoon en goederen, have en erve hebbende en nog te 

verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen 

uitgezonderd, renunciëren ten effect van hetgeen voorzeiden aan alle exceptie en privilegie 

van recht enigszins met contrarie van deze behulpelijk en specials etc. aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Dielis Van Echelpoel en Willem Paridaens getuigen op de 11de 

september 1676. 

 

24-09-1676 / Obligatie van 100 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in presentie van de getuigen nagenoemd 

Adriaen Helssen Lembrechts zoon en heeft met deze bekent schuldig te wezen aan Maria 

Verlinden weduwe van Machiel De Belder haar oiren en nakomelingen of dezelfde actie 

hebbende de som van 100 guldens, gesproten van geld bij de comparant met dank en op 

intrest ontvangen, waarvan met deze belooft intrest te betalen jaarlijks tegen de penning 20, te 

weten 5 guldens jaarlijks, koers nemende op half oogst en eerste maal verschenen half oogst 

1676 en zo voort van jaar tot jaar tot lossing en afkwijting toe die altijd zal mogen geschieden 

met 100 guldens en de verschenen intresten daarvoor de voorzeiden comparant is verbindende 

zijn respectieve persoon en goeden have en erve hebbende en nog te krijgen waar en tot wat 

plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen uitgezonderd, 

renunciërende ten effect van hetgeen voorzeiden aan de exceptie en privilegie is van rechte 

hem enigszins ter contrarie van deze behulpelijk en specialijken regel dicteren dat generale 

niet valideert ten zijn dat speciale altijd voorgaan voorts meer, prout in communi ter presentie 

van Willem Paridaens en Wouter Schoone getuigen deze 24 september 1676.  

 

29-09-1676 / Obligatie van 100 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in presentie van de getuigen naar 

genoemd Willem Goijvarts en heeft met deze bekent schuldig te wezen aan Peeter Van 

Hout zijn hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende de som van 100 guldens, 

gesproten van geld bij de comparant ten dank en op intrest ontvangen, waarvan hij met deze 
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belooft intrest te betalen jaarlijks tegen 5 guldens 10 stuivers ingaande datum deze en 

verschijnen eerste maal op 29ste september 1677 en zo voort van jaar tot jaar tot lossing en 

afkwijting toe die altijd zal mogen geschieden met 100 guldens en de verschenen intresten en 

daarvoor de voorzeiden comparant is verbindende zijn respectieve persoon en goeden have en 

erve hebbende en nog te verkrijgen en speciaal bij mankement van geen ---  jaarlijks 

voldoening, zeker perceel erve genaamd het Velt gelegen omtrent de baan, groot een half 

boender salvo, gewaradeerd los en vrij tot op de rechten Heeren cijns, constitueert 

irrevocabelen de eerzame en N.N. elke toonder deze om in de naam van hem comparant te 

gaan en compareren voor de heren drossaard en schepenen van het land en markieszaad van 

Westerlo en aldaar de voorzeiden pand tot verhaal van de kapitale som en intresten op te 

dragen en in forma belovende daaraf te vertegen ten behoef etc. belovende alle hetgeen 

voorzeiden daarin bij de geconstitueerde wezen dragen zonder voor goed vast en van waarden 

renunciëren etc. en specialijken de regel dicterende dat generale retie niet valideert tenzij dat 

speciale altijd voorga voorts meer, prout is toi forma aldus gedaan en geschiet ter presentie 

van Mr Antonij Fiermans en Bastiaen Tilemans getuigen op de 29ste september 1676. 

 

Van de kapitale penningen deze bekent Peeter Van Hout voldaan te wezen met intrest dijen 

over zulks is alhier gecasseerd en te niet gedaan op de 18de juni 1689 present Adriaen 

Pauwels oorkonden. 

 

01-10-1676 / Obligatie van 30 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van getuigen nagenoemd 

Adriaen Verijt en bekent met deze schuldig te wezen aan Adriaen Van Kerchoven zijn 

hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende de som van 30 guldens over geld ten 

intrest aangenomen hebbende en daarvan intrest te betalen tegen de percent 20, koers 

genomen hebben Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis laatstleden en verschijnen eerste maal lichtmis 

1677 en zo voort etc., daarvoor verbindende etc.  vernuntieren etc. aldus gedaan ter presentie 

van Henrick De Winter en Adriaen Helssen beide laten getuigen op de 1ste oktober 1676. 

 

Aan marginale zijkant links. 

Obetie [obligatie] voor Adriaen Van Kerchoven op Adriaen Verijt. 

Op 12 januari 1680 bekent Adriaen Verijt boven de kapitaal voorzeiden alsnog ontvangen te 

hebben in diverse keren de som van 20 guldens zodat nu voor de intrest zal moeten betaalt 

worden tot 2 guldens 10 stuivers, present Pauwels Van Hout getuigen oorkonden. 

 

 15-10-1676 / Have meubelen 

   

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en ter presentie van de getuigen nagenoemd, 

Jan Verbist Adriaens zoon en Jan Merttens man en voogd van Maria Verbist hun 

presenteren in de kwaliteit als erfgenamen van Adriaen Verbist welken tweede comparant 

verklaart met deze te renunciëren over alle pretensie van have (haeffelijke) meubelen pretentie 

en andere hun gelijkelijke competeren uit sterfhuis voorgeschreven mitsgaders des het ware te 

pretenderen van huur of anderszins vanwege Henrick Verbist hun broer en dat ten behoef 

van Jan Verbist de eerste comparant in deze mits het zijnen last genomen hebbende alle 

schulden en pretensie ten laste van het sterfhuis voorgeschreven mits welke verklaren partijen 

en comparanten wederzijds tot hetgeen voorzeiden te effectueren en volbrengen, daarvan met 

deze zijn renunciërende in forma en specials etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie van 

Jan Helssen en Goossens Peeter getuigen op de 15de 10ber 1676. 
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26-10-1676 / Obligatie van 25 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar genoemd is 

gecompareerd Adriaen Goukens man en voogd van Jenneken Verrijt, en heeft met consent 

van Adriaen Verrijt haar vader die alhier mede compareerde en verklaarde tot vastigheid van 

deze en het naar beschreven te renunciëren van de touche en heeft de eerste comparant bekent 

deugdelijk schuldig te wezen aan Adriaen Van Kerchoven de som van 25 guldens bij de 

comparant ten dank en op intrest ontvangen, waarvan belooft intrest te betalen tegen de 

penning xx [20], koers nemende op datum deze en verschijnen eerste maal op 26 oktober 

1677 en zo voorts etc. verbindende daarvoor zijn persoon etc. en special zijn part en 

kindsgedeelte nore uxoris, tegenwoordig in touche gebruikt bij Adriaen Verrijt voorschreven 

om etc. constitutie N.N. etc. om en vernuntieren etc. aldus gedaan ten geschiet ter presentie 

van Melsche Schoenmaeckers en Jan Schaeffraet getuigen op de 26ste 10ber 1676. 

 

12-11-1676 / Akkoord 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar genoemd zijn 

gecompareerd Adriaen Helsen en Geert Verstappen voor hun zelve en mede in de naam van 

hun gelijke erfgenamen van Lucia Verstappen ten bij wezen van dezelfde ter eenre, Merten 

Heijlen en Anthonij Goijvarts insgelijks nomine properio en mede in de naam van hun 

gelijke erfgenamen van Lucia Verstappen voorzeiden van de moederlijke zijde ten bij wezen 

van het meeste en erfgenamen van dezelfde ter andere zijde, dewelke in de voorzeiden 

kwaliteit verklaren te wezen accordeert over zeker perceel erve zo vermeijnt en gepretendeerd 

werd te wezen geconqusteert bij Niclaes Verstappen en Anna Lemmens over zulks bij de 

gelijke mocht gedeeld worden, hetwelk bij de eerste comparanten contrarie werd gesustineert 

om allen hetwelk te voorkomen de kwesties deze aangaan zo is bij gelijke moderatie gelaten 

aan de eerste comparanten, de twee beste bomen gestaan op het perceel erve alsnu genaamd 

Pauwels hoff gelegen tot Gelendel (Gelindel) de erve kwesties als wanneer dezelfde bij de 

eerste en tweede comparanten gepart en gedeeld zal worden half en half mitsgaders ook allen 

de geconqusteerde goederen op hun gelijke geëvolueerd naar de dood van Lucia Verstappen 

voorzeiden mitsgaders dat alle onkosten ten deze in het vergaderen en accorderen gerezen 

zullen gedragen en betaalt worden half en half zonder exceptie, aldus gedaan en geschiet ten 

gelijke congregatie en aduoije op de 12 november 1676 en hebben de comparanten deze 

behoorlijk ondertekend. 

 

13-11-1676 / Openbare verkoping bomen 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke men van wegen de voorschreven erfgenamen 

gelijker zal verkopen al hun bomen als de gelijk zijn competerende gestaan op de erve 

genaamd Pauwels hoff en dat op de conditie navolgende. 

En eerst zal men die voorzeiden bomen en hout verkopen met op te roepen en de 

“meestbiedende” met eerste, tweede en derde werf toegeslagen zijnde zal koper wezen welke 

koper zal gehouden wezen de penningen voor te geloven te betalen nu precies zonder lang en 

zal zijn gekochte bomen van grond moeten doen nu Sint-Jansmis eerstkomende 1677 zonder 

lange tijd. 

- Item is de koper gehouden te geven tot subsidie van lijfkoop van ieder gulden een 

stuiver voor conditie geld en oproepen van ieder koop 9 stuivers alles zonder korten. 

- Item staat alsnog tot laste van de koper het recht van derde boom aan de heer 

ingevallen uit jurisdictie vervueren. 
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- Item voor de eerste kerf zes eiken bomen en zijn getekend met een kerf deze is 

aangeslagen Adriaen Vermeerbergen voor 44 guldens 5 stuivers. 

- Item voor de tweede koop 3 bomen en een Kerseboom gestaan op de kant naast de 

Laerheijde en allen de eesters aldaar gestaan om af te kappen of uit doen ter gelieve 

van de koper deze koop is aangeslagen Merten Helssen voor 26 guldens 15 stuivers. 

Aldus gedaan en geschiet in presentie van gelijke erfgenamen op de 13 november 1676. 

Item alsnog twee eiken bomen in de voorzeiden akkoord gelaten ten behoef van de 

erfgenamen komende van de vaderlijke zijde deze zijn verkocht aan Willem Goijvarts voor 

50 guldens. Oorkonden etc. 

- Item hebben de gelijke erfgenamen alsnog te koop gesteld zeker half sille erve gelegen 

op het Schoubroeck met nog de helft in een heide met Merten Stercx, gegarandeerd 

los en vrij tot op de rechten Heeren cijns en 13 stuivers jaarlijks salvo aan de Heilige 

Geest van Westerlo en is de koper gehouden te betalen alle onkosten die ter zake van 

deze zouden komen te gerezen en is bij de gelijke aan Peeter Van Hout voor een som 

van 45 guldens overmits mede erfgenamen. 

Aan marginale zijmarge.  

En hebben met deze geconstitueerd de gelijke de eerzame en N.N. elke toonder deze van hun 

gelijk daarin te compareren voor de heren drossaard en schepenen van het land en 

markieszaad van Westerlo en aldaar te vertijgen in forma beloven en etc. present Mertten 

Helssen schepen. 

 

13-11-1676 / Scheiding en deling 

 

De meerdere geconquesteerde goederen hun gelijkelijk aangaande zijn deze navolgende. 

Te weten den Pauwelshoff groot omtrent 3 sillen salvo. 

Item alsnog het Chijnsblock groot een half boender salvo, samen gelegen tot Gelindel, en een 

heiken gelegen omtrent het schoubroeck. 

En vervolgens de gemelde geconquesteerde goederen in 2 egale parten gesepareerd wezende 

hebben naar voorgaande kavelen met mekaar gemaakt dezelfde gepart en gedeeld te wezen bij 

van de gelijke erfgenamen, waarmede ter gelijk resolutie zijn gelegd. 

 

- 1ste kavel. 

- Voor de eerste kavel de helft of naar rate minder 25 roeden in het perceel erve 

genaamd den Pauwelshoff af te meten westwaarts met nog de helft van het 

Chijnsblock gelegen op het schoubroeck, oostwaarts met kanten daaraan te meten met 

nog de helft in de heide gelegen omtrent het schoubroeck noordwaarts deze is ten deel 

bevallen aan de erfgenamen van de moederlijke zijde te weten Mertten Heijlen en 

Anthonij Goijvarts. 

 

- 2de kavel: 

- Item is voor de tweede kavel gesteld de helft van het Pauwelshoff te profiteren van de 

eerste kavel 25 roeden komende oostwaarts met nog de helft van het Chijnsblock 

westwaarts en de helft van de heide op het schoubroeck zuidwaarts deze is ten deel 

gevallen aan de erfgenamen komende van de vaderlijke zijde te weten Adriaen 

Helssen en Geert Vertappen. 

 

Met alle welke dezelfde partijen wederzijds hun verklaren te zouden komen op de put en 

palen zo de percelen gelegen zijn mitsgaders op de heerlijke cijnzen servituten en vervolgens 

aan degene. 
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Aldus gedaan en geschiet ten overstaan en presentie van de gelijke erfgenamen en ter aduoije 

van dezelfde ter presentie van Merten Helssen schepen onder Westerlo en Bastiaen 

Tilemans getuigen tot deze verzoekt op 13 november 1676. 

 

14-11-1676 / Scheiding en deling 

 

Op de 14 november 1676 zijn gecompareerd Jan Verstappen Geerden zoon cum suis hun 

presenterende voor de zijde van hun gelijke struik van Jan Verstappen, Geeraert 

Verstappen cum suis hem presenterende voor de zijde van Geeraert Verstappen, Jan Van 

Hout Jans zoon en consoorten (cum suis) hem presenterende voor de zijde van … (niet 

vermeld) Verstappen alle gelijke kluchten van Niclaes Verstappen en hebben naar de dood 

van Lucia Verstappen Clasens dochter gewezen huisvrouw van Peeter Cuijpers in 3 egale 

portie de goederen gepart en gedeeld bij hetwelk een ieder is met kavel ten deel gevallen als 

volgt. 

- 1ste kavel: 

- En de eerste is tot eerste kavel gesteld de helft of het part in het perceel erve genaamd 

Pauwelshoff gelegen tot Gelendel met nog een perceeltje gelegen op het Schobbroek 

Schobbroek (schoubroeck) genaamd het Hoffken deze is ten deel gevallen aan Geert 

Verstappen cum suis. 

 

- 2de kavel: 

- Voor de tweede kavel is gesteld het perceel erve genaamd het Suerstuck gelegen tot 

Gelendel (Gelindel) deze is ten deel gevallen aan Jan Verstappen cum suis. 

 

- 3de kavel: 

- Voor de derde kavel is gesteld het part van het Chijnsblock met noch een perceel erve 

genaamd het Schuereussel met het part in de heide deze is ten deel gevallen aan Jan 

Van Hout cum suis. 

 

Verklarende de voorschreven comparanten predicta hun te houden conditie en tevreden met 

de goederen hun is, de voorgeschreven kavelen ten deel gevallen op de put en paal zo 

dezelfde gelegen zijn mitsgaders op de heerlijke cijns, servituten van wegen, daarop uitgaande 

en belovende ook mekander te helpen dragen alle onkosten die enigszins zonder ten gelijke of 

particulieren last van de goederen gepretendeerd worden zo van verheffen des nood als alle 

andere en vervolgens en ieder de zijn te aanvaarden datum deze aldus gedaan en geschiet ter 

presentie van de gelijke en hebbende de voorgeschreven comparanten in de naam van 

dezelfde deze ondertekent. 

 

19-11-1676 / Openbare verkoping  

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Geert Verstappen en Jan Vande Brande in 

kwaliteit van scheiding en deling bekennen verkocht te hebben aan Jan Van Hout alhier 

present en deze koop accepterende, zeker perceel erve genaamd het Hoffken gelegen op het 

schoubroeck in de eerste kavel van de voorschreven deling aan hun ten deel gevallen en dat 

op de conditie navolgt. 

- Ende eerste wordt het voorgeschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten 

Heeren cijns zonder meer daarop uitgaan en zal de koper hetzelfde goed aanvaarden 

de dag van de goedenis die zal geschieden naar 3 behoorlijk kerkgeboden, een achter 

de ander volgende. 
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- Item is het voorgeschreven goed verkocht met hogen doende ieder 2 guldens half en 

half . 

- Item is de koper gehouden alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen te 

betalen zonder korten geen gereserveerd en is gehouden zijn kooppenningen te tellen 

tot dag van de goedenis als wanneer hij zijn gekocht goed zal aanvaarden. 

Op alle voorgeschreven conditie is hetzelfde perceel verkocht voor en om de som van 29 

guldens en stelt daarop een hoge, Jan Merttens een hoge, de eerste koper nog een hoge, 

aldus gedaan geschiet ter presentie van Jan Verstappen en Adriaen Helssen getuigen op 19 

november 1676. 

 

23-11-1676 / Scheiding en deling 

 

Scheiding en deling van de erfgoederen nagelaten bij Adriaen Verlinden en Cattelijn De 

Kock gehuisden nagelaten en zijn dezelfde bij hun tegenwoordige erfgenamen gepart en 

gedeeld in gelijke parten gelegd waar en naar voorgaande kavelen aan een ieder is ten deel 

gevallen als volgt. 

 

- 1ste kavel. 

- En de eerste is voor de eerste kavel gesteld het huis gestaan tot Heultje (Heulcken) 

met hof en vorder in het binnenblok tot 80 roeden salvo, zo en gelijk het zelfde met 

mekanders is gepaald en aangewezen, deze heeft Niclaes Verlinden de concessie 

partum gekozen keus. 

 

- 2de kavel. 

- Item voor de tweede kavel is gesteld de helft van de voordere erve gelegen in het 

binnenblok naast de erve van de eerste kavel voor af te meten en met mekander 

hebben gepaald, deze is ten deel gevallen aan Adriaen Van Berkelaer man en voogd 

van Maria Verlinden. 

 

Aan marginale zijkant links. 

Deze kavel is bij Adriaen Van Berckelaer voor schinckhagien gegund aan Jan Verpoorten 

zijn zwager volgens een schriftelijk biljet aan mij daarvan  getoond en bij dezelfde 

ondertekent, present Peeter Douwen en mij notaris op 28 januari 1691. 

 

- 3de kavel. 

- Item voor de derde kavel is gesteld het achterste van het voorschreven binnenblok 

oostwaarts met tweede kavel, met nog hun part hooiwas gelegen tot Westmeerbeek in 

de Veurt op het Gemijn broeck deze is ten deel gevallen aan Adrianken Verlinden 

geassisteerd met Niclaes Verlinden haar broer en tot deze haar gekozen voogd. 

 

- 4de kavel. 

- Item voor de vierde kavel is gesteld zeker perceel erve genaamd het Brem velleken 

omtrent de huis gelegen deze is ten deel gevallen aan Henrick Slaets man en voogd 

van Cattelijn Verlinden. 

 

- 5de kavel. 

- Item voor de vijfde kavel is gesteld zeker perceel erve gelegen tot Westmeerbeek 

(Meerbeeck) omtrent de windmolen westwaarts aan de erve van Pauwel De Kock 

deze kavel moet van haar geven ter gelijke profijt 25 guldens, deze is ten deel gevallen 

aan Jan Verpoorten man en voogd van Anna Verlinden. 
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Met alle welke voorzeiden. kavelen bij de voorzeiden partijen tot deel gevallen hun verklaren 

te houden content en tevreden op die put en paal zo dezelfde gelegen zijn en de breder 

mekander aangewezen mitsgaders op de heerlijke cijnzen, servituten van wegen ingevallen als 

andere van oud is daarover gegaan hebbende, belovende insgelijks mekander helpen af te 

dragen en betalen alle schulden en lasten de enigszins tot hun gelijk last zouden komen of 

mogen gepretendeerd worden zo een als andere geen gereserveerd, mitsgaders de ge-men 

alsnu niet en weet binnen deze dag en jaar is welke voldoening of pretensie dezelfde 

comparanten hun samen tot voldoening zijn verbinden en consenterende en in clausule van 

voluntaire conditie voor de Heeren drossaard en schepenen van Westerlo, constitueert etc. 

belovende etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie van Jan Van Kerckhoven en Peeter 

Heijlen getuigen op 23 november 1676. 

 

31-11-1673 / Vonnis 

 

Comparerende etc. Jacop Snijers ingezeten tot Heultje (Heulcken) gehucht van Westerlo, 

dewelke om te voldoen aan de vonnis gegeven bij de heren drossaard en schepenen van 

Westerlo tussen de comparant en Jan Mierlants, heeft gepresteerd van de eed aan handen 

mijns notaris dat de last in de voorzeiden vonnis vermeld, is met deze geafforneert en 

waarachtig voor zoveel de comparant is rakend constitueren etc. belovende etc. aldus gedaan 

en geschiet ter presentie van Merten Helssen schepen tot Westerlo en .?. getuigen op de 31e 

november 1676. 

 

01-12-1676 / Obligatie van 25 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd Jan Diercx Jacops zoon woonachtig tot Gelendel aan het Sweertsheijken, dewelke 

met deze bekent schuldig te wezen aan Jan Van Outsel Adriaens zoon zijn hoiren en 

nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 25 guldens, gesproten van geld bij de 

comparant ten dank en op intrest ontvangen waarvan hij met deze belooft intrest te betalen 

jaarlijks tegen de penning 16, welke intrest koers is nemende datum deze en verschijnende 

eerste maal de 1ste december 1677 en zo voort van jaar tot jaar tot redemptie en afkwijting die 

altijd zal mogen te geschieden met 20 guldens en verschenen intrest, en specials belooft 

comparant de voorgeschreven som restitueren mits 6 weken te voren op de zeggen daarvoor 

verbindende zijn persoon en goeden have en erve hebbende en nog te verkrijgen waar en tot 

wat plaatsen dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen uitgezonderd 

renunciërende ten effect van hetgeen voorzeiden aan allen exceptie en privilegie van rechte 

hem enigszins ter contrarie van deze behulp en speciaal etc. aldus gedaan en geschiet ter 

presentie van Wouter Tilemans et mij notaris testibus requisitis et rogetis actum 1ste 

december 1676. 

 

Van de kapitale penning deze en intresten van dien bekent Jan Van Outsel voldaan te hebben 

door de weduwe Henrick Goijvarts als bij koop haar ten laste gekomen, over zulks is 

gecasseerd en te niet gedaan deze 26ste mei 1695, present Niclaes Goijvarts. 
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10-12-1676 / Kwestie en geschillen 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven in de presentie van de getuigen nagenoemd, 

Anna Van Outsel laatst weduwe van Henrick Peeters geassisteerd met een vreemde voogd 

bij haar gekozen en bij mij notaris tot vastigheid deze aan haar verleent, dewelke om te 

voorkomen, zeker kwestie die alrede was begon wegen de kinderen van Henrick Peeters of 

dezelfde voogden over de betaling van de uitkoop bij akkoord aan dezelfde toegewezen uit 

have meubelen bij haar na het overlijden van Henrick Peeters aanvaart bestaande het restant 

aan Henrick en Digne Peeters, volgens de voorgeschreven akkoord daarover gemaakt en 

gemerkt van de voorgeschreven uitkoop niet moeten gegeven worden voor en alleen dezelfde 

tot staat gekomen zijn of ouderdom van 25 jaren, en dat mettertijd de have meubelen bij de 

comparante geprofiteerd zouden komen bij dezelfde te worden vermindert, en de kinderen of 

dezelfde voogden  hun houden zouden komen te staan op een ijdele plaatse, zo verklaart 

dezelfde voor de voorgeschreven voldoening van uitkoop te obligeren haar respectieve 

persoon en specialijken haar patrimonie goederen gelegen alhier onder Parwijs om desnoods 

en is cas van insuffisantie van de meubelen altijd de voorgeschreven som te komen en mogen 

verhalen alles om redenen dat haar alimentatie behoort te genieten van de verzoek van 

voorzeiden. voogden deze altijd zal in haar naam worden herkent en gerenoveerd 

niettegenstaande haar kinderen verwekt bij Bastiaen Vermeerbergen zulks willen beletten 

om redenen als voor tot validiteit van hetwelk de comparante geadsuteert als voor is 

renunciëren aan allen exceptie en privilegie van rechte haar eenigsindts ter contrarie van deze 

behulpelijk en specialijken aan het beneficie senat. Cons voll. et aut si qua mulus haar bij mij 

notaris van de effect van dien gewaarschuwd en gecertioreert wezende, belovende etc. 

constitueren de comparante de eerzame en n… elke toonder deze om te verzoek van de 

voorzeiden voogden deze altijd te herkennen en desnoods de voorzeiden haar erfpatrimonie 

voor laten van Parwijs op te dragen en in forma te vertegen belovende etc. aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Adriaen Helsen en Adriaen Van Kerckhoven laten tot Parwijs op 

x december 1676. 

 

20-12-1676 / Obligatie van 150 gulden 

 

Voor mij notaris ondergeschreven in de presentie van de getuigen naar genoemd is 

gecompareerd Elisabeth Van Steenbroeck weduwe van Adriaen Camps, en heeft met deze 

bekent deugdelijk schuldig te wezen aan Maria Verbist Peeters dochter haar hoiren en 

nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 150 guldens in specie van halve 

pattacon, gesproten van geld bij de  comparante ten dank en op intrest ontvangen, waarvan 

met deze belooft intrest te betalen jaarlijks tegen 5 guldens 10 stuivers het honderd, welke 

intrest koers en gang is nemende op datum deze en verschijnende eerste maal op xx [20] 

december 16-- en zo voort van jaar tot jaar tot lossing en afkwijting toe die altijd mogen 

geschieden met 150 guldens en verschenen intresten en specialijken van Maria Verbist 

hetzelfde nodig hebbende mits 2 maanden te voren op te zeggen, daarvoor de comparante is 

verbindende haar respectieve persoon en goederen have en erve hebbende en nog te 

verkrijgen waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden, 

geen uitgezonderd, tot assurantie van welke kapitalen en intresten ingeval heeft met deze 

Adriaen Van Steenbroeck broer van de comparante “die alhier mede comparerende zich met 

deze verklaart als borg om altijd ter content van renthefferse haar actie goed te houden het 

zijnen last tot welken einde en validiteit van hetgeen voorzeiden de eerste comparante en 

mede haar broer tweede comparant in deze zijn renunciëren van alle exceptie en privilegie 

van recht hun enigszins ter contrarieer van deze behulp en speciaal etc. aldus gedaan en 
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geschiet ter presentie van Joannes Van Hout en Peeter Peeters getuigen op de 20ste 

december 1676. 

 

De ondergeschreven weduwe wijlen Maria Verbist bekent van de kapitaal van de 

voorschreven obligatie en intresten van dezelfde ten volle betaalt en voldaan te zijn actum 

Coram Gommar Van Steenbroeck en Adriaan Van Castel getuigen oorkondes. 

 

27-12-1676 / Akkoord 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd zijn 

gecompareerd de gelijke erfgenamen van Jan Van Outsel Jans zoon te weten Henrick Van 

Outsel Lemb. nore proprio en mede in kwaliteit van de minderjarige kinderen van 

Lembrecht Van Outsel, Adriaen en Lembrecht Van Outsel, Peeter Van Roeij man en 

voogd van Maria Van Outsel ten 1ste zijde, Jan Helssen man en voogd van Anna Diels, 

Peeter Douwen man en voogd van Maria Diels, Jan Diels samen kinderen van Cerstiaen 

Diels en Magriet Van Outsel ten tweede zijde, Jan Vermeerberghen in de naam van Anna 

Van Outsel zijn moeder ten derde zijde, welke comparanten is voorzeiden verklaren wezen 

accordeert over de huur of pacht van de goederen nagelaten Jan Van Outsel voorzeiden 

overmits in het generaal bij dezelfde waren verhuurt en bij testament duurselijken gelegateerd 

en om voor zovele aangaat dezelfde huur te egalere in 3 egale parten, daarin geconsidereerd 

hetgeen bij --- aan de eerste comparanten is gelaten monters dezelfde pacht in het geheel som 

van 12 guldens salvo zo is genodereert – de eerste comparanten zullen profiteren de gehelen 

pacht mits gevende of betalen uit voorzeiden pacht, ieder struik 11 guldens eens jaarlijks naar 

de sterven van Jan Van Outsel voorzeiden vervallen zonder is enig vorder gehouden te 

wezen dan alleen al dezelfde – verklarende en beloven etc. present Melsche Schoenmaeckers 

en Jan Vervoort getuigen op 27 december 1676. 
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1677 
 

01-01-1677 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Pauwels Van Hout ter assistentie van Maria 

Vande Bosch door consent van dezelfde en als voogd over dezelfde wees verwekt bij Peeter 

Verhoustraten met … geassumeerd uit de wet alhier, bekent verhuurt te hebben aan Jan 

Verleuffel Adriaens zoon: 

- Zeker huis en binnenblok, daaraan gelegen samen tot Heultje (Heultken), met nog 2 

hooiweiden in het s’ Heerenbroeck en dat voor de tijd en termijn van 3 eerstkomende 

jaren waarvan het eerste jaar ingaat nu half maart 1677, van het huis en hof en de 

weide en het land te half oogst naastvolgende ofwel zo en gelijk deze elke huurder 

hetzelfde zal verlaten volgens de conditie en alzo vervolgens expiratie van dezelfde 3 

jaren. 

Item is de huurder gehouden te betalen alle lasten op het voorzeiden goed komen te 

verschijnen zo ordonnarisse als extra ordonnarisse geen uitgezonderd, mitsgaders alsnog de 

voorzeiden huis te onderhouden van wanden en weg die ten goedt mans prijs, en jaarlijks te 

leveren 200 leverbaar walm strooi daarvoor zal de afval genieten, en hem kop aan nagels en 

latten, straten en voetpaden te onderhouden tot zijne laste. 

Item of enige hagelslag of heirkracht kwam te geschieden des Gods verhoede, zal aan de 

huurder afslag geschieden, neffens de gebeuren. 

Item is huurder gehouden zijnen korenpacht te leveren jaarlijks intrest Sint-Andriesmis 8 

viertelen koren en voor voorlijf tot vijftien guldens – stuivers jaarlijks betalen indien de 

verhuurder ter gelieve, de ene helft op bamis en de andere half maart, verklarende etc. 

belovende enz. 

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van Vanden Brande Peeter en Machiel Lemmens 

getuigen op de 1ste januari 1677. 

 

02-01-1677 / Obligatie van 250 gulden 

   

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd Niclaes 

Goijvarts dewelke met deze bekent schuldig te wezen aan Jan Verbist Adriaenszoon zijn 

hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende de som van 250 guldens, gesproten van 

geld bij de comparant ten dank en op intrest ontvangen, waarvan met deze belooft intrest te 

betalen jaarlijks tegen 5 guldens 5 stuivers het honderd, wezen 13 guldens 2 stuivers, koers 

nemende op datum deze en verschijnende eerste maal 2 januari 1678 en zo voort van jaar tot 

jaar etc. en specialijken dezelfde penningen nodig had zelfde belooft de voorzeiden comparant 

dezelfde te --- mits twee maanden te voren af te zeggen, daarvoor verbindende etc. en 

specialijken een perceel erven tegenwoordig in koop hebbende van Antonij Miles gelegen 

alhier onder Parwijs met wederhelft aan hem competeren samen in het Grootblock etc. 

constitueren etc. beloven etc. renunciëren etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie van Jan 

Vermeerbergen meier alhier en Willem Paridaens getuigen op 2 januari 1677. 

Van de kapitale penningen deze en intrest van dien bekent Jan Verbist voldaan te wezen op 

de 4 september 1694 present Niclaes Van den Berghe en Joachim Van Hout getuigen 

oorkonden etc. 
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04-01-1677 / Verkoping 

 

Compareren etc. Bastiaen Eskens, Jan Helsen cum suis als erfgenamen Jan Eskens en 

hebben mits deze geconstitueerd eerzamer en N.N. elke toonder deze om in hun naam te gaan 

en compareren voor de heer drossaard en schepenen van de vrijheid van Geel en aldaar op te 

dragen ten behoef van Geerart Verstappen, koper of zo wie al zulke part en deel als hun is 

competeren en volgens conditie aan hem verkocht, halm te schienen waarnis en klaarnis te 

beloven en hun comparanten daarvan te onterven belovende etc. renunciërende etc. aldus 

gedaan en geschiet ter presentie van Mertten Helssen schepenen onder Westerlo en Jan 

Vermeerberghen meier tot Parwijs getuigen op 4 januari 1677. 

 

09-01-1677 / Akkoord 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Jan Verleuffel Willemszoon en Jan Verbist man en voogd van Anna Verleuffel 

ten eenre, Henrick Van de Brand en Adriaen Nuijers over de kinderen van Jan Nuijers 

verwekt bij Cattelijn Van den Brand, Henrick De Winter Adriaens zoon voogd over de 

kind van Matthijs De Neeff en Cattelijn Vande Brande ter andere zijde, welke comparanten 

samen met mekander zijn  geaccordeerd over de pretensie in erfgoederen op hun gelijk 

geëvolueerd bij de dood van Mertten Vande Brande hun oom, en de voorkinderen van 

Cattelijn Vande Brande verwekt bij Willem Verleuffel, zo is tussen mekaar geaccordeerd 

dat de 2de comparanten in kwaliteit als voogden zullen hebben en behouden het part in de 

Neermeire aan Mertten Vande Brande gevallen wezende, in zulken verstande dat die zelfde 

erve of part zal blijven tot behoeve van de kinderen van Jan Nuijers voorzeiden mits gevende 

aan de wees verwekt bij Mattijs De Neeff de som van 55 guldens eens daarvoor dezelfde haar 

moet houden gecontenteerd en alzo de een de andere daar hun mede te houden content en 

tevreden en de Heeren cijns tot deze jaar van het geld te betalen, aldus gedaan en geschiet ter 

presentie van Mertten Verbist en Jan Goijvarts getuigen op 9 januari 1677. 

 

15-01-1677 / Scheiding en deling  

  

Comparerende voor mij notaris is naar genoemd Peeter Vera en Jenneken Vera beide 

gelijke kinderen van Mertten Vera en Elisabeth Heylen die onderling met mekaar hebben 

gescheiden en gedeeld de patrimonium goederen, na de dood van hun ouders op hun 

verstorven, welke gelijke kavelen gesteld aan ieder is ten deel gevallen als volgt. 

 

- 1ste kavel. 

- En de eerste is tot de eerste kavel gesteld, het huis en binnenblok gestaan tot Hulshout 

op het Eijnde met nog een perceel erve groot omtrent een half boender, aldaar gestaan 

genaamd de Hoeff, met nog een perceel erf genaamd de Haeck, met nog een perceel 

erve genaamd de Huveneir  met nog een perceel weide gelegen onder Heultje 

(Heultken) genaamd Coppens eussel, met nog twee derdels hooiwassen gelegen in de 

Maeldoncken, deze kavel met alsnog trekken van de tweede kavel 75 guldens eens, 

dan staat er op de weide 100 guldens kapitaal aan Jan en Peeter Van Roeij ter respect 

van welke zal trekken, competeert op de erfgenamen wijlen Mr Gommart De 

Ceulaer tot Herselt en in cas calanie ook dezelfde geloven samen mekander die te 

houden en goed te maken, deze kavel is gevallen aan Peeter Vera. 
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- 2de kavel. 

- Voor de tweede kavel is gesteld een perceel erve gelegen tot Noorderwijk 

(Nodderwijck) op de Deupt, groot omtrent 1 boender met nog een perceel weide 

aldaar gelegen, omtrent een boender salvo, met nog een perceel hooiwas of beemd 

aldaar gelegen groot omtrent een ½ boender, met nog een heide aldaar genaamd de 

Hoeff heijde en is belast met 75 guldens aan de eerste kavel dezelfde verklaart ten 

content ontvangen te hebben, deze kavel is ten deel gevallen aan Jenneken Vera 

geassisteerd met Jan Verstappen haar gekozen voogd. 

Verklarende de voorschreven comparanten en samen condividenten hun te houden content en 

tevreden met goederen hun in de voorschreven kavels ten deel gevallen op de put en paal zo 

dezelfde gelegen zijn, garanderende dezelfde los en vrij tot de rechten Heeren cijns en 

servituten van weg van oudst daarover gegaan ingeval tot welke einde de een en de anderen 

daarvan is vertegen tot mekanders behoef in forma, belovende ook mekanders te helpen 

verdedigen en voort staan alle kwesties die bij iemand ten laste van hun gelijke zoude kunnen 

of mogen alreeds gepretendeerd worden en degene men nu niet weten en binnen jaren zouden 

gepretendeerd worden en alzo samen hebben opgetrokken, verklaren wederzijds mekanders 

ten lasten en kwijt te schelden tot datum … en zullen hun aan gedeelde goederen aanvaarden 

op datum deze of .. de pacht daarvan te trekken, aldus gedaan ter presentie van Merten 

Helssen schepenen onder Westerlo en Jeroen Maesmans getuigen tot deze verzocht op 15 

januari 1677. 

 

29-01-1677 / Verkoping 

 

Op conditie navolgend bekent Jan De Neeff nomine properio en mede voor de kinderen van 

Matthijs De Neeff en Jan De Gruijter bij verwekt bij Maria De Neeff verkocht hebben ten 

behoef aan de kapel (cappelle) van Zoerle zeker hun part in de hooiwas waarvan de 

wederhelft is competerende aan de voorschreven kapel gelegen in het Roth, gegarandeerd los 

en vrij etc. en dezelfde te aanvaarden nu datum en dat voor een som van te weten de ene helft 

gerefereerd het vierde part ten behoef van Huijbrechts Wijnants weduwnaar van Ida De 

Neeff, 42 guldens en 15 stuivers, welke som aan hem zal valideren empio zouden enige 

onkosten gehouden te wezen, constitueren etc. om te compareren voor meier en laten van 

Parwijs en van de vertegen in forma ten behoef van de voorschreven kapel belovende etc. 

aldus gedaan ter presentie van Henrick De Winter en Adriaen Helssen laten alhier als 

getuigen en Adriaen Van den broeck. 

 

12-02-1677 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarden volgens dewelke Anna Verhoustraten achtergebleven weduwe van 

Anthoni Douwen Jans zoon, bekent verhuurt te hebben aan Peeter Vermeerbergen in deze 

present en de huur accepterende: 

- Zeker percelen erven te weten “de Eghde” met nog 140 roeden genaamd met nog 

hetgeen gekomen van Jan Baten, alles aan mekander gelegen en dat voor een tijd en 

termijn van 6 jaar, ingang nemende met half oogst 1677, met drie te scheiden en mits 

ten behoorlijke tijd, omtrent bamis te voren op te zeggen, op welke tijd de voorzeiden 

huur van de huurder is gehouden te betalen alle lasten op het voorzeiden goed komen 

te verschijnen zo ordonnarisse en extra ordonnarisse geen uitgezonderd, dezelfde 

aanvaart op Sint-Jansmis 1677 voor het aanvaarden en alzo wederom te verlaten, de 

straat of baan moet de huurder onderhouden tot zijne last, item is geconditioneerd dat 

de verhuurster indien haar gelief vermag te hebben jaarlijks 1 sille speurie op de 

voorzeiden erve mits gevende daarvoor 6 guldens jaarlijks het haar gelieve, voor 
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welke percelen de huurder jaarlijks belooft te leveren 10 viertelen koren te leveren 

omtrent Sint Andriesmis verklarende etc. belovende etc. 

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van Jan Vermeerbergen meier en Adriaen Helssen 

als getuigen op 12 februari 1677. 

 

13-02-1677 / Obligatie van 100 gulden 

  

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven in de presentie van de getuigen naar 

genoemd is Jan Verbist Henricks zoon, dewelke bekent bij deze deugdelijk schuldig te 

wezen aan Huijbrecht Verstappen Oliviers zoon zijn hoiren en nakomelingen of dezelfde 

actie hebbende, de som van 100 guldens in specie van pattacon en duccatons geëvalueerd in 

geld, gesproten van geld bij de comparant ten dank en op intrest ontvangen was, en met deze 

belooft intrest te betalen jaarlijks tegen 5 guldens ten honderd koers nemende op datum deze, 

en verschijnende de eerste maal 13 februari 1679 en zo voort van jaar tot jaar tot redemptie 

die altijd zal mogen gescheiden met gelijke som en verschenen intresten, de comparant is 

verbindende zijn persoon en goeden have en erfelijke goederen hebbende en nog te krijgen 

van en tot wat plaatsen gelegen en speciaal zeker perceel genaamd den Engelsche bempt 

gelegen onder Parwijs op de Wimpe om desnoods en des rentheffers gelieve hem daarin te 

doen en laten welken gichten en goeden constitueren de eerzame N.N. en elke toonder deze 

om te compareren voor de hof comparant daar hetzelfde gelegen is en aldaar die voorzeiden. 

renthefferen in het perceel te gichten en goeden als voorzeiden is zal nu te schieten waarnisse 

en klaarnissen, en hem comparant tot verhaal te onterving belovende etc., renunciëren ten 

effect van hetgeen voorzeiden. aan de exceptie en privilegie van rechten enigszins ter 

compareren van deze behulpelijk en specialijken de regel dicteren dat generale raten niet 

valideert ten dat speciale altijd voorgaan voorts meer, prout in toi forma aldus gedaan en 

geschiet ten presentie van Wouter Waghemans en Gijsbrecht Van Eijnde getuigen op 13 

februari 1677. 

 

Deze obligatie is bij de weduwe Jan Verbist ten vollen betaalt en voldaan aan Jan Verleuffel 

Jans zoon voogd van de kinderen wijlen Adriaen Verleuffel aldaar --- hebbende van de 

erfgenamen wijlen Anna De Ceuster consenteert naar over zulke mans in de cassatie op 

dezelfde obligatie coram Jan De Winter en Pauwel Douwen getuigen en mij notaris op 21 

februari 1696. 

 

Compareren etc. Olivier Verstappen en Maria Wouters samen gehuisden en hebben naar de 

dood van Huijbrecht Verstappen haar zoon het hunnen contentement de kapitale penningen 

deze ontvangen van Anna De Ceuster weduwe van Henrick De Winter over zulks wordt 

alhier deze getransporteerd aan dezelfde met renunciatie in forma om dezelfde 4 jaren profijt 

te aanvaarden met allen actie en recht breder daarin vermeld, aldus gedaan ter presentie van 

Adriaen Van Kerckhoven en Bertolomeus Herremans getuigen op 14 mei 1684. 

 

Deze obligatie is vermindert op 75 guldens zodat daarop zijn ontvangen de som van 25 

guldens door Jan De Winter met de intrest naar rate, actum deze 19de maart 1694. 
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21-02-1677 / Obligatie van 250 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen 

nagenoemd, Dielis Van Dyck en Jan Mierlandts zijn schoonzoon ingezeten tot Hulshout 

dewelken bekent deugdelijk schuldig te wezen aan Ida De Winter haar hoiren en 

nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 250 guldens, gesproten van geld bij de 

comparanten ten dank en op intrest ontvangen, waarvan met deze beloven intrest te betalen 

jaarlijks tegen de penninck 20, intrest koers en gang is nemende op datum deze en verschijnen 

eerste maal op 25 februari 1678 en zo voort van jaar tot jaar tot lossing en afkwijting toe die 

altijd zal mogen geschieden, te weten de eerste comparanten voor de 200 guldens en de 2de 

comparant voor het resterende 50 guldens en de verschenen intresten, en voor de voorzeiden. 

comparanten samen en elke in het bijzondere hun verbindende is persoon en have en erve etc. 

en speciaal heeft de eerste comparant geobligeerd zeker perceel erve genaamd het Velleken 

gelegen tot Hulshout achter het huisveld van Adriaen Van Kiel, groot een ½ boender salvo, 

gegarandeerd los en vrij tot de leensche rechten onder het boek van Oosterwijk (Oosterwijck), 

om die nood en de renthefferste (geldschietster) gelieven zal tot verhaal van de voorzeiden 

kapitaal en intresten, haar daarop in te doen en laten vestiging en goeden constitueren tot dien 

einde irrevocabelijke de eerzame N.N. en elke toonder deze ons in de naam van hem 

comparant te gaan en compareren voor die heren stadhouder en mannen van leen dat onder 

dezelfde gelegen is en aldaar in zijn comparant naam te vertegen in forma waarnissen en 

klaarnisse beloven en hem comparant te onterven en voort generaal speciaak daarin te doen, 

hij comparant present en voor ogen zijnde zoude komen of vermogen te doen belovende etc. 

renunciëren te effect van het geen voorzeiden. aan alle exceptie en privilegie van rechten 

enigszins ter contractie van deze behulp en speciaal etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie 

van Joachim Verrijdt en Henrick De Winter getuigen op xxi [21] februari 1677. 

 

22-02-1677 / Obligatie van 50 gulden 

 

Comparerende voor notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Peeter Peeters Mr Henricxss., dewelke met deze bekent schuldig te wezen aan 

Willem Van Kerchoven en consoorten (cum suis) als erfgenamen van Cattelijn Van Eijnde, 

de som van 50 guldens, gesproten over al zulke obligatie als Jan Wouters aan hun ten achter 

was, en bij assignatie overgezet op korting van de kopen die Peeter Peeters tegen hem heeft 

getrakteerd de voorzeiden. Jan Wouters alhier mede compareren, verklaart te laten rabatteren 

van welke som de comparant belooft intrest te betalen jaarlijks tegen 5 gulden 6 stuivers ten 

honderd, koers nemende op datum deze en verschijnen eerste maal 22 februari 1678 

enzovoort etc. #  belovende de comparant de voorzeiden kapitaal te restitueren altijd mits 6 

weken te voren op te zeggen consenteren in de clausule van voluntaire conditie voor heer en 

hof competent constitueren etc. # daarvoor verbindende etc. sua present en toekomende 

vernuntieren ten effect van hetgeen voorzeiden aan allen oprechte en privilegie van recht en 

speciaal de regel dicteren etc. aldus gedaan ter presentie van Niclaes Moons en Jan Wouters 

getuigen op 22 februari 1677.  

 

De post deze kapitale penningen de gelijke assigneren Peeter Douwen als erfgenaam van 

Cattelijn Van Eijnde voorschreven actum juni 1677 oorkonden etc. 
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22-02-1677 / Obligatie van 50 gulden 

 

Comparerende etc. Peeter Peeters Mr Henrick zoon, dewelke bij assignatie van Jan 

Wouters op hem gegeven bekent schuldig te wezen aan Niclaes Moons zijn hoiren en 

nakomelingen al zulken 50 guldens kapitaal aan de voorzeiden Jan Wouters voor deze aan 

mij bekent en verklaart ten behoef van Niclaes Moons voorzeiden van welke som de 

voorzeiden. Peeters belooft intrest te betalen jaarlijks 3 guldens koers nemende op datum 

deze en verschijnen eerste maal 22 februari 1679 en zo voort van jaar tot jaar tot kwijting toe 

die altijd zal mogen geschieden met 50 guldens en de voorzeiden intrest, daarvoor 

verbindende zijn respectieve persoon en goederen have en erve hebbende en nog te verkrijgen 

waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden geen 

uitgezonderd, renunciërende ten effect van hetgeen voorzeiden. aan alle exceptieve privilegie 

van rechte hem geenszins te contrarie van deze behulpelijk en specialijk etc. aldus gedaan en 

geschiet ter presentie van Adriaen Van Kerckhoven en Peeter Douwen getuigen op 22 

februari 1677. 

 

Compareren Cornelis Peeters en bekent het zijne last te nemen de voorzeiden kapitale cum 

intrest en dat alles ter regarde van zijn broers pretenties en gesecondeerd in zijn nood te 

wezen Adriaen Peeters op conditie bij legatie aan hem geassingeerd op de comparant over 

zulks hem obligeren in forma present Jan Vande Veken en Peeter Verlinden getuigen op 1? 

oktober 1679. 

 

29-02-1677 / Verkoping 

 

Comparerende Geeraert Verstappen, dewelke met deze irrevocabelijk heeft geconstitueerd 

machtig gemaakt en in zijn stede gesteld constitueert en maakt machtig mits deze van de 

eenzamen en n… elke toonder deze om in de naam van hem comparant te gaan en 

compareren voor de heren drossaard en schepenen van de land en markizaat van Westerlo en 

aldaar in de naam van hem comparant op te dragen ten behoef van … Vanden Brand  eerste 

koper of zo wie volgens de conditie van zeker perceel erve of part in gelegen tot Gelindel etc. 

salus te schieten waarnisse en klaarnisse beloven, en hem comparant van te onterving en 

voorts etc. beloven etc. aldus gedaan en geschiedt ter presentie van Adrianus Helssen en 

Melsche Schoenmakers getuigen op 29 februari 1677. 

 

29-02-1677 / Obligatie van 25 gulden 

 

Comparerende etc. Jan Milandts dewelke bekent schuldig te wezen aan Adriaen Diercx zijn 

hoiren en nakomelingen of dezelfde actie hebbende, de som van 25 guldens, gesproten van 

geld bij de comparant ten dank en op intrest ontvangen, waarvan met deze belooft intrest te 

betalen tegen 6 gulden ten honderd, te weten 30 stuivers jaarlijks koers nemende op half 

maart eerstkomende en verschijnen eerste maal half maart 1679 en zo voort van jaar tot jaar 

etc. op conditie dat de comparant de kwijting vermocht te doen met de helft ten elke maal, 

verder verbindende zijn respectieve persoon etc. renunciërende etc. prout in toi forma, aldus 

gedaan en geschiet ter presentie van Peeter Vera en Peeter Van Hool als getuigen op 29 

februari 1677. 
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06-03-1677 / Scheiding en deling 

 

Comparerende voor mij notaris ter presentie van de getuigen nagenoemd is Henrick Van 

Outsel en Jan Heylen de comparant nore properio en als voogden van de kinderen 

Lembrecht Van Outsel met Claes en Adriaen Van Outsel en Peeter Van Roij ten ene, Jan 

Diels, Jan Helssen, Peeter Douwen en Jeroom Van Bijlen zoon en schoonzoons van 

Cersian Diels en Margriet Van Outsel ten tweede zijde, Jan Vermeerberghen meier alhier 

als gelaste van Anna Van Outsel zijn moeder ten derde zijde, hebben samen in kwaliteit als 

erfgenamen van Jan Van Outsel gepart en gedeeld in de goederen bij dezelfde haren vrouw 

hun nagelaten was. 

- 1ste kavel. 

- Voor de eerste kavel is gesteld zeker perceel erve genaamd het Cremers block met 

nog een perceel weide genaamd de Flaesse, met nog een perceel hooiwas gelegen 

onder Herselt genaamd den Helbemdt op de last van 5 lopen koren jaarlijks aan de 

Heilige Geest van Herselt en 30 guldens eens te betalen aan de tweede kavel, deze is 

ten deel bevallen aan de tweede comparanten. 

 

- 2de kavel. 

- Voor de tweede kavel is gesteld een perceel erve genaamd Jan Geeben block, met nog 

het perceel hooiwas gelegen alhier in het riet in het Roth met nog een Eeckelbosch 

met nog dries en heide gaande naar het Roth en moet trekken van de eerste kavel 30 

guldens eens, deze is ten deel bevallen aan de eerste comparanten. 

 

- 3de kavel. 

- En voor de derde kavel is gesteld een perceel erve genaamd de Keirbane met nog het 

bos gelegen over het Venneken in Saert met nog het hooiwas gelegen den 

Lammerdonck genaamd de Else, deze kavel is bevallen aan Jan Vermeerberghen. 

 

Met alle welke percelen bij de voorzeiden. kavelingen aan ieder ten deel gevallen verklaren 

hun te houden content en te vrede alles op de put en paal zo dezelfde gelegen zijn mitsgaders 

op de heerlijke cijnzen daarover uit aan de insgelijks op de servituten van wegen die van 

oudst daarover hebben gegaan, belovende vorderen mekander helpen af te dragen alle 

schulden, pretenties en andere die enigszins raken het voorzeiden sterfhuis zouden 

gepretendeerd worden hetgeen men nu niet – wat daarover het aan jaren datum deze, gedaan 

ter presentie van Adriaen Helsen laten van Parwijs en Jan Verhellen weduwnaar van 

Magriet Heijlen als getuigen op 6 maart 1677. 

Memorie het hout ter gelijken profijt is verkocht op de erve aan de Flaesse Jeroen Van 

Bijlen 10 guldens aan het Cremers block, Hendrick De Winter 3 guldens 15 stuivers. 

 

09-03-1677 / Onterving 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd is 

gecompareerd Willem Sols heeft met deze irrevocabel geconstitueerd machtig gemaakt en in 

zijn stede gesteld constitueert en machtig mits deze van de eerzame … en n. elke toonder deze 

om in zijn comparant naam te gaan en compareren voor de heren wethouder van de vrijheid 

en land van Heist en aldaar in zijn naam op te dragen ten behoef van Peeter Sols zijn broer als 

zulken: 

- Huis, hof met erve gelegen onder de gehucht van Berkmus groot 3 sillen salvo, 

aanpalende eigenaars, oost de straat, west Dielis Dens, zuid Gommart Luijmen, 

noord  Gas. Luijmen, garanderende hetzelfde op 200 guldens kapitaal aan Gommart 
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Luijmen wees zonder meer daarop uitgaan halm te schieten waarnisse en klaarnisse 

belovende hem comparant daarvan te onterven en voorts generale en specials daarin te 

doen … hij comparant zelfs present zijnde zoude komen of vermogen te doen ook al 

waard etc. belovende alle hetgeen daarbij de geconstitueerde zal wezen gedaan te 

houden voor goed, vast en van waarden, vernuntierenen etc. obligeren etc. 

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van Peeter Verbist en Olivier Verstappen getuigen 

op de 9de maart 1677. 

 

10-03-1677 / Transport van een kapitaal van 200 guldens 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen nagenoemd Jan Aerts 

achtergebleven weduwnaar van Cattelijn Vrancx en heeft met deze uit kracht van testament 

bekent gecedeerd te hebben aan Peeter Peeters en Anna Van Lommel al zulke kapitaal rente 

van 300 guldens kapitaal als hem uit kracht voorzeiden competerende is op de erf..den bij de 

tweede comparant gekocht van Jan Wouters en dat voor een som van 200 guldens en 

pattacons in specie welke som de voorzeiden Peeter Peeters belooft ten vollen te betalen nu 

maand datum eerstkomende zonder langen alles onder clausule voluntaire conditie daarin hem 

met deze is submitterende zonder enige recht voorderingen sub over te moeten doen of laten 

geschieden dan alleen aan deze het zijne last te doen en laten wijken executabel voor meier en 

laten van Parwijs ten minsten daartoe gedt zijnde constitueren van de eerzame en N.N. elke in 

het bijzondere om hetzelfde in zijn absentie te zien en laten geschieden, beloven etc. van alle 

hetwelk alzo geaffecteerd zijnde verklaart de eerste comparant voorzeiden qua hem van de 

voorzeiden te houden content zonder daarvan nu mochten eeuwige dagen het mocht te 

pretenderen of stoornissen te doen of laten geschieden directs of indirecte van hem of iemand 

anders daarvoor zich altijd obligeren in forma vernuntierende etc. aldus gedaan ter presentie 

van Jan Vermeerbergen meier alhier en … [tekst vervaagd] late getuigen op 10de maart 

1677. 

 

09-10-1677 / Transport 

 

Voor mij notaris en in de presentie van de getuigen nagenoemd is Olivier Verstappen en 

Maria Wouters ter ene, Huijbrecht Verstappen hun zoon ten andere zijde, welke 

comparanten samen hebben getransporteerd het navolgende te weten dat de eerste comparant 

heeft in koop aangenomen van Adriaen Vermeerberghen, te weten zeker huis en erven en 

toebehoren tegenwoordig bewoond bij hun lieden, waartoe de tweede comparant heeft 

gesproten tot betaling van de koopsom een koopsom van 125 guldens en vervolgens daar met 

consent van de eerste comparanten is gegoed voor de heer meier en laten, mijns Heren van 

Noorderwijk (Nodderwijck) in zijn laathoeve als zulk op 5 december 1671, dat de eerste 

comparanten het huis zullen gebruiken zo lang dat ze leven, mits aan de tweede comparant 

jaarlijks de som van 6 guldens koers nemende op datum deze enzovoort van jaar tot jaar tot de 

sterfdagen van de eerste comparanten, de tweede comparant heeft zijn celus om hetzelfde mits 

gevende aan zijn zusters en broers boven de voorschreven kapitale som van 125 guldens de 

som van 75 guldens ofwel aan hen te restitueren zijn kapitale penningen het zijn keuze, aldus 

gedaan ter presentie van Abraham Lenaerts en Jan Stercx als getuigen. 
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[Nota: niet te plaatsen deel van het papier verloren gegaan] 

 

25-01-1677  

Belovende samerhand te houden en dragen alle patresche te helpen dragen tot de eerste 

vervaldag zonder lang, mitsgaders alle andere schulden degene nu weet en alsnog ten gelijke 

lake naar maals zouden gepretendeerd worden binnen –tig of meer jaren naar datum deze, en 

de penninck in kavel vermeld te tellen nu te Pasen eerstkomende, zonder lang, aldus gedaan 

en geschiet ter presentie van Peeter Verlinden Adriaens zoon en Jan Sannen getuigen tot 

deze verzoekt op 25 januari 1677. 

Getekend Jan Verleuffel, Jan Verbist. 

 

 [Nota: niet te plaatsen deel van het papier verloren gegaan] 

 

1677 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Mertten Wouters bekent verhuurt te hebben aan 

Jan Verpoorten en Anna Verlinden gehuisden in deze present en de huur accepteren in 

zeker huis met erve daar gelegen en gestaan alhier op de gehucht genaamd den Bist en dat 

voor de tijd en termijn van 3 eerstkomende jaren, waarvan het eerste jaar ingaat van het huis 

en hof nu te half maart eerstkomende 1677 en het land te half oogst nakomende op welke 

termijn de huur is gehouden en belooft te betalen alle lasten die op het goed komen te 

verschijnen dezelfde te aanvaarden te Sint-Jansmis en is de huurder gehouden jaarlijks de 

pacht naar te noemen te leveren te Sint-Andriesmis en de voorlijf de een helft op Bamis en de 

andere helft op half maart. 
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1682 
 

19-02-1682 / Openbare verkoping strooien met mandel en hooi 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke voogden Peeter Helssen en Niclaes Wouters van 

de minderjarige kinderen van Jan Helssen en Jenneken Verstraten, zullen verkopen 

strooien met mandel en het hooi met 100 mandelen af te tellen, en zo wie meest is biedende 

naar eerste, tweede en derde werf hetzelfde toegeslagen zijn zal koper wezen dewelke 

gehouden wezen zijn te tellen nu Pasen eerstkomende. 

 

- Kopers 

- De 1ste vier mandelen Adriaen Verstappen voor 10 de mandel facit 2 gulden. 

- Item nog 4 mandelen Merten Verbist voor de mandel als voor 2 gulden. 

- Item nog 4 mandelen Jan Helssen de mandel als voor 2 gulden. 

- Item Peeter Helssen 6 mandelen voor 3 gulden. 

- Item nog 4 mandelen Willem Verbinnen voor de mandel als voor 2 gulden. 

- Item anderhalf mantel gerstenstrock Jeroon Maesmans de mandel 13 facit 19 

stuivers. 

- Item het ruggen kaft met zak Jan Broeckhovens tot twee facit 10 stuivers. 

- Item het hooi met honderd Anthoni Govarts 14 stuivers facit 2 gulden 18 stuivers. 

- Nog 4 honderd Peeter Helssen voor 2 gulden 18 stuivers. 

- Een schutsel en ---fel van het gelijk Peeter Helsen 27 stuivers. 

- 2 zakken Adriaen Helssen 8 stuivers. 

- 2 zakken Adriaen Verachter 9 stuivers. 

- 2 zakken Jan Helssen 8 stuivers. 

- 2 zakken Peeter Helssen 5 stuivers. 

- Een fedule of zitbank Jan Helssen 11 stuivers. 

 

Item alsnog zullen de voorgeschreven voogden verkopen zeker schaarhout staande op de erve 

met partijen hierover gespecificeerd en dat om hetzelfde met deze zaai sol- te bos zo en gelijk 

bijl laatst gegaan heeft waarvan de kopers zullen daar hebben om hun penningen geven te 

betalen nu te Pasen eerstkomende onder de clause van voluntaire conditie daarin de zelfde 

hun met deze zijn submitteren ons in cas van gene voldoening, deze voor laten van Parwijs of 

elders te zien en laten verklaren executabel met minsten toe ged.. zijn constitueert etc. beloven 

etc. 

Item zullen ieder koper gehouden wezen te geven tot –sudie van lijfkoop van ieder guldens 

enen halve stuiver en het voordere om bij ieder koop aangesteld en zonder korten mitsgaders 

alsnog tot hun laste het recht van derde boom aan de Heeren ingevallen. 

 

- In de eerste het hout in het binnenblok en het bemdeken achteraan uitgenomen het 

partje van Jan Van Dyck. 

- Jan Helssen Jans zoon voor 3 gulden 2 stuivers. 

- Item alsnog het hout gestaan aan de Driesschen heide, Jan Helssen Geerdzoon voor 

10 gulden. 

- Item het hout gestaan aan den Boonhoff, Peeter Helssen 5 gulden 10 stuivers. 

- Item hetgeen gestaan aan Putmans land, Niclaes Govarts tot Strateneinde, 4 gulden. 

- Item alsnog hetgeen gestaan aan de Drij dagmalen, Jan Verbist voor 10 guldens 15 

stuivers. 

- Item alsnog hetgeen gestaan aan het Roth met aan de Sille op het Grootblock, Jan 

Vleugels voor 7 gulden. 



48 

 

- Item alsnog hetgeen gestaan op de Davidts achter Antoni Govarts, Peeter Helssen 

Jans zoon voor 6 gulden 16 stuivers. 

- Item alsnog hetgeen gestaan in de Davidts, Peeter Helssen voor 12 guldens. 

- Item alsnog hetgeen gestaan aan de Davidt aan het Davidts bemdhof en het 

Strateneinde eussel, Evereijt eussel, bemdeken en heide, de Kreuckel, het –

broecksche saert hun part aan Niclaes Govarts, Strateneinde voor 8 guldens 7 

stuivers. 

Aldus gedaan en geschiet ter presentie van Jan Vermeerbergen meier tot Parwijs en Jan 

Govarts, Jan Helssen en met andere op 19 februari 1672. 
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1685 
 

20-03-1685 / Testament 

 

Inden name ons Heeren Amen 

Bij de inhoud van deze tegenwoordige openbaren instrument van testament zij kondt en 

kennelijk een eigenlijk dat op heden 20e dag in maart anno 1685 voor mij Hendrick De 

Winter openbaar notaris bij de Konings Raad in Brabant geadmitteerd en geapprobeerd2 tot 

Zoerle-Parwijs residerende en in de presentie van de getuigen naar genoemd is gekomen 

gecompareerd de eerzame Merten Van Dijck jongeman woonachtig te Morkhoven 

(Morckhoven), ziekelijk te bed liggend maar bij zijn memorie en verstand en vijf zinnen in 

alles wel machtig en gebruikende zo mij notaris en getuigen klaar blijkt, de welke 

overdenkende de broosheid van de menselijke natuur dat het niet zeker is als de dood en niet 

onzekerder als het uur van dezelfde, hebben daarom van deze wereld niet willen scheiden 

zonder alvorens van zijn tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd en gemaakt dit zijn 

tegenwoordige testament en uiterste wille, willen en begeren dat hetzelfde zal stad grijpen 

enz. 

- In de eerste begeerd de testateur bevelende zijn ziel zo wanneer die door de 

geheugenissen God uit zijn sterfelijke lichaam zal komen te scheiden God Almachtige 

Maria zijn gebenedijde moeder in de verdiensten en gebeden van alle Gods lieve 

Heiligen en zijn dood lichaam der geweide aarde kiezende zijn begrafenis (sepulture) 

in de parochie kerk van Morkhoven met een eerlijke uitvaart bij zijn na te noemen 

erfgenamen hem na gedaan te worden. 

- Komen tot dispositie van zijn tijdelijke goederen zo have als erfelijke (haeffelijcke als 

erfvelijcke) geen uitgenomen heeft uit allen dezelfde gemaakt als volgt. 

- In de eerste maakt en legateert 50 guldens kapitaal tot het bekostigen van een witbaar 

kleed in de kerk van Morkhoven en de overschot van dien ingeval zal moeten 

geappliqueerd worden aan en tot reparatie of versiersel van de Altaar van St. Niclaes 

de voorschreven kerk. 

- Item maakt en laat aan en tot behoef aan de pastoor  en dezelfde successeuren een 

kapitaal som van 100 guldens om te ter respect van de jaarlijkse intrest tot lafenis van 

zijn ziel naar gedaan te worden een jaargetijde met het officie tot meer lessen en een 

gedachte mis op het zondagsgebed en dat tot een eeuwige memorie. 

- Item maakt en laat na aan en tot behoef van de parochie kerk van Morkhoven een 

kapitaal som van 50 guldens om tot lafenis van zijn ziel daaruit betaalt te worden xxj 

jaarlijks aan de koster ter respect van zijn dienst doende in het voorgeschreven 

jaargetijde, en het surplus geappliqueerd te worden ten behoeve van de kerk. 

- Item laat en maakt aan Tomas Van Dijck en Catharina Heijlen zijn huisvrouw de 

plaatse en woonhuis van testateur een som van 150 guldens mitsgaders alsnog zijn 

kleine have meubelen die dan gelijk gebruikende is kleren etc. en dat alles ter respect 

van de bijstand, genegenheid en affectie tot deze met vriendschappen aan hem getoond 

speciaal in de tegenwoordige gesteltenis. 

- Willen en begerende voor de voorschreven testateur dat uit zijn resterende erfgoederen 

bij zijn erfgenamen zullen betaalt worden de dertig missen van requiem gecelebreerd 

te worden in de voorschreven parochie kerk van Morckhoven. 

- Alle welke voorschreven legaten voldaan wezend heeft de resterende erfgoederen of 

renten gelaten aan zijn naaste vrienden of broer Willem Van Dijck en zusters of 

 
2 Geapporbeerd = goedkeuring, toestemming, vergunning, van waarde verklaren 
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zusters kinderen om die zelfde hooft het delen zonder enige voordeel dezelfde 

erfgenamen noemend instituerende pleno juro institutionis op de last voorschreven  

- Verklarende de testateur hetgeen voorgeschreven te wezen zijn testament en uiterste 

wille en begeren als voor. 

Aldus gedaan en geschied te huize van Tomas Van Dijck plaatse van de residerende dezelfde 

ter presentie van Mr Peeter Wils koster en schoolmeester tot Morkhoven en Henrick 

Callaerts getuigen tot dezen verzocht en gebeden die alle door mij notaris afgevraagd zijnde 

of zij kunnen schrijven dan mits zijn debiliteit nu tegenwoordig niet daar met dezelfde 

signatuur de getuigen verklaren wel te kunnen schrijven oorkonde etc. en is de minute deze 

bij de testateur met de getuigen en mij notaris ondertekend.  
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Akten die niet te plaatsen zijn vanwege ontbreken datum 

 

[Nota: Niet te plaatsen deel papier verloren gegaan.] 

 

Akkoord  

 

Voor mij openbare notaris geadmitteerd bij de koning rade in Brabant geadmitteerd en 

geapprobeert tot Zoerle-Parwijs residerende en in presentie van de getuigen nagenoemd is 

gecompareerd Adriaen Vermeerberghen Bastiaens zoon ten ene, Jan Sijen, Peeter 

Verlinden Ad. man en voogd van Catharina Sijen, Adriaen Verleuffel man en voogd van 

Jenneken Sijen nore proprio en seffens hun vervangende en sterk makend voor Peeter Sijen 

en Anna ter andere zijde, welke comparanten met mekander verklaren te wezen accordeert en 

seffens getransigeerd de percelen van erven wederzijds mekaar competerende respectieve de 

eerste comparant. 

- Zeker perceel erve gelegen alhier tot Zoerle, groot 250 roeden, renende oost, Jan 

Verlinden Boochacker, zuid Jan Symons erfgenamen, west Adriaen Verhoeven 

erfgenamen of Cappelenvoetweg, noord Wouter Janssens, item de tweede 

comparanten, zeker perceel erve gelegen tot Olen aan het Rotven, palende oost…, 

west …, zuid…, noord…, groot omtrent 5 sillen. 

Welke percelen de comparanten wederzijds mekander bekent, hebben de gegarandeerd los en 

vrij tot de rechte Heeren grondcijns en servituut van wegen die daar over zijn gaande, seffens 

dezelfde in mengeling mekanders te transporteren en dezelfde te aanvaarden ieder op half 

oogst eerstkomende boven welke transport de eerste comparant belooft te betalen datum deze 

de som van 122 guldens 10 stuivers, ofwel de intrest daarvan te betalen tegen de penninck xx 

ter gelicht van de eerste comparant constitueren wederzijds de eerzame …, en elke toonder 

deze in het bijzondere om in hun comparanten naam te compareren voor heer en hof komende 

daar van nood wezen zal en aldaar elkanders van de voorzeiden erve wederzijds te doen en 

laten onterven en de requirant daarin te warme en klarende naar behoren belovende allen 

hetgeen daarin bij de geconstitueerde zal worden geachte houden voor goed vast en van 

waarden, vernuntieren in zulk voegen van alsnu voor alsdan ieder partij van het perceel hem 

voor deze gecompeteerd hebbende ten behoef van het een of het andere zonder is enig voegen 

of manieren van wederzijds naar maals te werden gemolesteerd, renunciëren ten effect van 

hetgeen voorzeiden aan allen exceptie en privilegie van rechte hun enigszins ter contrarie van 

deze behulpelijke beloven hetzelfde in alles te achtervolgen. 
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[Nota: Niet te plaatsen deel papier verloren gegaan.] 

 

Scheiding en deling 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen 

nagenoemd de eerzame Henrick De Winter Adriaens zoon, Henrick De Winter Peeters 

zoon nomino propris en mede in de naam van dezelfde broers, kinderen van Peeter De 

Winter, Jan De Neeff en Adriaen Verlinden voogden over de kinderen van Matthijs De 

Neeff, zuster Dimpna Verstraten begijntje tot Herentals geassisteerd met Merten Helssen 

eerste schepen onder Westerlo tot deze haar gekozen voogd, als mede in de naam van haar 

zuster Elisabeth Verstraten alle erfgenamen van zusters Dimpna en Maria Verstraten in 

hun leven beide begijnen tot Herentals en verklaren met deze te hebben gescheiden en 

gedeeld in de erfgoederen na hun aflijvigheid bevonden en dat alles op de manieren naar 

volgende. 

Voor het eerst verklaren de voogden van de kinderen van Matthijs De Neeff bij akkoord met 

de gelijke erfgenamen aangegaan voor het part en deel hetgeen de voorzeiden wezen uit 

voorzeiden goederen zoude competerende hun zouden content met. 

- De helft van zeker plek erve gelegen naast de Bremberch groot 5 ½ boender en alsnog 

hetzelfde erve gelegen zijnde op zijn grootte te profiteren tot 300 roeden in dezelfde 

erve samen genaamd de Meir heijde te weten komende noordwaarts aan de straat of 

Cappellenvelt, west aan Anthoni Douwen Adriaens zoon of dezelfde kinderen  

En voort aan de gelijke erve af te meten tot de nombre voorzeiden met hetwelk de zelfde is 

voorzeiden verklaren te wezen content met zulk – dezelfde voogden nog te wezen niet 

schuldig nog gehouden te zijn te betalen enige schulden daarmee de goederen of de sterfhuis 

van de aflijvigheid enigszins zoude mee belast wezen, dan alleen de Heeren cijns in 

toekomende naar rate van hun deel, alles geëffectueerd en geaccepteerd zijn bij de voogden 

voorgeschreven de meerdere goederen in 2 egale porties gesepareerd en gedeeld waarmede 

aan ieder is met kavel ten deel gevallen als volg. 

 

- 1ste kavel. 

- En vervolgens dus tot de eerste kavel gesteld, het huis gestaan in het Gooreijnde met 3 

sillen erve is het binnenblok van voor af te meten met nog het perceel van erve 

gelegen over de straat genaamd de Bogart op de last van 2 viertelen koren. 

 

 

Einde 
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Notaris akten uit het Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs nummer 32 

 

12-04-1672 / Openbare verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Cerstiaen Diels en Jan Heijlen respectieve 

voogden over de achtergelaten kinderen van Lembrecht Van Outsel en Mageriet Heijlen, 

mde ten bij wezen van Peeter en Jan Van Roij kinderen van de voorschreven Lemberecht 

Van Outsel en Magriet Heijlen samerhand zullen verhuren te hoogste en schoonste voor alle 

man. 

- Zekere percelen van erven, zo landerijen, weiden en hooiwas gelegen zo hetzelfde met 

posten of partijen hierachter zal worden aangesteld en dat op de conditie navolgende. 

In de eerste worden de voorschreven goederen verhuurt voor de tijd en termijn van 3 

eerstkomende jaren waaraf het eerste jaar zal ingaan van de landerij te half oogst 

eerstkomende (ofwel als de tijdige vruchten alsnu te bezaaien, daar zullen af wezen en alzo in 

het afscheiden te laten) en van de weide en hooiwas deze aanstaande zaaiseizoen?, koers 

nemende van half maart 1672 tot de termijn voorschreven. 

Item zullen de pachters of huurders gehouden wezen te betalen alle lasten die op de 

voorschreven goederen komen te verschijnen zo ordonarisse des extraordonarisse geen 

uitgezonderd, behoudens af zetting blijven tot laste van de verhuurders dezelfde lasten te 

aanvaarden van het land te Sint-Jansmis 1672 en van de weide en hooiwas te Kerstmis 

laatstleden 1671 en alzo in het afscheiden respectieve Sint-Jansmis en Kerstmis voor de 

expiratie van huur te verlaten. 

Item zullen de huurders of pachters gehouden zijn de straten en voetpaden en lopen en 

rivieren te vegen en onderhouden daar dezelfde zijn tot hun kost en laste voorts op de landerij 

te hakken en ruimen ten goedmans prijs. 

Item zullen de pachters of huurders gehouden wezen te betalen hun pacht hierna te beloven en 

seffens ook de voorlijf van de hooiwas en weide respectieve de granen in leverbaar goed te 

Sint-Andriesmis jaarlijks en van de voorlijf te Bamis alles op pene van parate en reële 

executie onder de clausule van voluntaire condemnatie daarin de huurders of pachters hun met 

deze submitteren zonder dat hierover enige recht voordering zoude moeten worden gedaan 

dan alleen deze conditie tot laste van de gebeurlijke te doen en laten wijzen executabel 

speciaal voor Laten alhier hetzij dezelfde daartoe gedraagt zijnde of niet, niettegenstaande 

zullen dezelfde pachters of huurders gehouden zijn te stellen geen uitgezonderd ingezeten 

alhier of ander te stellen goede en sufficante borg deze bank van Parwijs bedwang?, welke 

van de voorschreven effect gecartionreert? zijnde hun als principaal obligeren en 

condenseren en in voluntaire condemnatie voorschreven. 

Item zal men de voorschreven goederen (te weten de landerijen in koren en de weide en 

hooiwas in geld) verhuren met op te roepen van onder opwaarts en zo wie meest zal komen te 

bieden, zal men dezelfde met eerste, tweede en derde werf toeslagen en of gebeuren dat 

iemand kwam op te hogen en niet sufficante hij de of deze conditie in alles niet konden of 

wilde voldoen zal hetzelfde oproepen worden tot laste van de gebrekkelijke die zonder figuur 

of recht vordering het minder gelding dat als zullen moeten opleggen en betalen op parate 

executie daarover te doen. 

- Op de conditie wordt opgehangen ter verhuring een perceel land genaamd het 

Slangerblock zo hetzelfde is gelegen groot omtrent 5 ½ sillen [550 roeden], waarvan 

de huurder zal gehouden wezen te geven tot subsidie van lijfkoop twee vaten bier voor 

conditie geld, 6 stuivers voor oproepen 2 stuivers alles zonder korten [korting]. 

- Deze pand heeft gehuurd Adriaen Helssen Lembrechtss. [Lembrechts zoon] voor 8 ½  

viertelen koren, oorkonden deze gecontinueerd voor 3 jaren .?. 30 april 1675. 
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- Item alsnog zeker perceel land genaamd het Ronderveld groot omtrent 1 bunder en is 

de huurder gehouden te geven tot subsidies van lijfkoop 9 stuivers, voor conditiegeld 6 

stuivers oproepen 13 stuivers. 

- Deze pand heeft gehuurd Peeter Van Outsel voor 7 viertelen 3 lopen koren oorkonde. 

- Item alsnog een perceel weide en heide genaamd de Rubbroecken beneden de Berg 

onder Zoerle, waarvan de huurder is gehouden te geven tot subsidies van lijfkoop 9 

stuivers voor conditiegeld 6 stuivers voor oproepen 13 stuivers. 

- Deze post is toegeslagen aan Henrick De Winter G. [Gommaer zoon] voor 13 gulden 

5 stuivers, behoudens dat in de voorschreven weide zal mogen gebaggerd worden en 

op de heide gelegd maar de kuilen zullen moeten behoorlijk ge… worden en verklaart 

Adriaen Van Kerchoven Peeterss. [Peeters zoon] hem als borg. 

- Item alsnog zeker perceel weide daar de Vonder over de Wimp in ligt genaamd het 

Lanckeussel en is de huurder gehouden te geven tot lijfkoop 9 stuivers voor 

conditiegeld 6 stuivers voor oproepen 13 stuivers onder Parwijs. 

- Deze pand is toegeslagen aan Peeter Van Outsel voor de som van 15 gulden. 

- Item het bemdeken gelegen op de Wimp te geven voor lijfkoop 6 stuivers voor 

conditiegeld 4 stuivers van oproepen 13 stuivers. 

- Deze pand is toegeslagen aan Peter Van Outsel voor 13 gulden 15 stuivers. 

- Item alsnog een perceel weide en heide genaamd de Roesseldonck te geven van 

onkosten in geheel 6 stuivers. 

Aldus gedaan en geschied ter oproepen en overstaan van Paulus De Winter meier en 

Adriaen Van Kerchoven Laat alhier tot Parwijs op 12e april 1672. 

 

Op de voorschreven conditie worden dezelfde goederen verhuurt na voorgaande kerkgebod en 

zijn huurders gehouden te stellen sufficante borg hetgeen submitteren voor gemeld. 

Item de Rubboecken beneden de Berg en is ingemijnd bij Jac. Van Outsel huisvrouw voor 

16 gulden verklaart Adriaen Vande Brande hem te stellen als borg Coram Meier en Adriaen 

Helssen Laat. 

Item de huur van Peeter Van Outsel van weide, hooiwas en land gecontinueerd voor drie 

jaren, oorkonden 30e april 1675. 

 

Op de volgende conditie heeft Jan Van Outsel gehuurd het Slanger block te weten de twee 

derde parten oost en west waarst respectieve aan Anna Magriet en Bastiaen Van Outsel 

volgens de deling aan hun bevallen en dat naar rate in het geheel van 7 viertelen koren, 

ingaande te half oogst 1677 en te continueren tot 3 volgende jaren. 

Actum in collegio van Laten en Jan Heijlen mede voogd op 1e juli 1677. 

Mitsgaders alsnog het part van Jan Geeben block aan Certiaen Van Outsel en dat voor 7 

lopen de sille naar rate van grootte alles op de vorderde last als in voorgaande conditie. 

 

Naar voorgaande kerkgebod en oproepen van de meiers van het perceel weide genaamd de 

Rubbroecken is hetzelfde toegeslagen aan Hector Maesmans voor 7 gulden 4 stuivers en 

verklaart de meier alhier hem als borg continueren deze huur voor 3 jaren op conditie als voor 

aangaande van lasten etc. aldus gedaan ten oproepen van Jan Vermeerberghen meier en 

presentie van Pauwels Douwen en Peeter Van Hool op 13e maart 1678. 

In de marge links: Dit bij moderatie met erfgenamen geliquideerd tegen de Hertte laste van 

jaar 1678 en enige 20e penningen alsmede over enig geleverd raeijwerk zo gestaan Jeroom 

Maesmans met te betalen 11 gulden daarmede alles dood en teniet op 19 november 1685, 

presentie Bastiaen en Adriaen Van Outsel en Peeter Van Roeij, Jeroom Maesmans de 

meier en Peeter Peeters. 
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28-03-1685 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Lembrecht Van Outsel en Adriaen Helssen in de 

naam en vanwege Bastiaen Van Outsel Lembrecht [zoon] of voogden dezelfde zullen 

verkopen ten hoogste en schoonste met op te roepen voor alle man al zulke bleekstukken als 

tegenwoordig geschalmd staande in het perceel bos gelegen beneden de Berg tot nummers 

van 430 en dat op conditie navolgende. 

In de eerste wordt aan de koper gepermitteerd het voorschreven perceel bos behoorlijk te 

ruimen van alles weekhout daar bevonden worden zonder in het eiken enig gezag te hebben 

klein of groot daar hetgeen geschalmd is op pene van hetzelfde te moeten repareren ter 

intentie van goede lieden. 

Item zullen de kopers gehouden wezen hetzelfde hout behoorlijk kappen zonder in het afdoen 

van de schorst lager te trekken als behoord en de wortel te beschadigen en de desgelijks het 

hun laste te nemen recht van derde boom ingeval en uitkomen te vervoeren zonder kost of last 

van de verkopers. 

Item zal de verkoper gehouden wezen het hout uit of van de grond te doen Sr Prs .. 

eerstkomende 1685 op pene van op deze kost te mogen doen, insgelijks hun kooppenningen 

aldaar te tellen en mits daarvoor stellen goede en sufficante borg ten content van verkopers, 

staande deze conditie altijd onder de voluntair condemnatie daarin hun met deze zijn 

submitteren aan deze voor Laten van Parwijs te zien en laten verklaren executabel hetzij 

daartoe gedt te zijn of niet constituerende etc. belovende etc. 

Item zullen kopers gehouden wezen te betalen tot subsidie van lijfkoop van ieder gulden 1 

stuiver voor conditie 12 stuivers en oproepen 3 stuivers alles zonder korten. 

Na oproepen van de handslag gegeven aan Mertten Helssen voor 68 gulden. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Peeter Van Roode, Andries Snoecx en Joachim 

Van Hout op 28e maart 1685. Quod Attestor Henr. De Winter, Nots pubs 

Op 29 mei 1685 heeft Mertten Helssen bij akkoord geld in voldoening van de voorschreven 

som de som van 64 gulden 14 stuivers het rest tot 68 gulden is aan hem gelaten ten respect 

van de dag van de betaling in conditie vermeld met … dat persmissie … tot kwijting van een 

obligatie van 10 gulden die Bastiaen Van Outsel heeft opgenomen aan de Heilige Geest van 

Hulshout en de intresten daarvan vervallen tot datum dezer of laatste vervaldag. 

Item heeft Adriaen Helssen ontvangen van de voorschreven penningen 8 gulden 14 stuivers 

om daaruit te betalen aan de borgemeester tot Zoerle etc. over de laste van bos etc. dit is 

geschied door Peeter Van Roeij en Lembrecht Van Outsel, present Jan Vermeerbergen 

meier en mij Henr. De Winter secretaris. 
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Notaris akte Zoerle-Parwijs uit het Gemeente Archief Westerlo 

 

08-01-1671 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Peeter Peeters, Paulus De Winter man en voogd 

van Anna Peeters, Jan Toelen man van Maria Peeters, Michiel Peeters en Jan Vermiert 

als voogden over de nagelaten kinderen van Henrick Peeters, alle de voorschreven 

comparanten zuster en broers met deze bekennen verhuurt te hebben aan Machiel Peeters 

hun broer. 

- Zeker huis, hof en land daaraan gelegen, met nog een perceel erve genaamd den 

Thiende schure, met nog een perceel erve genaamd den dijssenacker, met nog een 

perceel hooiwas gelegen in de Vranckebeke met nog een heide gelegen aan de molen 

(Meulen) en dat alles op de conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verhuurt voor de tijd en termijn van 3 eerstkomende 

jaren, waaraf het eerste jaar ingaande van het huis en binnenblok met hooiwas en heide nu 

half maart eerstkomende 1671 en de lasten te aanvaarden Kerstmis tevoren en het vorder land 

te half oogst 1671 ofwel ten behoorlijke tijd als de vruchten bij hun land bezaait zullen van 

het veld wezen en dezelfde te verlaten half oogst in het afscheiden met ook het binnenblok, de 

lasten te aanvaarden Sint-Jansmis en alzo te verlaten in afscheiden. 

Item is de huurder gehouden te betalen alle lasten die op het voorschreven goed komt te 

verschijnen zo ordonnarisse als extra ordonnarisse geen uitgezonderd, dezelfde te aanvaarden 

en verlaten zo voorschreven is. 

Item is de huurder gehouden de voorschreven huizing, schuur op gerepareerd zijnde te 

onderhouden van wanden en weechden ten goed mans prijs mitsgaders straten en voetpaden, 

lopen en rivieren te vegen en alzo S’ Heeren beleid in alles te onderhouden tot zijn laste 

bovendien jaarlijks alsnog ten meeste oorboir te leveren 200 walm strooi jaarlijks. 

Op alle voorschreven conditie zo belooft de huurder voor het voorschreven goed te leveren in 

korenpacht 16 viertelen en 15 gulden in geld jaarlijks te leveren ten behoorlijke tijd in goed 

leverbaar graan, alles wel bereid met wan en vedere met maat van Herentals. 

Item of enige hagelslag of heerkracht kwam te geschieden des Gods verhoeden wille met aan 

de huurder afslag geschieden en naast de gebeurtenis. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Merten Helssen schepenen onder Westerlo en 

Adriaen Verlinden Laat alhier op de 8 januari 1671. 
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Notaris akten uit het Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 740 

 

25-12-1670 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Cattelijn Verstappen achtergebleven weduwe van 

Willem Verbist geassisteerd met Antonij Douwen haar man en voogd seffens ter presentie 

van Geeraert Verbist zal verkopen uit kracht van testament. 

- Zekere huizing met appendenties zo en gelijk hierna is gespecificeerd en dat op de 

conditie navolgende. 

In de eerste worden de goederen hierna te noemen verkocht los en vrij tot op de rechten 

Heeren grondcijns en servituten van wegen die daarover zijn gaande zonder iets meer daarop 

uitgaande. 

Item word hetzelfde goed verkocht met hogen doende ieder hogen twee gulden half en half te 

bedelen tot profijt van verkoopster en koper en heeft de koper zijn voorhogen om dezelfde te 

stellen dadelijk nadat de palmslag zal gegaan wezen, en alsdan mag een ieder hogen en niet 

eer, en zal de koper gehouden zijn kooppenningen te tellen ten dag van de goedenis die zal na 

drie behoorlijke kerkgeboden het een achter de andere volgende. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen zo pondgeld, conditiegeld, 

oproepen etc. staat tot laste van de koper mitsgaders alsnog te geven tot subsidie van lijfkoop 

van ieder gulden 1 oort om daaruit de lijfkoop betaald te worden bij de verkoopster haar 

gelieve. 

En inde eerste word op de voorschreven conditie ten koop gesteld, het huis, hof en binnenblok 

met nog zeker perceel erve genaamd de Strepe samen groot in het geheel 6 sillen salvo 

behoudens dat zal blijven tot verkoopster behoef de bakboer (bakoven) schelf houten, 

bedkoetsen en schappen, de huizing en hof te aanvaarden half maart eerstkomende 1671 en 

het land te half oogst naast volgende voor zoveel met koren is bezaait, en het ledige land ten 

dag van de goedenis en heeft de verkoopster alsnog haar gebruik in het water om daarop te 

mogen vissen tot Sint-Jan eerstkomende, tot welke tijd zij zal betalen alle lasten die op de 

voorschreven goederen zal komen te verschijnen. 

Item of de oproepen hem kwam te abuizen mitsgaders of twee of meer samen kwam te 

inmijnen zal men hetzelfde herroepen zonder contractie van iemand, insgelijks of iemand 

kwam te koper of hogen en niet suffisant zijnde vermocht de verkoopster haar te houden aan 

de eerste of tweede koper of hoger zonder contradictie van iemand. 

Op alle voorschreven conditie zo heeft Antonij Douwen Janss. [Jans zoon] de palmslag 

geopteerd voor en mits de som van 1160 gulden en stelt daarop 25 hogen, Jan 

Vermeerbergen Adriaenss. [Adriaens zoon] nog 2 hogen, de eerste koper nog 3 hogen. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Merten Soeten en Jan Toelen getuigen tot deze 

verzocht en gebeden deze 15 december 1670 en is de minute dezer bij de verkopers en koper 

met de getuigen en mij notaris ondertekend. 

 

24-01-1671 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens de welke Machiel Lemmens heeft opgehangen en te koop 

gesteld. 

- Zeker zijn huizing, hof, land, weide, hooiwas en heide met part hem competerende in 

het S’ Heeren broeck, zo en gestaan dezelfde samen gelegen zijn tot Heultje 

(Heulcken) hem aldaar toe competerende respectieve onder het laat van 

Westmeerbeek of onder het land en markizaat van Westerlo (het laet van Meerbeeck 

of onder den lande ende marquisade van Westerlo) en dat op de conditie navolgende. 



58 

 

In de eerste zijn de voorschreven goederen opgeroepen bij de Vorster om daarop na de 

palmslag te hogen en heeft de koper zijn voorhogen om dezelfde te stellen zoveel als hem 

gelieven zal, doende ieder hogen twee gulden half en half te bedelen tot profijt van koper en 

verkoper. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen zullen bij koper en verkoper 

gedragen en betaald worden half en half zo lijfkoop, pondgeld etc. 

Item worden de voorschreven goederen verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns en servituten van wegen die daarover zijn gaande en dat tot aflossing van de renten 

daarop staande en is koper gehouden zijn penningen te stellen ten dag van de goedenis die zal 

geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden eenparelijk het een achter de andere volgende als 

wanneer hij zijn gekocht goed zal aanvaarden ofwel de pacht daarvan trekken. 

Op alle voorschreven conditie die voorschreven goederen op gehangen en opgeroepen zijnde 

door Matthijs Vervorst en ingemijnd bij Peeter Van Echelpoel alias Willems voor en om 

de som van 1280 gulden en stelt daarop 1 hoge, Henrick Herremans nog 1 hoge, Peeter 

Van Echelpoel nog 2 hogen. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Antonij De Rijck, Jan Verstraten en Adriaen 

Peeters met andere getuigen op 24e februari 1671, gegeven bij de verkoper een goed 

Penninck een stuiver en is de minute dezer bij de verkoper en koper met de getuigen en mij 

notaris ondertekend. 

 

20-04-1671 / Openbare Verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan De Gruijter zo voor hem zelve of dezelfde 

kinderen verwekt bij Maria De Neeff, mede als last hebbende van de verdere erfgenamen van 

Jan De Neeff, met deze bekent verkocht te hebben aan Jan Laureijs in deze present en de 

koop accepterende. 

- De helft in een perceel weide genaamd het Saerteussel gelegen onder het land en 

markizaat van Westerlo, groot in geheel omtrent de 5 sillen salvo, aanpalende oost 

Pauwels Luijten, zuid Willem Van Hout erfgenamen, west Jan Diercx, noord Jan 

Maes erfgenamen, welke perceel weide word gegarandeerd tot los en vrij tot op de 

rechten Heeren grondcijns zonder het meer daarop uitgaande. 

Item alle onkosten ter zake van deze komen te gerezen zo pondgeld, conditiegeld, lijfkoop en 

ander staat alles ten laste van de koper tot dag van de goedenis toe. 

Item is het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder hoge twee gulden half en half 

te bedelen tot profijt van koper en verkoper. 

Item heeft de koper zijn voorhogen om dezelfde te stellen dadelijk en alsdan mag een ieder 

hogen en niet eer en of gebeurde dat iemand in deze kwam te hogen en niet sufficante fout 

zijnde tot het voldoen van deze conditie vermocht de verkoper hem te houden aan de eerste, 

tweede koper of hoger zonder contradictie. 

Item zal de koper zijn gekocht goed aanvaarden ten dag van de goedenis die zal geschieden na 

drie behoorlijke kerkgeboden eenparelijk het een achter de andere volgende, als wanneer hij 

zijn kooppenningen hierna te noemen zal gehouden zijn te tellen, op parate en reeële exceptie 

onder voluntaire condemnatie daarin de koper of hoger hem met deze is submitterende en de 

lasten aanvaarden te Kerstmis laatstleden 1670. 

Op alle de voorschreven conditie zo belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen 

de som van 94 gulden ten dag zo voorschreven is en stelt daarop 8 hogen, Jan 

Vermeerberghen 1 hoge, de eerste koper nog 1 hoge, Jan Vermeerberghen nog 2 hogen. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Antonij Douwen Janssone en Adriaen 

Verlinden getuigen tot deze verzocht en gebeden. De post met consent van partijen dat 

ingeval Huijbrecht Wijnants niet en is tevreden met penningen voorschreven dezelfde zal 



59 

 

mogen houden mits naar raad de kooppenningen aftrekken en Actum deze 20e april 1671 en is 

de minute dezer bij koper en verkoper met de getuigen en mij notaris ondertekend. 

 

Op 12e mei 1671 de kaars rechtelijk ontsteken zijnde is met uitgang van dezelfde gebleven 

aan de voorschreven Jan Vermeerberghen. Actum in collegio van schepenen dat ut supra.  

 

03-11-1672 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Adriaen Bruers, bekent verkocht te hebben aan 

Jan Diercx in deze present en de koop accepterende. 

- Zeker zijn verkoper part en deel in de erve gelegen in het binnenblok van Jacop 

Bruers, groot omtrent 3 sillen de maten onbegrepen zo hetzelfde gelegen is, palende 

oost de straat, zuid Antonij Bruers, west Adriaen Luijten, noord Jacop Bruers, de 

pand hun wederzijds bekent zijnde zo hij verklaarde en dat op de conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns en 1 lopen koren jaarlijks aan de Heilige Geest tot Westmeerbeek (Meerbeeck) 

en moet dit perceel zijn weg hebben over de erve van Jacop Bruers. 

Item is het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder hogen twee gulden half en 

half te bedelen tot profijt van de verkoper en koper. 

En is de koper gehouden zijn kooppenningen te tellen nu Sint-Jansmis eerstkomende 1673 en 

zal zijn gekocht goed aanvaarden te half oogst daarna. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen zullen verkoper en koper moeten 

betalen half en half zo lijfkoop, conditiegeld, pondgeld als anderszins tot de dag van de 

goedenis. 

Item of iemand kwam te hogen en niet suffisant zijnde tot het voldoen van deze conditie 

vermocht verkoper hem te houden aan de eerste koper zonder contradictie van iemand. 

Op alle voorschreven conditie zo belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen ten 

dag zo voorschreven is de som van 250 gulden en stelt daarop 15 hogen, Jan Bruijnincx 2 

hogen, de eerste koper Jan Diercx nog 3 hogen. 

Aldus gedaan op 3e november 1672 en verklaren partijen hetgeen voorschreven  te wezen hun 

conditie die zij in alles beloven te achtervolgen onder obligatie in forma ter presentie van 

Wouter Bruers en Henrick Prompens getuigen tot deze en is de minute dezer bij de 

verkoper en koper met de getuigen en mij notaris ondertekend. 

 

01-03-1673 / Publieke verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Niclaes Van Hout en Peeter Douwen respectieve 

voogden over de achtergelaten kinderen van Pauwels Van Hout zaliger en Maria Peeters 

naar voorstaande decreet en autorisatie van de oppervoogden de heren drossaard en schepen 

van Westerlo op datum … (niet vermeld) ondertekend Vermeeren secretaris, na voorgaande 

kerkgeboden publiekelijk zullen verkopen ten hoogste en schoonste al zulke goederen de 

voorschreven wezen competerende en hierna gespecificeerd en dat op de conditie navolgende. 

In de eerste zal men de voorschreven percelen verkopen met oproepen van de meiers en zo 

wie hetzelfde zal komen te inmijnen zal koper wezen, welke koper dadelijk met de handslag 

zal gehouden wezen te stellen zoveel hogen als hem gelieven zal, welke hoge in deze zal 

worden gerekend ieder op 2 gulden te bedelen half en half tot profijt van de koper en 

verkopers. 

Item zal de koper gehouden wezen zijn kooppenningen te tellen ten dag van de goedenis die 

zal geschieden na drie kerkgeboden en kaarsbranding als wanneer hij zijn gekocht zal 

aanvaarden en de lasten van Kerstmis 1672. 
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Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen zo lijfkoop, conditiegeld, pondgeld 

etc. tot de dag van de goedenis zullen bij de verkopers en koper moeten gedragen en betaald 

worden half en half. 

- Item wordt in deze koop gesteld, zeker perceel weide gelegen tot Strateneinde groot ½ 

boender salvo, palende oost, zuid en west Peeter Bruijndoncx erfgenamen, noord 

Adriaen Soeten, gegarandeerd los en vrij tot op de rechten Heeren grondcijns en 

servituut van weg zonder meer daarop uitgaande. 

De handslag van het voorschreven perceel weide is geëvolueerd bij Adriaen Soeten en dat 

voor en mits de som van 212 gulden en stelt daarop 15 hogen, Peeter Henricx 3 hogen, de 

eerste koper nog 2 hogen, aldus gedaan en geschied ter presentie van Pauwels De Winter 

Douwen en Jan Machiels getuigen op 1e maart 1673 en is de minute dezer behoorlijk 

ondertekend. Quod Attestor Henr. De Winter Nots publ. 

 

Op de voorschreven conditie, de kaars rechtelijk ontsteken zijnde is met uitgaande dezelfde 

koper gebleven de voorschreven Soeten, actum in collegio dezer 21 maart 1673. Henr. 

Vermeeren, secretaris 

 

27-09-1673 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Adriaen Verhoeven en Jan Vande Broeck als 

voogden over de achtergelaten kinderen van Jeroen Verhoeven en Franchijnhe Volders die 

alhier mede comparerende, geassisteerd met Adriaen De Becker haar man en voogd, zullen 

verkopen ter hoogste en schoonste naar voorgaande kerkgeboden en autorisatie van de 

oppervoogden van de heren drossaard en schepenen van land en Markizaat van Westerlo op 

datum 13 juni 1673 ondertekend Henr. Vermeeren secretaris. 

- Zeker part en deel in een perceel erve  gelegen alhier tot Zoerle onder Westerlo in de 

Wijk (Wijcke), palende oost Adriaen Verlinden, zuid en noord Cerstiaen Stevens, 

west de erfgenamen Dielis Van Echelpoel en dat op de conditie naar volgende. 

In de eerste word het voorschreven part verkocht los en vrij tot op 34 stuivers jaarlijks aan de 

Heilige Geest van Westerlo en servituut van weg voorts op de rechten Heeren grondcijns 

zonder meer daarop uitgaande. 

Item zal men het voorschreven goed verkopen met Hogen doende ieder hoge 2 gulden half en 

half te bedelen tot profijt van de verkopers en koper en heeft de koper zijn voorhogen aan 

dezelfde te stellen zoveel als hem gelieven zal, binnen de tijd van een kwartier uur als 

wanneer een ieder mag hogen en niet eer. 

Item zal de koper gehouden wezen te tellen zijn kooppenningen ten dag van de goedenis die 

zal geschieden na drie kerkgeboden en kaarsbranding, precies op pene van parate en reële 

executie daarin de koper of laatste hoger hem met deze is submitteren etc. 

Item is de koper gehouden te betalen tot subsidies van lijfkoop van ieder gulden ½ stuiver 

zonder korten, voorts conditiegeld, pondgeld en S’ Heeren rechten etc. staat ten laste van de 

koper. 

Op alle voorschreven conditie het goed opgeslagen op 250 gulden is na het afroepen gemijnd 

bij Adriaen De Becker voor de som van 160 gulden en stelt daarop 8 hogen, Adriaen 

Verhoeven drie hogen, de eerste koper nog 8 hogen en daarmede uitscheidende, aldus gedaan 

en geschied ter presentie van Claes Van Hout en Bastiaen Tilemans getuigen op 27 

september 1673 en is de minute dezer ondertekend.  

 

Op heden 28e september zo stelt Cerstiaen Stevens op de voorschreven koop nog 1 hoge 

present Bastiaen Tilemans en Adriaen Verhoeven getuigen en is deze minute dezer bij de 

verkopers en koper en hoger behoorlijk ondertekend. 
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Op 13 maart 1674 de kaars rechtelijk ontsteken zijnde met uitgaan dezelfde Cestiaen Stevens 

koper gebleven actum in collegio date ut ante. Getekend Henr. Vermeeren secretaris. 

 

18-10-1674 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Peeter Van Houdt Janss. [Jans zoon] nomine 

proprio en mede als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Siegers, alhier present en 

dezelfde adnoijr? en verwekt bij Cattelijn Van Hout op aggregatie van de oppervoogden de 

Heren drossaard en schepenen van het land en Markizaat Westerlo, bekennende verkocht te 

hebben aan Willem Van Dijck alhier present en de koop accepterende. 

- Zeker huizing met de landerij daaraan gelegen met nog Willem Verstappen lant, met 

nog de weide genaamd de Else, dan alzo dezelfde voor de helft is verkocht bij Peeter 

Van Hout. 

Zullen de kooppenningen daarvan genoten komen ten gelijken profijt en word in deze koop 

gerefereerd, en dat alles op conditie navolgende. 

En de eerste wordt de voorschreven goederen verkocht los en vrij tot op de rente van 800 

gulden kapitaal aan de koper staande met nog 120 gulden staande op de weide en voorts op de 

rechten Heeren grondcijns en Leense rechten zondermeer daarop uitgaande en servituten van 

weg ingeval. 

Item worden de voorschreven goederen verkocht met hogen en doende ieder hogen 2 gulden 

half en half te bedelen tot profijt van de verkopers en koper. 

Item zal de koper zijn gekochte goed aanvaarden ten dag van de goedenis die zal geschieden 

na drie kerkgeboden het een achter de andere volgt en van zondag tot zondag. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen geen gereserveerde zullen bij de 

verkopers en koper gedragen en betaald worden half en half tot de dag van de goedenis. 

Op de voorschreven conditie is hetzelfde verkocht te weten 100 gulden voor ieder sille door 

mekanders te worden gemeten en voor de huizing 200 gulden dezelfde betalen (afgetrokken 

de rente en putrechten) ten dag van de goedenis als voorschreven is met zulke verstand dat 

geen hoge of verdierder in deze mag pretenderen af te hogen of vernaderen met minder 

perceel als in het geheel. 

En van de pondpenningen die bij de verkopers zijn betaald het casseren van de rente tot 40 

gulden zullen als voren gedragen worden half en half, zulks dat de koper de helft daarvan zal 

restitueren. 

Op allen voorschreven conditiën en boven de kooppenningen hiervoor gelooft, stelt de 

voorschreven koper 50 hogen, Jan Vermeerbergen 1 hoge, de eerste koper nog 1 hoge en 

daarmede voor deze uitscheidende. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Jan Vermeerberghen meier en Mertten Soeten 

getuigen op de 18e oktober 1674 en is de minute deze bij de verkopers en koper met de 

getuigen en mij notaris ondertekend.  

Op de voorschreven conditie de kaars rechtelijk ontsteken zijnde stelt Adriaen Helsen nog 8 

hogen en is met brandende kaars hem aangebleven, Coram de stadhouder Vermeeren, Merten 

Helsen en Adriaen Geerincx, Mattheus Verborght en Henrick De Winter leenmannen 

deze 27 november 1674. 
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20-01-1675 / Openbare verkoping 

 

Compareert voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Peeter Laureijs Cerstiaenss. [Cerstiaens zoon] en bekent mits deze verkocht te 

hebben aan Jan Helsen en alhier present en de koop accepterende. 

- Zeker perceel weide genaamd de Helle gelegen tussen Gelendel en Strateneinde 

(Gelindel en Strareneijnd) en dat alles op de conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns zonder het meer daarop uit te gaan en zal de koper zijn gekocht goed aanvaarden 

ten dag van de goedenis nadat de drie kerkgeboden zullen gegaan wezen het een achter de 

andere volgende als wanneer hij zijn kooppenningen zal gehouden gewezen te betalen. 

Item alle onkosten ter zake van deze komt te gerezen zo lijfkoop, conditiegeld, pondgeld etc. 

zullen bij hun gelijk gedragen en betaald worden half en half. 

Item is het voorschreven goed met hogen doende ieder hogen 2 gulden half en half te bedelen 

tot profijt van de koper en verkoper en heeft de koper daarvoor belooft te betalen de som van 

192 gulden en stelt daarop 4 hogen, Henrick De Winter 1 hoge, de eerste koper nog 1 hoge. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Peeter Henricx en Jan Helssen getuigen op 27 

januari 1675 en is de minute dezer bij de verkoper en koper met de getuigen en mij notaris 

ondertekend. 

Item stelt Henrick De Winter op de voorschreven koop nog 4 hogen, present Jan Helssen en 

Peeter Henricx. 

De post Frans Van Outsel nog 3 hogen, Coram Jan Sannen en Jan Goijvarts. 

Op 29 januari 1675 stelt Frans Van Outsel op de voorschreven koop nog 4 hogen, Coram 

Jan Vermeerberghen meier en Peeter Peeters. 

Op 31 januari 1675 stelt Mertten Van Dijck op de voorschreven koop nog 33 hogen ter 

presentie van Peeter Henricx en Abraham Lenaerts getuigen. 

 

05-02-1675 / Verhuring 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan Van Outsel bekent verhuurt te hebben aan 

Mertten Van Dijck Adr. [Adriaens zoon] alhier present en de huur accepterende. 

- Zeker huizing met het land, weide en heide daartoe behoren samen gestaan en gelegen 

tot Gelendel (Gelindel) en dat alles zo en gelijk hetzelfde voor deze bij hem in huur is 

gebruikt geweest. 

En dat voor de tijd en termijn van 3 eerstkomende jaren, waaraf het jaar ingaat van het huis, 

hof en weide nu half maart eerstkomende 1675 en van het land te half oogst daarna. 

Item is de huurder gehouden te betalen de dagelijkse lasten tot zijn laste, alleen maar Konings 

bede en subsidie moet bij hun gelijk gedragen en betaald worden half en half dezelfde 

ingaande van de weide op Kerstmis tevoren en van het land te Sint-Jansmis insgelijks voor 

het aanvaarden en alzo in het afscheiden dezelfde te laten. 

Item is de huurder gehouden te onderhouden straten en voetpaden en de lopen te wegen alles 

tot zijne laste, mitsgaders de huizing te onderhouden van wanden en weeghden, en is 

geconditioneerd dat de verhuurder behoudt zijn woning in de voorschreven huizing ten zijne 

content met zulke verstand dat kwam dezelfde aflijving te worden voor de expiratie van 

dezelfde tijd van 3 jaren de huurder aan iemand iets meerder is gehouden te geven als de 

pacht hier nagenoemd. 

Item of kwam te geschieden enige hagelslag of heerkracht des godt verhoede moet aan de 

huurder afslag geschieden met de gebeurtenis.  

Op alle voorschreven conditiën belooft de huurder jaarlijks te leveren 10 viertelen koren en 1 

vierteel boekweide en in voorlijf de som van 20 gulden, aldus gedaan en geschied ter 
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presentie van Peeter Cuijpers en Adriaen Putmans getuigen op de 5e februari 1675 en is de 

minute dezer bij de verhuurder en huurder met de getuigen en mij notaris ondertekend. 

 

24-10-1675 / Verkoping 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Cattelijn Beultkens achtergelaten weduwe van Peeter Soeten, geassisteerd met 

een vreemde voogd bij haar tot deze verkozen en heeft met deze geconstitueerd machtig 

gemaakt en in haar stede gesteld, constitueert en maakt machtig met deze de eerzame Joan. 

Kenens en N. N. elke toonder deze om in de naam van haar comparante te gaan en 

compareren voor de heren drossaard en schepenen van Markizaat van Westerlo voorschreven 

en aldaar op te dragen ten behoeve van Françhois Van Outsel al zulke. 

- Perceel erve als de comparante in haar huwelijk heeft verkocht om een som van 100 

gulden bij haar lieden ten content ontvangen, palende oost de Heeren strate, zuid 

Peeter Peeters erf., west Frans Geeben, noord Mertten Van Dijck. 

Garanderende hetzelfde los en vrij en mitsgaders daaraf te vertijgen, halm te schieten, 

waernissen en belovende en haar comparante daaraf te onterven en voorts generalijck ende 

specialijcken daar mede te doen uwes? zij comparante, present en voorhogen zijnde zouden 

komen of vermogen te doen, beloven allen hetgeen daarmede bij de geconstitueerde zal 

wezen gedaan te houden voor goed, vast en van waarden, renunciërende ten effect van 

hetgeen voorschreven aan alle excepties en privilege van recht haar enigszins ter contrarie van 

deze behulpelijck ende specialijcken etc. aldus gedaan en geschied ter presentie van Jan 

Goijvarts schepen vanden marquisade voors. en Jan Sijen getuigen deze 24 oktober 1675 en 

is de minute dezer bij de comparante met de getuigen en mij notaris behoorlijk ondertekend.  

 

25-03-1679 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarden volgens dewelke Jan Van Dijck met deze bekent verkocht te 

hebben aan Bertels Seijckens in deze present en de koop accepterende. 

- Zeker zijn part en deel hem comparant in huis met erve daartoe behorende mitsgaders 

het Wouwerken bij hun schijnstandt, nog een part hem bij koop aangekomen van 

Magdaleen Van Dijck zijn zuster samen gestaan en gelegen tot Hulshout op het 

Einde (het Eijnde) en dat alles op conditie navolgende. 

Item wordt het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder twee gulden half en half 

te bedelen tot profijt van verkoper en koper. 

Item alle onkosten die ter zake deze komen te gerezen geen gereserveerd zullen tot dat van de 

goedenis moeten gedragen en betaald worden half en half. 

Item zal de koper gehouden wezen zijn penningen te tellen ten dag van de goedenis die zal 

geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden het een achter de andere volgende als wanneer hij 

zijn gekocht zal aanvaarden. 

Op alle voorschreven conditie belooft de voorschreven koper te betalen als voorschreven is en 

stelt daarop de som van 100 gulden boven de kapitale als voorschreven is en stelt daarop 40 

hogen, Henr. Vande Bruel nog 5 hogen, de eerste koper nog 5 hogen, aldus gedaan en 

geschied ter presentie van heer en Meester P. B. Vanbrussele, Advocaat in rechten en Peeter 

Peeters getuigen op 25 maart 1679 en is de minute dezer bij de verkoper en koper met de 

getuigen en mij notaris ondertekend. 
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1685 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan Vermeerberghen voor een helft, Peeter Van 

Hout man en voogd van Anna Luijten nomine proprio en als last en procuratie hebbende van 

de voogden van de wees van Jan Luijten en Elisabeth Wouters voor de andere helft en 

hebben samerhand bekent verkocht te hebben aan Jan Helssen Peeterss. [Peeters zoon] 

present en de koop accepterende. 

-  In de eerste een ½ boender land salvo justo hetzelfde gelegen is tot Strateneinde 

(Strateneijnde), palende oost de koper en consoorten (cum suis), zuid Adriaen Soeten 

weduwe, west en noord dezelfde. 

- Item alsnog een perceel land genaamd het Neerstuck, palende oost Niclaes Goijvarts, 

zuid die Heeren straet, west Adriaen Helssen, noord de koper in dezer. 

- Item alsnog een perceel heide en weide genaamd den Bercken bosch, palende oost de 

straat (strate) zuid de koper en consoorten (cum suis) west Peeter Bruijndonckx 

erfgenamen, noord dezelfde en dat alles op conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren cijns 

en servituten van wegen daarover gaande mitsgaders met hogen en verdieren doende ieder 

hogen 2 gulden half en half te bedelen tot profijt van de verkopers en koper om dezelfde te 

stellen zoveel als het zal gelieven, en daar uitscheidende wezende vermocht een ieder te 

hogen en niet eer. 

Item alle onkosten die enigszins ter zake van deze komen te gerezen, zo lijfkoop, conditie, 

pondgeld als anderszins tot dag van de goedenis toe zullen moeten gedragen en betaald 

worden half en half [ieder de helft]. 

Item zal de koper het gekocht goed aanvaarden ten dag van de goedenis ofwel nu half oogst 

eerstkomende 1685 of als de tegenwoordige tijdige vruchten daarvan zullen wezen. 

Item zal de koper gehouden wezen zijn kooppenningen te tellen ten dag van de goedenis die 

zal geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden eenparelijk het een achter de andere 

volgende. 

Op alle voorschreven conditie belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen een 

som van 832 gulden daaruit ingeval van hem aanblijft zal profiteren of in mindering mogen 

betalen een som van 12 gulden voor recomptens. 

Boven hetwelk de koper daarop stelt 18 hogen, Jan Verstappen 2 hogen, de eerste koper nog 

14 hogen.  

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Adriaen Van Hout en Jan Stercx getuigen en is 

de minute dezer bij de voorschreven verkopers en koper met de getuigen en mij notaris 

ondertekend. 
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Notaris akten uit het Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 741 

 

07-03-1673 / Obligatie van 50 gulden 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, de eerzame Henrick Claes en Maria Vande Veken, zijn huisvrouw en hebben 

bekent wel en deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van Jan Vervoort Janss. de som 

van 50 gulden, de comparant belooft te restitueren nu te Bamis eerstkomende 1673, zonder 

langer tijd of dilemma, en dat altemaal in specie van duccatons of de waarde van dien, 

obligerende de comparant daarvoor zijn persoon en goeden have en erve hebbende en 

verkrijgen, waar en tot wat plaatsen dat dezelfde gelegen zijn en bevonden zullen worden 

geen uitgezonderd, om desnoods zijnde alle gebrek van voldoening daaraan te komen 

verhalen zonder figuur van proces, tot validiteit van hetwelk de comparant hem met deze is 

submitterende onder de clausule van voluntaire conditie om in cas van geen pertinente 

voldoening deze voor die Heren Drossaard en schepenen des landts ende marquisaets 

Westerlo tot laste van hem comparant, te doen en laten wijzen executabel ten minste daartoe 

gedagvaart zijnde van de vorsten of daarin en aldaar personele of reëels daarover 

geëxecuteerd te worden constituerende etc. vernuntieren etc. aldus gedaan en geschied ter 

presentie van Paulus De Winter meier alhier en Henrick Smets getuigen deze vijfden meert 

sestien hondert drijenseventich, en de is de minute deze bij de comparant met de getuigen en 

mij notaris ondergetekende. 

 

23-02-1676 / Openbare verkoping 

 

Op de 23e februari zijn gecompareerd Jan Verbist en heeft met deze bekent verkocht te 

hebben aan Jan Verstappen. 

- Zeker perceel weide gelegen tot Gelendel omtrent den Balenbosch. 

Hun beiden bekent, en dat met hogen doende ieder hogen 2 gulden half en half te bedelen tot 

profijt van de verkoper, mitsgaders los en vrij tot op de rechten Heeren cijns zonder meer 

daarop uitgaande. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen zullen bij die verkoper en koper 

moeten dragen en betaald worden half en half en zal de koper zijn gekocht goed aanvaarden 

ten dag van de goedenis als wanneer zijn kooppenningen zal gehouden wezen te betalen. 

Op allen voorschreven conditie belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen de 

som van 50 gulden en stelt daarop 10 hogen, Peeter Heijlen 1 hoge, de eerste koper nog 1 

hoge, aldus gedaan en geschied ter presentie van Jan Sannen en Peeter Heijlen getuigen op 

de 23e februari 1676. 

Op 28 februari, stelt Adriaen Van Kerchoven nog 4 hogen, present Jan Helssen en Jan 

Sannen.  

Coram et date ut ante stelt Jan Verstappen op de voorschreven koop nog 1 hoge oorkonde en 

is de minute deze bij ieder koper en hogers ondertekend. 

 

23-02-1676 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan Verbist Adr. bekent verkocht te hebben aan 

Adriaen Willems in deze present en de koop accepterende. 

- Zeker perceel heide gelegen omtrent de Goorheide (Goorheijde) groot omtrent 1 ½ 

sille salvo, hun beiden bekent en dat op de conditie navolgende. 
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In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns zonder meer daarop uitgaande. 

Item wordt het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder hoge 2 gulden half en 

half te bedelen tot profijt van de verkoper en koper. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen moet de koper houden tot zijn 

laste, behoudens de lijfkoop tot 30 stuivers moet betaald worden half en half. 

Item zal de koper de voorschreven erve aanvaarden ten dag van de goedenis als wanneer hij 

zijn kooppenningen zal gehouden zijn te tellen, te weten na drie kerkgeboden. 

Op alle voorschreven conditie belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen de som 

van 50 gulden en 1 dukaton voor de huisvrouw van de verkopers en bovendien stelt daarop 3 

hogen, Jan Sannen 2 hogen, Andries Willems nog 1 hoge, aldus gedaan en geschied ter 

presentie van Mr Peeter Heijlen en Jan Verstappen getuigen op de 23e februari 1676. 

Op de 2e maart 1676 stelt Jan Van Olmen op de voorschreven koop nog 10 hogen, present 

Adriaen Helssen het oorkonde etc. en is de minute dezer bij de gelijke ondertekend. 

 

26-03-1676 / Verkoping 

 

Voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar genoemd is 

gecompareerd Mattheus Verborght en Cristina Bertels zijn huisvrouw en hebben met deze 

geconstitueerd en machtig gemaakt en in hun had ge.?. constitueren en maken machtig mits 

deze de eerzame Mr .. Geerincx en N. N. elke toonder dezer om in de naam van hun 

comparanten te gaan en compareren voor de Heren Drossaard en schepenen van de land en 

markizaat van Westerlo en aldaar op te dragen in S’heeren handen als zulke perceel hooiwas 

als Peeter Van Echelpoel heeft gekocht van voorschreven comparanten gelegen in het 

Heulckensche broeck en ten behoef van dezelfde daaraf te vertegen in forma ham daar te 

schieten waarnisse en clarennisse te beloven en hun comparanten daarvan te onterven, 

belovende allen hetgeen daarin bij de geconstitueerde zal wezen gedaan te zouden voor goed 

vast en van waarde, verklarende vorder alle betaling van de voorschreven erve alles het 

hunnen content te wezen geschiet renunciërende etc. aldus gedaan en geschiet ter presentie 

van Mertten Helssen schepen onder Westerlo en Peeter Peeters late tot Parwijs getuigen op 

26 maart 1676.  

 

17-05-1676 / Verkoping 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd, Machiel Helssen en heeft met deze overgeven en getransporteerd aan Jan Van 

Kerchoven, zeker zijn part in kindsgedeelte van de eerste comparant competerende ten deel 

alreeds op hem verstorven na de dood van Lembrecht Helssen zijn vader als degene alsnog 

te versterven na de dood van Cattelijn Soeten zijn moeder en bij haar in touchte gebruikt en 

dat alles zo en gelijk de voorschreven eerste comparant met hem 2e comparant en de verdere 

kinderen van Lembrecht Helssen en Cattelijn Soeten zoude competerende geen vandoen 

gereserveerd mitsgaders alsnog de uitkoop die hem is competerende en bij testament aan hem 

gelaten bij zijn voornoemde ouders, zulks dat de tweede comparant in de naam van de eerste 

comparant alsdan zal na het overlijden van zijn moeder voorschreven komen tot scheiding en 

deling zonder bij dezelfde daarin te pretenderen in enige manieren, voor allen hetzelfde de 

tweede comparant aan de eerste comparant heeft belooft te betalen de som van 750 gulden nu 

Sint-Jansmis eerstkomende 1676 of wel de eerste comparant ontlasten van al zulke obligaties 

en kapitale som als hem ten voorschreven dag zal designeren en aanwijzen met nog te laten 

volgen 50 sperren staande in bos van Jan Van Kerchoven, allen hetwelk geeffectueerd zijnde 

verklaren partijen en speciaal de eerste comparant te renunciëren van het part en 
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kindsgedeelte als voorschreven is en dat ten behoef van de 2e comparant om in de naam van 

hem te kunnen in scheiding en deling van alle en iedere erfelijke goederen voorschreven 

constituerende desnoods zijnde de eerzame Mr Hendrick De Winter en N. N. elke toonder 

deze om in zijn naam te gaan en compareren voor heer en hof competent daarvan nood wezen 

en behoren zal en aldaar te vertegen van het gedeelte voorschreven ten behoef van 2e 

comparant, belovende allen hetgeen daarin bij de geconstitueerde zal worden gedaan en voor 

gekeerd te houden voor goed, vast en van waarde ook alwaar zal dat in deze nader of speciaal 

bevel behoefde als voorschreven staat, renunciëren wederzijds ten effect van hetgeen 

voorschreven aan alle exceptie en privilege van recht hun enigszins ter contrarie van deze 

behulp en speciaal de regel dicterende en dat ge.. niet en valideert ten zij dat speciale altijd 

voorgaat voorts meer prout in toi forma aldus gedaan en geschiet ter presentie van Mr Peeter 

Heijlen en Mertten Van Kerchoven getuigen op de 14 mei 1676. 

Memorie dat Jan Van Kerchoven aannemen en mag mede te … enig part op pene van 

nulliteit. 

 

21-09-1676 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Juffrouw Dimpna Verstraten, begijntje tot 

Herentals nomine propris en mede in de naam van Juffrouw Elisabeth Verstraten haar zuster 

geassisteerd met Henrick De Winter Adriaens zoon tot deze haar gekozen voogd zullen 

verkopen ten hoogste en schoonste. 

- Zeker drie percelen weiden en land aan mekander gelegen alhier beneden de Berg 

(den Berch) palende etc. en dat alles op de conditie navolgende. 

In de eerste zal men het voorschreven goed verkopen met af te roepen en die hetzelfde zal 

komen te inmijnen zal koper wezen, dewelke zal gehouden zijn te stellen zoveel hogen als 

hem gelieven zal monteren ieder 2 gulden half en half te bedelen tot profijt van de 

verkoopsters en koper en heeft de koper zijn voorhogen om dezelfde te stellen dadelijk na de 

palmslag zal gegaan wezen en alsdan mag een ieder te hogen en niet eer. 

Item alle onkosten ter zake van deze komen te gerezen geen gereserveerd zullen bij die 

verkoopsters en koper gedragen en betaald worden half en half van de lijfkoop tot 1 ton bier 

in cas van verhoging anderszins een ieder voor zijn gelag. 

Item zal de koper zijn gekochte goederen aanvaarden ten dag van de goedenis die zal 

geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden, het een achter de andere volgende als wanneer 

hij zijn kooppenningen zal gehouden zijn te tellen en de laste van dezelfde goederen te 

aanvaarden van nu Kerstmis eerstkomende 1676. 

Item wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren grond cijns 

zonder het meer daarop uitgaande. 

Op alle voorschreven conditie is hetzelfde goed verkocht aan Adriaen Helssen Lembrechts 

zoon voor 320 gulden en stelt daarop 20 hogen, Henrick De Winter Gommaers zoon twee 

hogen, de eerste koper nog 2 hogen en daarmede uitscheidende, de post Henrick De Winter 

G. nog 1 hoge. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Antonij Douwen A. en Mertten Verbist 

getuigen op 21 september 1676. 

Op 23 september stelt Adriaen Helssen nog 10 hogen, present Henrick De Winter en 

Niclaes Van Hout. 

Op 1 oktober stelt de voorschreven Helssen nog 7 hogen, Joos Henricx en Jan Peetermans 

getuigen. 

De post op 9 en 11 oktober alsnog 12 hogen present etc. 
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19-10-1676 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens de welke Bertholomeus en Geeraert Vercortten zullen 

verkopen zo nomine proprio als mede hun sterk makende voor hun zuster. 

- Zeker huis, hof en aangelegen samen gelegen tot Zoerle in de Kathovenstraat (Soerle 

inde Caethovense strate), palende etc. en dat alles op de conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren cijns 

zonder meer daarop uitgaande mitsgaders op de rente van 150 gulden kapitaal aan … zonder 

meer daarop uitgaande. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen zullen bij die gelijke gedragen en 

betaalt worden half en half en is de koper de kooppenningen boven de rente gehouden te 

betalen de dag van de goedenis die zal geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden en zal zijn 

gekochte goederen aanvaarden ten dag van de goedenis of wel alzo hetzelfde is verhuurt, de 

voorlijf te profiteren bij de verkoper tot half maart 1677, dan alzo hetzelfde is verhuurt dat 

deze staat ter believen van de koper de huur te laten opvolgen bij de huurders of aan dezelfde 

te geven 24 stuivers daarmede dezelfde zal moeten afstaan. 

Item wordt het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder 2 gulden half en half te 

bedelen tot profijt van beiden verkopers en koper. 

Op alle voorschreven conditie belooft Henrick De Winter voor het voorschreven goed te 

betalen de som van 675 gulden en de onkosten geelimeert met 23 stuivers op 3 gulden en stelt 

daarop 25 hogen, Cornelis Peeters 2 hogen, de eerste koper nog 3 hogen. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Mertten Helssen en Antonij Douwen getuigen 

op 19e oktober 1776. 

 

De post de eerste koper stelt op de voorschreven koop nog 10 hogen present Jan Siongers en 

Adriaen Peeters. 

Op de 20e deze maand, stelt Henrick De Winter Peeters zoon (Peet.) op de voorschreven 

koop nog 10 hogen, present Jan Sannen en Henrick Verbist getuigen.  

Item is besproken volgens de voorschreven conditie dat de koper van ieder gulden zijn 

kooppenningen ter gelieve van verkopers te emploieren een halve stuiver moet betalen zonder 

korten tot lijfkoop die daaruit zal betaald worden. 

En de kaars naar voorgaande kerkgebod recht wegens ontsteken zijnde is met uitgaan dezelfde 

Henrick De Winter koper geloven, Actum in college van schepenen deze 12 januari 1677. 

 

31-11-1676 /  Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Adriaen Sijmons nomine propris Jan Sijmons 

insgelijks en mede als voogd over dezelfde zusters en wezen na voorgaande kerkgeboden 

zullen verkopen ter hoogste en schoonste met op te roepen voor alle man al zulken goederen 

als op hun na de dood van de wees van Niclaes De Winter en Lucia Goijvarts zijn 

verstorven bestaande in. 

- Huis, hof en binnenblok respectieve tot Gelendel, palende oost Niclaes Wouters 

erf., zuid de Heeren straat, west Antonij Goijvarts, noord Jan Geeben. 

- Item alsnog een perceel erve gelegen tegenover de voorschreven huizing genaamd 

het Steenvoort blocxken, palende etc. 

- Item alsnog het derde part in een heide gelegen aan de Cruijsstrate, palende etc. 

- Item alsnog de helft in de Larewijck omtrent de huizing gelegen en dat alles op de 

conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed in het generale verkocht los en vrij tot op de rechten 

Heeren cijns en de gegoede renten daarop uitgaande die zullen korten aan de kooppenningen 
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hierna te beloven en casseren en voor hun part op de Larewijck staande aan de Kerk van 

Westerlo, voorts op de behoorlijke servituut ingeval zonder meer daarop uitgaande. 

Item alle onkosten die ter zake van deze komen te gerezen geen gereserveerd zullen bij de 

verkopers en koper moet gedragen en betaald worden half en half behoudens dat de koper zal 

geven tot profijt van de verkopers van ieder gulden ½ stuiver van de lijfkoop tot één ton bier 

daaruit te betalen en voorts te appliqueren het hunnen profijt. 

Item zullen kopers of koper gehouden wezen hun kooppenningen te tellen ten dag van de 

goedenis die zal geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden eenparelijk het een achter de 

andere volgen ofwel de verkopers te ontlasten als voorschreven is van renten daarop staande 

ten welke tijd zij zullen aanvaarden de goederen of de pacht daarvan te verschijnen overmits 

dezelfde zijn verhuurt te weten van voorlijf nu op half maart eerstkomende en de korenpacht 

van nu half oogst laatstleden, ingegaan de voorschreven betaling voorschreven te effectueren 

alles en of iemand kwam te koper of hogen en niet sufficant zijnde tot het voldoen van deze 

conditie zullen hun vermogen te houden aan de eerste of tweede koper of hoger zonder 

contradictie van iemand, welke koper alsnog zoude van verzoek zijnde gehouden te stellen 

goede en sufficiënte borg ten content van de verkopers om allen gebrek daaraan te komen 

verhalen alles onder de clausule van voluntaire conditie daarin dezelfde hun met deze zijn 

submitteren en constitueren etc. 

Item wordt het voorschreven goed verhoogt met hogen doende ieder hogen 2 gulden half en 

half te bedelen tot profijt van verkopers en koper en heeft de koper zijn voorhogen om 

dezelfde te stellen een kwartier van een uur en dat de palmslag zal gegaan wezen en daaruit 

gescheiden wezende mag een ieder hogen en niet eer. 

Op alle conditie hetzelfde goed opgehangen zijnde is ingemijnd bij Henrick Stercx voor 899 

gulden, en stelt daarop 18 hogen, Niclaes Heijlen 1 hoge, de eerste koper nog drie hogen en 

daarmede uitscheidende. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Mertten Helssen en Jan Goijvarts schepenen 

onder Westerlo op 31 november 1676.  

Aan de marginale zijkant links: Mede dat enige willigen op het goed gestaan de tegenwoordig 

kap moet wezen tot profijt van Adriaen Sijmons. 

Op 11 december 1676 in college van schepenen de kaars rechtelijk ontsteken zijnde is met 

dezelfde Hendrick Stercx koper gebleven. 

 

13-02-1677 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Peeter Gijben en Adriaen Verstraten respectieve 

voogden over de achtergelaten wezen van Jan Gijben verwekt bij Magdalena Verstraten, 

naar voorgaande decreet en autorisatie van oppervoogden die Heren schout en schepenen van 

de Heerlijkheid Tongerlo in datum 11e februari 1677 ondertekend W. De Bal secretaris, 

zullen verkopen ten hoogste en schoonste na voorgaande kerkgebod. 

- Zeker perceel hooiwas te weten de helft van omtrent 1 bunder salvo genaamd den 

Gansenbempt gelegen tot Strateneinde (Strateneijnd), palende in het geheel, oost 

Mertten Heijlen, zuid en west Adriaen Puts. 

- Komende dit part oostwaarts zo hetzelfde is gedeeld en dat op conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren cijns 

zonder meer daarop uitgaan, mitsgaders met hogen doende ieder 2 gulden half en half te 

bedelen tot profijt van de verkopers en koper, en heeft de koper zijn voorhogen om dezelfde te 

stellen dadelijk nadat de palmslag zal gegaan wezen en daaruit gescheiden zijnde vermag 

ieder de hogen en niet eer. 

Item zal de koper het voorschreven goed ten dag van de goedenis die zal geschieden na drie 

behoorlijke kerkgeboden de een achter de andere volgen van zondag tot zondag, als wanneer 



70 

 

hij zijn kooppenningen is gehouden te telen en die lasten te aanvaarden van Kerstmis 

laatstleden. 

Item alle onkosten ter zake van deze komen te gerezen zullen bij die kopers en verkoper 

gedragen en betaald worden half en half, boven hetwelk de koper is gehouden subsidies van 

lijfkoop van ieder gulden ½ stuiver zonder korten. 

Item of iemand kwam te kopen of hogen en niet suffisanten zijnde vermogen te houden aan de 

eerste koper of hoger zonder contradictie van iemand. 

Op gelijke conditie wordt alsnog verkocht zeker perceel heide genaamd de Eertshage, groot 

½ bunder gelegen insgelijks tot Strateneinde. 

Item het hout gestaan aan de beemd wordt in de koop gereserveerd overmits is verkocht en zal 

de koper boven de kooppenningen moeten geven tot kerstmis aan Magdaleen Verstraten 

twee duccatons zonder korten. 

Op … … [papier afgescheurd] voorschreven perceel beemd verkocht aan Jan Verbist 

Adriaenss. voor 110 gulden en stelt daarop 20 hogen, Henrick De Winter 2 hogen, de eerste 

koper nog 2 hogen. 

Aldus gedaan ter presentie van Mertten Helssen en Jan Goijvarts beiden schepenen onder 

Westerlo getuigen op 13e februari 1677. 

 

Op heden dezen 23e maart 1677 zijn gecompareerd voor officie en schepen Peeter Gijben en 

Adriaen Verstraten als voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Gijben daar moeder 

af was Magdaleen Verstraten en hebben met decreet van schepenen van Tongerlo, verkocht 

en in erfdom overgegeven te hebben aan Jan Verbist. 

- Zeker perceel hooiwas te weten de helft van omtrent 1 bunder salvo genaamd den 

Ganser bempt gelegen tot Strateneinde, palende in het geheel oost Merten Heijlen, 

zuid en west Adriaen Puts, komende dit part .. waar zo hetzelfde is gedeeld en dat 

los en vrij op de gerechten Heeren cijns en is die .. naar voorgaande manissche van 

de officiers gedaan.  

 

14-02-1677 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Peeter Sols met dezen bekend verkocht te hebben 

aan Jesper Blamparts in deze present en de koop accepterende. 

- Zeker perceel erve genaamd het Rootstuck gelegen tot Heultje (Heulken) groot 

omtrent ½ bunder salvo, palende oost de Heilige Geest van Westerlo, zuid Pauwels 

Douwen, west de koper in deze, noord de Goorheide (Goorheijde) 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren cijns 

zonder meer daarop uitgaande en mitsgaders met hoger doende ieder 2 gulden etc. en zal de 

koper hebben voor zijn handslag 3 gulden. 

Item is de koop gehouden zijn kooppenningen te tellen tot de dag van de goedenis die zal 

geschieden na 3 behoorlijke kerkgeboden als wanneer hij zijn gekocht goed zal aanvaarden of 

wel de pacht overmits alsnog is verhuurt, uitgenomen dat de verkoper zal trekken na datum 

van de goedenis 3 lopen koren en een ½ vierteel boekweide zonder meer of langer hetzelfde  

te moeten? erven?. 

Item alle onkosten ter zake van deze komen te gerezen geen uitgezonderd staan alle tot laste 

van de koper. 

Op alle voorschreven conditie belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen als 

voorschreven is de som van 140 gulden en stelt daarop 50 hogen, Merten Helssen 1 hoge, de 

eerste koper nog 1 hoge, aldus gedaan ter presentie van Mertten Helssen schepen onder 

Westerlo en Peeter Verbist getuigen op 14 februari 1677 en is de minute dezer bij de 

getuigen ondertekend. 
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02-10-1677 / Openbare verkoping 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen 

nagenoemd, Jan Van Ietlant ter assistentie van Elisabeth Adriaens zijn huisvrouw die alhier 

mede compareerde en hebben samen bekent verkocht te hebben aan Jan Vande Brande, in 

deze present en de koop accepterende, zeker part en kindsgedeelte haar competeren bij 

versterf van Adriaen Adriaens en Francijn Mertens haar ouders, gelegen alhier tot Zoerle 

in de Renderstraat (Soerle inde Reijnderstrate), en dat voor een 3e part naast Jan en Adriaen 

Adriaens, zo en gelijk hetzelfde gelegen is en dat op conditiën navolgend. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten cijns of 

leenrechten ingeval zonder meer daarop uitgaande en ingeval enige rente bevonden worden 

hetzij aan Kerk, Heilig Geest etc. zal de koper mogen rabatteren tegen de Pennink 16? aan 

zijn kooppenningen. 

Item wordt het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder twee gulden half en half 

te bedelen tot profijt van verkoper en koper en zullen alle onkosten die ter zake van deze 

komen te gerezen geen uitgezonderd zullen bij koper en verkoper gedragen worden en betaald 

half en half (elk de helft).  

Item zal de koper gehouden wezen zijn kooppenningen te tellen ten dag van de goedenis die 

zal geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden eenpaarlijk het een achter de andere volgen 

als wanneer hij zijn gekocht part zal aanvaarden of wel de pacht daarvan te vervallen voor 

deze volgende jaar mits alsnog is verhuurt en alzo vermijden dat Bastiaen De Doncker half 

broer daarin niet meer en heeft te pretenderen deze jaar zullen hem te goede komen naar raad 

van de koop en mits de verkoper is militair en hem zoude par avonturen niet kunnen 

presenteren, personele hebben samen geconstitueerd de eerzame Jan Adriaens en N. N. elke 

toonder deze om in de naam van hun comparanten te gaan en compareren voor de heren 

drossaard en schepenen van Westerlo of alom elders daar des behoren zal en aldaar te 

vertegen in forma halm te schieten warenisse en claerenisse beloven etc.; en voorts etc. 

belovende etc. 

Op alle voorschreven conditie belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen de som 

van 55 gulden en stelt daarop 6 hogen, Adriaen Vande Brand 1 hoge, de eerste koper nog 1 

hoge en daarmede uitscheidende aldus gedaan en geschiet ter presentie van Jan Peetermans 

en Adriaen Vande Brand getuigen op 2e oktober 1677 en is de minute deze bij de verkoper 

en koper met de getuigen en mij notaris ondertekend. 

 

Op heden 3 augustus 1679 zijn gecompareerd Jan en Adriaen Adriaens en hebben peirts 

coop en stertscoop verkocht aan mijn ondergeschreven notaris elk hun kindsgedeelte en 

parten of delen als hun beiden is competerende in kavels en in 2 kavels daar tegenover en dat 

op de last daarop uitgaande zo en gelijk zij en hun moeder daartoe zijn gekomen en dat voor 

en om de som van 100 gulden los geld, zodat de secretaris alles moet afdragen, mitsgaders 5 

pattacons tot drinkgeld, die dat geloven te betalen en 5 gulden van 100 gulden dadelijk zodat 

de andere resterende 50 gulden geloven te betalen te Bamis eerstkomende aan hun broer 

Bastiaen tot Antwerpen onder zijn kwitantie en de voorschreven requirant en comparanten 

hebben de voorschreven hun parten en delen opgedragen in handen van mij koper als 

stadhouder ten behoeve van …. en daarvan naar de leenschap. 

Forma coram … [papier afgescheurd] recht vertegen … Mattheus … Merten Helssen  … en 

beide voorschreven verkopers deze 100 gulden op korting 5 pattacons en 50 gulden 

ontvangen te hebben van 100 gulden actum date ut supra ter presentie als voor. 

Geschreven door Henrick Vermeeren, stadhouder 
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25-01-1679 / Publieke verkoping 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van getuigen nagenoemd, 

Sieur Lenaert Wellens, Basselier in de rechten en Juffrouw Anna Maria Van Blockhoven 

zijn huisvrouw, dewelke met deze bekennen verkocht te hebben aan Mr Herman Wijnants 

Van Rosan. 

- Zeker huizing en appendenties met erve daaraan gelegen zo en gelijk hetzelfde aan 

de eerste comparant bij koop is competerende, gestaan en gelegen in de plaatse, 

aanpalende oost de erfgenamen Wijnants, zuid de klein laak (suijt de cleijn lake), 

west de straat van het kasteel en Peeter Peeters erve, noord de plaatse van Westerlo 

(noort de plaetse van Westerlo) 

In het eerste wordt het voorschreven huis e.a. verkocht los en vrij op de rechten Heeren cijns 

en de renten daarop gerealiseerd staande zonder meer daarop uitgaande. 

Item alle onkosten die ter zaken van deze komen te gerezen zo goedenis, pondgeld boven de 

gegoede renten als andere zullen bij de koper en verkoper gedragen en betaalt worden half en 

half. 

Item wordt het voorschreven goed verkocht met hogen doende ieder 2 gulden half en half te 

bedelen tot profijt van de verkoper en is de koper gehouden zijn penningen te tellen de dag 

van de goedenis ofwel de verkoper te ontlasten zo van de kapitale renten daarop staande als 

andere bij assignatie aan te wijzen. 

Welke goedenis zal geschieden na drie kerkgeboden eenpaarlijk het een achter de andere 

volgende en zal hetzelfde mogen aanvaarden op half maart ofwel de pacht daarvoor gelooft 

mits hetzelfde alsnog is verhuurt, alles zo en gelijk de conditie van verhuring vermeld met 

hetzelfde doen opzeggen van de kopers gelieven. 

Op alle voorschreven conditie belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen de som 

van 2250 gulden boven alle vacatiën die de voorschreven koper zoude competerende, hem 

verkoper gediend hebbende als procureur in zijn affaire en namelijk onder ander tegen die 

weduwe Jan Bouwen, die ook belooft te remitteren tot vonnis definitief en heeft daarboven 

alsnog gesteld 200 hogen, Henrick De Winter 10 hogen, de eerste koper alsnog 40 hogen 

aldus gedaan op den 25e januarij 1679 ter presentie van Machiel Vervoort den ouden en 

Reijnier Timmermans getuigen tot dezen verzoekt en oorkonde etc. en is de minute deze bij 

de comparanten met mij notaris behoorlijk ondertekend. 

De koop 2250 gulden voor zijn salaris getekend 

250 gulden hogen uit gezet 

Drinkgeld 17 gulden 

Totaal 2768 gulden 

 

Comparerende de en datum als boven, Sieur Lenaert Wellens dewelke in voldoening van zijn 

voorschreven conditie van verkoping aan Mr Hermanus Wijnants Van Rosan als koper 

boven de gehypothekeerde renten met verloop en kosten van .?. gedaan bij de secth. Van 

Gemen qe qua heeft geassingneerd te betalen en af te doen: waaronder volgende de assignatie 

bij de koper geaccepteerd en bij verkoper aangewezen waarna volgende aldus. 

En of het zaken waren die eerste comparant enige ruzie of kwestie kregen bij beslag op de 

kooppenningen in preindexciei deze assignatie zo verklaart te indemneren kosteloos en 

schadeloos te waren van realisatie of verder op de verkocht pand ten dezen niet uitgestoken en 

mits de adstructie van de voorschreven assignatie aangenomen bij de laatste comparant 

prompte te voldoen voor zovele als in de conditie van verkoping is gereclameerd de zondagse 

kerkgeboden, verklarende met deze die zelve te komen casseren dan ter gelieve van de laatste 

comparant zonder dezelfde te laten geschieden dat in de voorschreven huizing en erve zal 

worden gegicht en gegoed constituerende met deze de eerzame Mr Cornelis Caers en N. N. 
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elke toonder deze om te gaan en compareren voor de wethouders van Markizaat Westerlo en 

aldaar etc. belovende en Coram ut ante en was de minute deze bij de comparanten en mij 

notaris ondertekend.    

 

02-04-1679 / Publieke verkoping 

 

Alzo na scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van Lembrecht Helssen en 

Cattelijn Soeten was gereserveerd ten gelijke profijt zeker partijen huizing, brouwerij en 

beemd etc. om daaruit te betalen de onkosten en voordeel bij testament aan de oudste zoon 

gelaten, zo hebben dezelfde onder mekanders gesteld tot verkoping, dewelke zullen worden 

opgeroepen en die zal komen te mijnen zal komen wezen, die na de handslag zal gehouden 

wezen te stellen hogen doende ieder 20 stuivers half en half te verdelen en dat binnen korte 

tijd daartoe gelijkelijk zal te nomineren en dat koper zal gehouden wezen zijn penningen te 

tellen nu Sint … eerstkomende ten believen van de gelijken hun aan te wijzen in enig termijn 

en verder te hebben hun aduoreije ingeval. 

Item het Backbemdeken, Lembrecht Wuijts voogd van de kinderen van Jan Helssen voor 

151 gulden daarop twaalf hogen, de post Jan Helssen en Jan Siongers nog 1 hoge, aldus 

gedaan en geschiet te bij wezen Merten Helssen en Jan Goeijvarts beiden schepenen onder 

Westerlo getuigen op 2e april 1679. 

En is ieder alzo aangebleven oorkonde en jaar en is de minute bij koper, verkopers mijn 

notaris ondertekend 

De ondergeschreven verklaren in scheiding en deling bij de gelijke erfgenamen Lembrecht 

Helssen ten fine hebben geconstitueerd ieder in bijzonder om tot behoef van een de ander zo 

over de percelen hun in deling gevallen als degene in gelijke verkoping om daarvan te 

vertijgen is forma breder aldaar in geextendeert oorkonden deze 9 september 1679. 

 

02.05.1680 / Openbare Verkoping 

 

Extract uit conditie van verkoping van de goederen bij Jan Verhoustraten Adr. en 

consoorten (cum suis) alwaar onder ander staat als volgt van datum 11 mie 1680. 

In de eerste hun part in de Stoppelhoeve, gegarandeerd los en vrij tot op de rechten Heeren 

cijns zonder meer ingemijnd bij Peeter Vermeerberghen voor 25 gulden en stelt daarop 3 

hogen, Adriaen Vermeerberghen 1 hoge en de eerste koper nog 1 hoge. 

Item den Bogaert // palende oost de erfgenamen Bastiaen Tielemans, zuid Peeter Peeters, 

west Jan Van Kerckhoven en noord Jan Van Eijnt // is ingemijnd bij Merten Van 

Kerchoven voor 49 gulden en stelt daarop 6 hogen, Peeter Vande Brand 1 hoge de eerste 

koper 1 hoge. 

Op 19 mei stelt Joachim Van Hout op de koop van de Bogaert nog 6 hogen, present Wouter 

Tilemans. 

Alle de onkosten en conditie uit schrijven te betalen half en half. 

[Beide percelen gelegen Zoerle Westerlo onder het Markizaat Westerlo, zie Oud Gemeente 

Archief Westerlo nummer 744, goedenis boek, folio 131 verso en 133, datum 3 september 

1680] 
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Notaris akten uit het Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742 

 

08-05-1680 / Verkoping  

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen onder 

genoemd, Jan Vermeerbergen Basti, meier alhier en Elisabeth Maesmans en hebben met 

deze samen bekent verkocht te hebben aan Adriaen Vermeerbergen Adr. en Jenneken 

Soeten. 

- Zeker perceel weide genaamd het Peerteussel de eerste comparant aangenomen bij 

successie van zijn vader, palende oost de koper, zuid Mertten Helssen en … (niet 

vermeld), west Adriaen Soeten wees, noord Henricus De Winter en Peeter 

Vermeerbergen. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten Heeren 

grondcijns zonder het meer, daarop uitgaande behoudens de servituut van weg daarover 

gaande en alzo hetzelfde is mede is mede belast in een manissche aan Sieur Carel Janssen tot 

Leuven (Loven) beloven daarvoor het zijn content te stellen sufficiënte ontlasting met panden 

of  andere mekander gedesigneerd en alzo deze pand wordt verkocht zonder hogen, alzo 

peerts coop steerts coop zal de koper het voorschreven goed of weide aanvaarden van 

kerstmis laatstleden en de penningen daarvoor te geloven precies of de eerste comparant te 

ontlasten zijnen content. 

Op alle voorzeiden conditie belooft de comparant daarvoor te betalen de som van 500 gulden 

en bovendien alle onkosten ten nemen tot zijn laste, behoudens schrijfgeld en lijfkoop moeten 

betalen half en half enz. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Adriaen Helssen en Pauwels Van Houten 

getuigen 8 mei 1680 en is de minute dezer bij de comparanten met de getuigen bij mij notaris 

ondertekend 

 

06-03-1683 / Openbare verkoping 

 

Conditiën en voorwaarden ingevolge de eerzame Mr Abram Verbraecken zal verkopen met 

oproepen van de dienaars, zeker percelen van erven hieronder genoemd en dat van zijn ouders 

achtergelaten gelegen tot Zoerle onder Westerlo en Parwijs en dat op conditie als volgt. 

- Item in conditie dat alle onkosten van deze komen te rijzen hetzij pondgeld, 

goedenis, kaarsbranding, lijfkoop als anderszins zullen betaald worden half en half 

en dat zonder korten enz. op de verkoop condities. 

- Item ten eerste is verkocht het Calverdrisken gelegen onder Parwijs gelijk hetzelfde 

gelegen is en dat aan Machiel Peeters voor 145 gulden en stelt daarop 50 hogen, 

Peeter Peeters nog 2 hogen, Machiel Peeters nog 8 hogen en schei daarmede voor 

deze keer mede uit. 

- Item de hofstad bij Adriaen Verrijt met de Langen bempt is verkocht aan Adriaen 

Van Kerchoven voor de som van 600 gulden 2 pattacons tot ene kruis? penning en 

stelt daarop 95 hogen, Hendrick De Winter 2 hogen, de eerste koper nog 3 hogen. 

- Op 6e april 1683 stelt Hendrick De Winter nog 1 hoge. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Helsen schepenen onder Westerlo en Jan 

Vermeerberghen meier tot Parwijs getuigen op 6e maart 1683. 

- Item het hofveld is verkocht aan Jan Vanden Brande voor 18 ½ viertelen koren te 

leveren Lier ten huize van de verkopers alles gegarandeerd los en vrij tot op de 

rechten Heeren cijns en servituut van wegen, en stelt daarop twee hogen, Adriaen 

Willems 1 hogen, de eerste koper nog 1 hoge dat et Coram ut ante. 
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11-03-1683 / Akkoord 

 

Alzo na het overlijden van Maria Verlinden weduwe Machiel De Belder was geschapen 

kwesties te gerezen tussen haar voorkinderen of kleinkinderen verwekt in eerste huwelijk met 

Niclaes Van den Brande en degene in tweede huwelijk verwekt met Machiel De Belder. 

Te weten Anna getrouwd met Joachim Van Hout over de geconquesteerde goederen in 

laatste huwelijk aangekomen, zo ten respect dezelfde gelegen zijn onder Westerlo als Parwijs, 

terwijl is geëmaneerd immers niet vindbaar het testament tussen Machiel De Belder en 

Maria Verlinden samen gehuisden gemaakt is onderling tussen spreken van goede mannen 

ook op aggregatie van de oppervoogden Jan Helssen schepenen van het Markizaat Westerlo, 

geaccordeerd tussen Adriaen Verlinden ter assistentie van Jan Helssen schepenen als 

voogden, Jacop, Andries en Bastiaen Van Kerchoven en consoorten kinderen van Niclaes 

Van Kerchoven en Cattelijn Vanden brande ter ene en Joachim Van Hout man en voogd 

van Anna De Belder ter andere zijde het navolgende. 

In de eerste dat aan de tweede comparant zullen volgen alle conqeustie van meubelen als 

immeubelen goederen die enigszins staande van de huwelijk van Machiel De Belder en 

Maria Verlinden samen verkregen en aangekomen zonder daarin enige recht te behouden ren 

respect van de tweede comparanten. 

Item dat aan de voorschreven tweede comparanten insgelijks zullen volgen de goederen die 

bij Maria Verlinden in vruchtgebruik zijn gebruikt geweest bestaande. 

- Eerste een perceel weide genaamd het koeeussel, palende oost Machiel Helssen 

weduwe, zuid Jeroon Verhoeven erf., west de Cappelreije of Papeneussel, noord 

het Langhblock. 

- Item een perceel bos gelegen aan de Vranckebeke, palende oost de 2de comparanten 

erve, zuid de Heeren strate, west de Heilige Geest van Westerlo, noord Jan 

Vermeerberghen. 

- Item een heide nu ten deel opgebroken gelegen aan de Stoppelhoeve, aanpalende 

oost Jan Vermeerberghen, zuid de Heilige Geest voorschreven, west Adriaen 

Verlinden, noord de straat. 

- Item nog twee heiden achter de Stoppelhoeve, aanpalende … (niet vermeld). 

Om dezelfde als zijn eigen en proper goed te hebben houden en gebruiken mits dat de tweede 

comparanten aan de eerste comparanten zal geven en betalen boven de kapitale som van 200 

gulden dei aan hem zijn competerende en op intrest verleden met verschenen intrest en andere 

pretenties die enigszins tussen partijen comparanten in deze zouden staan te pretenderen, die 

alle met deze komen te casseren een som van 300 gulden en nog 3 boompjes gestaan in de 

weide mekander gedesigneerd en dat alles te voldoen op Sint-Jan eerstkomende 1683. 

Allen hetwelk alzo effectuerende hebben de voorschreven comparanten gerenuncieerd van 

alle hetgeen hiervoor vermeld en hebben samen hand met deze irrevocabelijken 

geconstitueerd de eerzame Joan Rosa en N. N. elke toonder deze om te gaan en compareren 

voor de heren meier en laten van Parwijs, of alom elders enz. 

En is deze bij Jan Govarts en Jan Helssen schepenen met hun overstaan geschied en 

gedanoijeert? op 11 maart 1683 ter presentie van Jan Vermeerbergen meier en Adriaen 

Helssen laten alhier getuigen tot deze verzocht en gebeden en hebben tot confirmatie deze 

ondertekend en is de minute bij de comparanten met de getuigen en mij notaris behoorlijk 

ondertekend. 

 

 



76 

 

05-04-1683 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Seger Verbraken Mr. Abrahamssone met deze 

bekent verkocht te hebben aan Machiel Peeters in deze present en de koop accepterende in. 

- Zeker huis en appendenties met erve daartoe behorende zo en gelijk hetzelfde bij 

deling is ten deel bevallen, palende oost de Heeren strate, zuid Adriaen Verhoeven 

erfgenamen, west Magriet Verbraken, noord Adriaen Verluijten en dat op de 

conditie navolgende. 

- In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht los en vrij tot op de rechten 

Heeren grondcijns en servituut van wegen daaro uitgaan enz. op de 

verkoopcondities. 

Op alle de voorzeiden conditie beloofd de koper voor het voorzeiden goed te betalen de som 

van 125 gulden en stelt daarop 45 verdieren, Adriaen Van Kerckhoven 2, de eerste koper 

nog 3 hogen. 

Aldus gedaan en geschied ter presentie van Antonij Douwen en Lembrecht Helssen 

getuigen op 5e april 1683 en is de minute deze bij de verkoperen koper met de getuigen en mij 

notaris ondertekend. 

 

17-05-1684 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Bastiaen Verlinden en Goovaert Janssen 

bekennen verkocht te hebben aan Jan Vande Brande naar afmijning bij oproepen geschiet 

ook het kerkgebod tegen reden toegelegd. 

- Zeker heide of ten deel opgebroken met straat genaamd de Winckelstrate palende 

etc.  

Alles gekomen bij versterf van Peeter Verlinden hun vader en dat los en vrij tot op de 

rechten Heeren cijns zonder meer daarop uitgaande als de servituten over de straat, mitsgaders 

met hogen en verdieren doende ieder hogen 2 gulden half en half tot profijt van verkopers en 

koper. 

Item alle onkosten die enigszins ter zake van deze komen te gerezen zullen alle bij de 

verkopers en koper betaald worden half en half en zal de koper gehouden wezen zijn 

kooppenningen te tellen ten dag van de goedenis die zal geschieden naar drie behoorlijke 

kerkgeboden het een achter de andere volgen als wanneer hij zijn gekocht goed zal 

aanvaarden. 

Op alle welke conditie zo heeft Jan Vande Brande belooft en de koop na oproepen 

afgeslagen op 70 gulden en stelt daarop 25 hogen, Peeter Peeters nog 1 hoge, Jan Vande 

Brande 1 hoge. 

Aldus gedaan ter presentie van Jan Vermeerbergen meier alhier en Lembrecht Helssen 

getuigen op de 17e mei 1684. 

 

Op 18 mei stelt Jan Vande Brande op de voorschreven koop nog 10 hogen, present Antonij 

Douwen en Amandus Maesmans getuigen. 

 

17-05-1684 / Akkoord over de huur 

 

Op den 17e mei 1684 heeft de ondergeschreven door last van de Eerwaardige Heer Pastoor tot 

Oosterwijk (Oosterwijck) in pacht of huur geaccordeerd met Niclaes Van Hout over het land 

ledig tot nog toe wezende en bij executie daartoe gewezen, gelegen aan het huis op de berg 

(den berch) gekomen van Peeter Verlinden en dat op conditie van hetzelfde te labeuren, 

cultiveren, mesten en bezaaien voor deze seizoen, mits dat dezelfde Van Hout zal betalen de 
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lasten daarop te verschijnen tot Bamis eerstkomende en dat van gezaaide vruchten zullen 

worden geleverd van 5 partjes de twee met maat te verdelen en dat zal profiteren voor arbeid, 

strooi en kaft daarvan komen. 

Aldus gedaan ter presentie van Jan Vander Veken en Joa. De Somer getuigen.  

 
26-02-1685 / Openbare verkoping 

 

Comparerende voor mij notaris ondergeschreven en in de presentie van de getuigen naar 

genoemd Jan Vermeerbergen meier tot Parwijs dewelke met deze bekent verkocht te hebben 

aan Franchois Jennis en Cattelijn Van Eijnde alhier present en de koop accepterende. 

- Zeker perceel erve geweest bos genaamd het Tiebroeck zo hetzelfde gelegen is in 

zijn kanten te Heultje (Heulken), palende oost het straatje of Mertten Helssen, zuid 

het straatje gaande naar de verdere achter gelegen erve en Zaart bossen (Saert 

bosschen) etc., west Adriaen Verhoeven, noord Jan Vermeerbergen Adrianssone, 

en dat op conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht met hogen en verdieren doende ieder hoge 

twee gulden half en half te bedelen tot profijt van verkoper en koper en heeft de koper zijn 

voorhogen om dezelfde te stellen dadelijk en daaruit scheidende wezende mag ieder te hogen 

en niet eer. Enz. op de verkoopcondities. 

Op alle voorschreven conditie beloofd de koper voor het voorschreven goed te betalen ten dag 

als voorschreven is de som van 264 gulden en stelt daarop 1 hoge, Hendrick De Winter 6 

hogen, de eerste koper nog 1 hoge, aldus gedaan en geschied ter presentie van Jeroon 

Maesmans en Joachim Van Hout getuigen op 26e februari 1685 en is deze minute dezer bij 

de comparanten met de getuigen en mij notaris ondertekend. 

 

01-03-1685 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan Van Kerchoven, bekent verkocht te hebben 

aan Joachim Van Hout en Anna De Belder zijn huisvrouw. 

- Een perceel bos gelegen alhier tot Zoerle aan de Winckelstraet, palende oost 

Joachim Van Hout koper in deze, zuid de Winckelstraet, west en noord de straat. 

Gegarandeerd los en vrij tot op de rechten Heeren cijns zonder iets meer daarop uit te gaan 

mitsgaders met hogen en verdieren doende ieder hogen 2 gulden half en half te bedelen tot 

profijt van de verkoper en koper. 

Item alle onkosten die enigszins ter zaak van deze komen te gerezen zo lijfkoop, conditie 

geld, pondgeld als anderszins zullen bij de verkoper en koper gedragen en betaald worden half 

en half. 

Item is de koper gehouden zijn kooppenningen te betalen de dag van de goedenis die zal 

geschieden na drie behoorlijke kerkgeboden het een achter de andere volgende als wanneer hij 

zijn gekocht goed zal aanvaarden. 

Op alle voorschreven conditiën belooft de koper voor het voorschreven goed te betalen de 

som van 75 gulden en stelt daarop 20 hogen, Henrick De Winter 1 hoge, deze eerste koper 

nog 4 hogen, aldus gedaan en geschied ter presentie van Peeter Peeters en Jan Stock 

getuigen op de eerste maart 1685 en is de minute dezer bij de comparanten met de getuigen en 

mij notaris ondertekend. 
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21-03-1685 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Mertten Verbist en Adriaen Van Hout voogden 

over de achtergelaten kinderen Mertten Verbist en Cattelijn Van Hout met overstaan van 

Jan Goijvarts en Peeter Vermeerbergen schepenen als oppervoogden alle met consent en 

permissie van de gelijke schepenen zullen verkopen ten hoogste en schoonste naar 

voorgaande kerkgeboden met op te roepen voor alle man zulke percelen van erven als hierna 

gespecificeerd staan en dat alles op de conditie navolgende. 

In de eerste wordt het voorschreven goed verkocht met afroepen en zo wie hetzelfde zal 

komen te inmijnen zal koper wezen, welke koper zal gehouden wezen te stellen hogen zoveel 

als hem gelieven zal doende ieder hogen twee gulden half en half tot profijt van de verkopers 

en koper en heeft dezelfde koper zijn voorhogen om dezelfde te stellen korte tijd na de 

palmslag en daaruit gescheiden wezende mag een ieder hogen en niet eer. Enz. op de verder 

verkoopconditie. 

- In de eerste het huis met erve daaraan gelegen zo en gelijk hetzelfde is afgepaald en 

dat los en vrij op zijne servituut van wegen en zullen hetzelfde aanvaarden het huis 

op half maart 1686 en het land half oogst daarna vermits alsnog is verhuur, op welke 

tijd zal trekken 12 gulden. 

Na oproepen is bij akkoord dezelfde koop toegeslagen aan Jan Verhoustraten voor een som 

van 306 gulden en stelt zijn hogen eis 3, en daarmede uitscheidende, present Jan 

Vermeerbergen meier alhier en Jan Goijvarts schepenen onder Westerlo op 1e maart 1685. 

 

03-04-1685 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Elisabeth Verbraken Mr Abrahams dochter 

geassisteerd met Laureijs Verbraken haar broer en tot deze haar gekozen momboor zal 

verkopen ten hoogste en schoonste met op te roepen voor alle man of uit ter hand zo haar zal 

geraden, dunken en gelieven zulke percelen erven als haar bij testament van Margriet 

Verbraken haar zuster zijn competerende en ieder in particulier sub onder aangetekend en dat 

op de conditie naar volgende. 

In de eerste worden de voorschreven goederen verkocht met op te roepen en zo wie hetzelfde 

zal komen te inmijnen in het afroepen of uit ter hand zal koper wezen. 

Item zal de koper in deze handslag gerobineerd hebbende schuldig en gehouden wezen te 

stellen hogen doende ieder 2 gulden half en half te bedelen tot profijt van de verkoopster en 

koper en zal koper hebben zijn voor hogen om dezelfde te stellen korte tijd na de palmslag, 

als wanneer daaraf gescheiden wezen vermocht een ieder te hogen en niet eer. Enz. op de 

verdere verkoopcondities. 

Item zullen kopers hun gekochte goed aanvaarden de dag voorschreven of wel alzo hetzelfde 

nog voor enige tijd is verhuurt te weten voor twee jaren zullen dezelfde trekken uit de pacht of 

voorlijf zo en gelijk bij ieder perceel zal worden aangesteld enz. 

- In de eerste wordt opgedragen de Haverdriesch groot omtrent 5 sillen gelegen in de 

Rendersraat (Reijnderstrate), palende oost Adriaen Verrijt erf., zuid Adriaen Van 

Kerchoven, west de s’ Heeren straat, noord Jan Wouters. 

Gegarandeerd los en vrij op de rechten heren cijns en servituut daarover gaande en zal trekken 

voor de voorschreven termijn jaarlijks 10 gulden ofwel staat hun met de pachter daarover te 

accorderen.  

- Deze koop is toegeslagen aan Adriaen Van Kerchoven voor de som van 160 

gulden en twee pattacons voor een recompens aan haar broer Laureijs en stelt 

daarop 18 hogen, Hendrick De Winter 1 hogen, de koper nog 1 hoge. 184-0. 
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- Item alsnog ½ bunder hooiwas salvo gelegen omtrent de Vranckebeke tussen de 

grootte en klein laak, gegarandeerd los en vrij tot op de heren cijns en zal jaarlijks 

trekken op de voorschreven termijn 3 gulden 10 stuivers. 

- Deze is toegeslagen aan Adriaen Van den Brande voor 90 gulden en stelt daarop 4 

hogen, Adriaen Willems twee hogen. 96-0. 

- Op conditie als voor heeft Adriaen Van den Brande gekocht de hooiwas in het 

Schaepwasch en dat voor een som van 30 gulden en stelt daarop 1 hoge en 

daarmede uitscheidende, present Jan Stercx en Jacop Soeten op 3 april 1685. 

Op de 1e mei 1685 heeft Adriaen Douwen gekocht het perceel of boender land in de conditie 

vermeld en dat voor de som van 500 gulden en stelt daarop 50 hogen, Antonij Douwen 2 

hogen, de eerste koper nog 1 hoge met conditie dat in de plaats van halve stuiver lijfkoop zal 

staan het hun discretie om dezelfde met gelijke onkosten betaald en gedragen te worden half 

en half, present Jan Vermeerbergen meier van Parwijs en Jan Wouters getuigen en is de 

minute dezer bij de respectieve verkopers en kopers met mij notaris behoorlijk ondertekend. 
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Secretaris akten uit het Gemeente Archief Westerlo 

 

25-04-1669 / Scheiding en deling 

 

Scheiding en deling van de erfelijke goederen van Jan Verleuffel die dezelfde erfgenamen 

hier genoemd zijn verstoren na dezelfde dood en dat op de kavelen en restricties hierna 

volgende. 

- In de eerste is tot 1e kavel gezet 2 ½ sillen land gelegen tezamen in het Gooreinde 

(Gooreijnde), palende oost Dionijs Vande Brande, zuid S’ Heeren straat, west de 

voorschreven erve competerende bij deze Servaes Blommaerts, noord de Goorbos 

en dat met notenboom daarop staande op welke kaveling staat 3 lopen koren jaarlijks 

aan Heilige Geest tot Tongerlo en moet alsnog hem geven de som van 25 gulden 

deze kavel is bij loting gevallen aan Adriaen Verleuffel. 

- De 2e kavel daartoe is gesteld de kamer op het midden van de schouw van het huis af 

te meten met nog 1 ½ sille land naast het ander vervolgens af te meten deze kavel is 

bij loting ten deel gevallen aan Sevaes Blommaerts getrouwd hebbende Cattelijn 

Verleuffel. 

- Item voor de 3e kavel is gesteld het huis met stal op het midden van de schouw af te 

meten met de kamer met 1 ½ sille land en de helft van de heide in het Hollandt met 

conditie dat deze kavel moet afdragen van de geldschuld de som van 50 gulden, deze 

kavel is bij loting ten deel gevallen aan Niclaes Van Hout achtergebleven 

weduwnar van Jennenken Verleuffel.  

- De 4e kavel daartoe is gesteld de schuur met 1 ½ sille land en de helft van de heide 

in het Hollant en het broecxken met de restrictie dat deze kavel geen pretentie heeft 

in de gelijke heide aldaar naast gelegen aan het Roth deze voorschreven kavel is ten 

deel gevallen aan de kinderen en erfgenamen van Jan Verleuffel ten overstaan van 

hun voogden.  

- De 5e kaveling daartoe is gesteld 2 sillen land, de helft van de hooiwas in het Roth 

met restrictie dat deze kavel tot haar last moet nemen de som van 25 gulden om van 

de gelijke schuld af te dragen deze is bij loting ten deel gevallen aan Jan Gijben 

getrouw hebbende Anna Verleuffel. 

- De 6e kavel daartoe is gesteld 2 sillen land met de helft van de hooiwas in het Roth 

met conditie dat deze kavel tot hun last moet houden de som van 12 gulden om van 

gelijke schuld af te dragen, deze kavel is ten deel gevallen aan Henr. Wendericx 

getrouwd hebbende Adriaenken Verleuffel. 

Item hebben de comparanten mekanders belooft alles garanderen hetzij van enige cijnzen die 

naar maals op het voorschreven goed of parten behouden zouden mogen worden binnen deze 

dag en 10 jaren en degene alsnu daarop staande mekanders helpen af te dragen tot datum deze 

of wel tot Sint-Jansmis eerstkomende 1667 en vorderen rakende het assumeerde van dezelfde 

goederen dat hetzelfde zal geschieden dat het ledig land aan de voorschreven deling hen allen 

zal gebruikt worden nu datum deze en hetgeen is bezaait met een ander vrucht te weten koren 

dat hetzelfde zal gaan met het verzoek recht zo dezelfde comparanten onder makander 

hetzelfde hebben afgesproken alsnog is ten deze geconditioneerd dat haarlieden moeder 

Barbara Verleuffel is pretenderende voor haar leefdag lang haar tochte in de helft van de 

huizing en in de deling aangewezen dat gelijke kinderen de last daarvan komen gelijken 

zullen dragen en de andere het huis en kamer gevallen haar huur zullen goed doen alles ter 

destinatie van goede mannen // maar moeten dezelfde huizing bevallen zijnde dezelfde 

onderhouden van wanden en dak zonder van andere daartoe te moeten volgen mede met haar 

moeder achtervolgen haar tochte doende voor de helft // aangaande van de schuur zo hebben 

de voorschreven comparanten met andere afgesproken dat degene de schuur in deling is 
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bevallen hem zal moeten in alle gevalle content houden met en som van 100 gulden ter 

oorzaak of dezelfde comparanten met haar moeder over hetzelfde werd ons uit..en konden 

geaccordeerd. 

Item van de heide gelegen in het Roth is geaccordeerd dat daarin zullen komen de vijf 

kavelen en de zesde te weten die het broecxken heeft haar met haar kavel te .?. houden mits 

dezelfde heide gelijkelijk delen en het voorste tot het achterste toe mekanders te wegen // en 

een eigenlijk altijd enige beesten op het zijn komen dezelfde zullen mogen …ieren zonder 

predictie? het een meer als ander // voorschreven ten deze alsnog ten deze afgesproken dat de 

gezegde kinderen het broeckxken, de baggaard daarin liggende zullen mogen uitbaggeren met  

zulks conditie dat alsdan zullen moeten de kuilen vullen en de aarde daartoe te halen in het 

voorschreven broeckxken er gelieve van de voorschreven erfgenamen of voogden aldus 

gedaan en geschiet Coram Adriaen Verhoeven Laten alhier en Adriaen Verleuffel getuigen 

deze 25 april 1667. Henr. De Winter, secretaris 

 

08-03-1677 / Scheiding en deling 

 

Scheiding en deling van de erfelijke goederen die behouden zijn te competeren aan de gelijke 

erfgenamen van Lembrecht Van Outsel en Magriet Heijlen, mitsgaders degene bij 

testament en versterf hun aangekomen van Jan Van Outsel hun oom, welke dezelfde 

erfgenamen ten overstaan van meier en laten zijn gelegd in 9 egale porties, aan een eider is 

met kavel ten deel gevallen als volgt. 

- In de eerste is de 1e kavel gesteld huizing, hof en binnenblok in de Vijfhuizen (de 

Vijff huijsen) met de twee gebouwen van de schuur ..lder naast de straat op 

hetzelfde gelegen af te breken, op de last van te moeten van hem geven de som van 

50 gulden, deze is ten deel gevallen aan Henrick Van Outsel. 

- Voor de 2e kavel is gesteld 1 sille land genaamd het Rondervelt oostwaarts af te 

meten op de last van de servituut, met nog een perceel weide genaamd de Wimpe, 

deze is ten deel gevallen aan Jan Van Outsel. 

- Voor de 3e kavel is gesteld het middelste part voor de helft van het Rondervelt af te 

meten de sille aan de 2e kavel met nog de helft van de weide daar de Vonder aan ligt 

westwaarts met 4de kavel, deze is ten deel gevallen aan Jan De Winter in kwaliteit 

als voogd over de kinderen van Peeter Van Outsel en Cattelijn De Winter.  

- Voor de 4e kavel is gesteld de andere helft van het Rondervelt als de 3e kavel 

komende westwaarts op de last van servituut met nog de helft van de weide daar de 

Vonder in ligt is ten deel gevallen aan Peeter Van Roeij man en voogd van Maria 

Van Outsel. 

- Voor de 5e kavel is gesteld het derde part in het perceel erve genaamd het 

Slangerblock komende oostwaarts, met nog een bleekbos (bleckbosch) gelegen 

beneden de Berg, op de last van te moeten van hem geven de som van 40 gulden, 

deze is ten deel gevallen aan Adriaen Helssen Lemb. In kwaliteit als voogd 

gekozen voor Bastiaen Van Outsel. 

- Voor de 6e kavel het midden van het derde part van het Slangerblock, met het 

bemdeken gelegen op de Wimp (Wimpe), met nog den Eeckelbosch voor hun part 

met nog de Wouwer en heiden daar om gelegen, deze is ten deel gevallen aan 

Adriaen Van Outsel. 

- Voor de 7e kavel is gesteld het derde part van het Slangerblock westwaarts met nog 

een ½ boender hooiwas gelegen achter St. Niclaes bempt en nog trekken uit 

penningen hiervoor vermeld 40 gulden, deze is ten deel gevallen aan Jan Heijlen 

voogd over Anna Margriet Van Outsel. 
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- Voor de 8e kavel is gesteld de helft van Jan Geeben block oostwaarts, met nog 3 

gebouwen van de schuur, dei mag houden staan tot drie jaren opdien … … zonder 

langer tussen welke tijd mag verhuren het zijn profijt, met nog te trekken van de 

gelijke penningen 25 gulden, deze is ten deel gevallen aan Lembrecht Van Outsel. 

- Voor de 9e kavel is gesteld de helft van Jan Geeben block westwaarts, met nog de 

hooiwas gelegen in het Roth, nog een hooiwas gelegen aan de voorste Hulsdonck, 

deze is ten deel gevallen aan Jan Verhellen voogd gekozen voor Cerstiaen Van 

Outsel. 

Alle welk kavels alzo gesteld en een ieder bevallen, verklaren dezelfde erfgenamen hun als 

mede te houden content en tevreden op de put en de paal zo dezelfde gelegen zijn mitsgaders 

op alle Heerlijke cijnzen daarover en op uitgaande servituten van wegen die van ouds 

daarover hebben gegaan ook mekanders weg te verlenen daar dezelfde behoef ter minste 

schade. Belovende vorder mekanders helpen dragen en uit te staan alle schulden, kosten, 

pretenties etc. daarmede enigszins zijn belast nu wezende en onbekend zijnde binnen de 10 

jaren zouden mogen gepretendeerd worden, renunciërende samerhand tot ieders behoef van 

de panden aan de een en de andere ten deel gevallen en zonder .?.emisse die te aanvaarden en 

gebruiken, en is gereserveerd tot betaling van schulden en kosten van alimentatie etc. van de 

minderjarige, het perceel weide genaamd den Roesseldonck met bomen daarin gestaan met 

alsnog het Wilbroeck gelegen tot Strateneinde onder Tongerlo.  

Aldus gedaan en geschied ten overstaan van Jan Vermeerberghen meier, Henr. De Winter, 

Adriaen Helssen, Adriaen Van Kerckhoven en Peeter Peeters Laten op 8 maart 1677. 

Quod Attestor Henr. De Winter Secretaris. 

 

13.05.1683 / Akkoord  

 

Op de 10e  mei 1683 heeft Guiliam Coomans de eed gedaan als voogd over de achtergelaten 

kinderen van Andries Vervoort en Maria Coomans, Coram Jan Vermeerberghen meier, 

Adriaen Van Kerchoven en Jan Sijen Laten. 

Coram et die ut ante zijn gecompareerd Andries Vervoort weduwnaar van Maria Coomans 

ter eenre en Gilliam Coomans voogd voorschreven geadviseerd met voornoemde Laten als 

oppervoogden ter andere zijde, en verklaren samerhand te wezen geaccordeerd over en ten 

respect van have meubelen bevonden bij het afsterven van Maria Coomans, zo is 

geconditioneerd dat de voorschreven Andries Vervoort eerste comparant in deze zal hebben, 

houden en gebruiken alle en iedere have meubelen, schulden, actiën en kredieten enigszins de 

voorschreven sterfhuize moverende of aangaande zowel van vaderlijke en moederlijke zijde 

mits gevende aan ieder van de kinderen die tot twee zijn te weten Elisabeth en Balthazar 

Vervoort als dezelfde zullen komen tot huwelijke of enige andere geapprobeerden straat of 

tot ouderdom van 20 jaar, ieder een som van 20 gulden en bovendien dezelfde eerlijk te 

alimenteren en onderhouden van kost, drank etc. en voor zoveel zijn dienst zijn doende 

dezelfde eerlijk uitzettende van kleding als anderszins naar hun staat aangaande van de 

erfgoederen zal de eerste comparant hebben zijn touchte alles volgens de landrecht en indien 

vermits van voorschreven kinderen kwam te sterven voor en alleen tot staat gekomen te zijn 

en is met gehouden van uitkoop iets goed te doen mits hetzelfde eerlijk ten aarde te bestellen, 

verklaren etc. belovende etc. Henr. De Winter, secretaris 1683. 
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Secretaris akten uit het Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs nummer 32 

 

01-06-1669 / Testament 

 

In de naam ons Heren Amen 

Bij de inhoud van deze tegenwoordige openbaren instrument van testament zij kondt en 

kennelijk een insgelijks dat voor ons meier en laten van het Laathof van Parwijs is 

gecompareerd Dielis De Ceuster, oud meier alhier, dewelke mits zijn ouderdom en 

ongevalligheid en bemerkende dat niet zeker is als de dood en onzekerder als het uur van 

dezelfde, heeft daarom van dezer wereld niet zullen scheiden zonder naar voorgaande 

testament gemaakt tussen de voorschreven Dielis De Ceuster en Barbara Van Hout H. 

dochter tijd zijn huisvrouw gepasseerd voor de notaris J. Buijens en zeker getuigen op datum 

12e april 1634, alsnog te hebben gemaakt dit instrument of codicille en dat op de manier naar 

volgende, willende en begerende dat hetzelfde zal achtervolgd en volbracht worden 

niettegenstaande enige wetten of statuten deze enigszins zouden komen contrariëren dezelfde 

mits deze derogeren. 

- In de eerste wilt en begeerd uiterlijk dat Cattelijn Ceuppens zijn tegenwoordige 

huisvrouw na zijn dood zal voor haar diensten die zij dagelijks hem is doende, 

profiteren of vooruit hebben of God Almachtige gelieve doet hij De Ceuster al eer 

kwam te sterven dan zijn voorschreven huisvrouw Cattelijn Ceuppens uit gelijke 

meubelen of granen 6 viertelen koren eens en de resterende te gaan volgens 

landrecht, en alsnog jaarlijks te trekken en profiteren van zijn erfelijke goederen 4 

viertelen koren tot haar leef dagen lang gedurende, welke bij zijn naaste vrienden en 

erfgenamen aan haar jaarlijks zullen moeten geleverd worden en alsnog bovendien 

haar leef dagen lang haar woning in de helft van de huizing staande op het kerkhof 

alhier. 

- Verder aangaande de have meubelen en obligaties die de voorschreven Dielis De 

Ceuster was hebbende na de dood van zijn eerste huisvrouw Barbara Van Hout 

(en waarvan de inventaris is gemaakt in het aanvaarden van zijn tegenwoordige 

huwelijk met Cattelijn Ceuppens, volgens dezelfde inventaris). Welke volgens de 

testament voorschreven met mekanders gemaakt en begeerd dat allen dezelfde na 

zijn dood zullen worden gepart en gedeeld bij zijn vrienden en de vrienden van zijn 

overleden huisvrouw Barbara Van Hout. 

- Item alzo hij comparant heeft ingebracht 250 gulden staande zijn eerste huwelijk 

voorschreven wilt en begeerd dat dezelfde zijn vrienden na zijn dood zullen 

profiteren 200 gulden aan de kinderen en erfgenamen van Dielis Van Echelpoel die 

dezelfde aan hem ten achter (achterstallig) zijn en alsnog 50 gulden kapitaal aan 

Matthijs Vervorst, (welke als maken) samen 250 gulden in de inventaris niet 

bekent en staan. 

- En alzo de voorschreven comparant in zijn eerste huwelijk met Barbara Van Hout 

heeft gemaakt en gelegateerd aan Kapel (Cappelle) alhier 300 gulden kapitaal 

dezelfde moeten gegeven en betaald worden uit gelijke obligatie waarvan de 

inventaris is gemaakt. 

Allen hetgeen voorschreven verklaart hij comparant te wezen zijn intentie en wilt dat 

hetzelfde uiterlijk zal worden achtervolgd en volbracht, aldus gedaan en geschied Coram 

Paulus De Winter meier, Jan Verstraeten? En Adriaen Verhoeven Laten deze 1e juni 1669 

en tot confirmatie deze heeft hetzelfde met zijn eigen hand ondertekend. 
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13-08-1671 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke de momboren van de achtergelaten kinderen van 

Lembrecht Van Outsel en Magriet Heijlen te weten Crestiaen Diels en Jan Heijlen zullen 

verkopen ten hoogste en schoonste naar voorgaande kerkgebod allen en iedere have meubelen 

als ten sterfhuize en na de dood van Magriet Heijlen zijn bevonden en dat op conditie 

navolgende. 

In de eerste zal men de voorschreven meubelen verkopen met oproepen van de meiers van 

onder opwaarts en zo wie meest daarvoor is biedende zal men hetzelfde met eerste, tweede en 

derde werf toeslagen. 

Item zullen de kopers gehouden wezen hun kooppenningen degene monterende onder de 3 

gulden te betalen precies en boven de drie gulden zullen daarvan dag genieten tot Bamis 

eerstkomende 1671 zonder verdere dilai of uitstel. 

Item zullen kopers gehouden wezen te stellen goeden en sufficante borg deze bank van 

Parwijs, bedwingbaar om dezelfde desnoods voor Laten alhier te wezen actiontabel onder de 

clausule van voluntair condemnatie op parate en reële executie daarin de kopers of borg als 

hun met deze submitteren zonder enige recht vordering hierover te moeten doen dan alleen 

deze hun conditie te doen en laten wijzen executabel voor Laten alhier tot laste van de 

gebeurtenis. 

Item zullen kopers gehouden wezen ten geven tot subsidie van lijfkoop van ieder gulden een 

½ stuiver ½ gulden naar advenant. 

Item tot drinkgeld van ieder hoge 6 stuivers ieder rund 3 stuivers van het paard 12 stuivers 

alles zonder korten aan kooppenningen. 

Item of iemand kwam te kopen en niet sufficante zijnde tot het voldoen van deze conditie zal 

men hetzelfde herroepen tot last van de gebrekkelijke en ingeval van mindering zal bij de 

gebrekkelijk moeten opgelegd worden en overbied zal wezen tot profijt van de voorschreven 

wezen insgelijks of de meier in het oproepen hem kwam te abuis zal hetzelfde ander werf 

opgeroepen worden zonder inductie contractie van iemand. 

- Kopers 

- In de eerste een ijzeren ketel, Peeter Van Dijck, 36 stuivers 

- Een vaatje (een vaetken), Antonij Vermeerberghen, 4 stuivers 

- Een haal, Peeter van Outsel, 2 gulden 9 stuivers. 

- Een vaatje, Mattheus Batven, 5 ½ stuivers. 

- Een kuip (een cuijpe), Lembrecht Van Hout, 4 ½ stuivers. 

- Een kuip, Wouter Van Kerckhoven, 9 stuivers. 

- Een vuurpan en hangijzer (een vierpanne en hanghijser), Pauwels Laureijs, 8 ½ 

stuivers. 

- Een vuurschop en pan, Paulus De Winter, 23 stuivers. 

- Een teems met ijzerwerk, Jan Goukens, 11 stuivers. 

- Een koperen potlepel, Adriaen Diercx, 10 stuivers. 

- Een karzeel en vlegel en andere, Jan Verhellen, 11 stuivers. 

- Een wan en vlegel, Laureijs Peeters, 5 gulden. 

- Een zeis, Henrick De Winter G., 7 ½ gulden. 

- Een koeketel (eene koijketel), Jan Paridaens, 3 gulden 16 stuivers. 

- Een vleesvat met 7 pekpotten, Jan Verhellen, 11 ½ stuivers. 

- Een spinnenwiel, Peeter Van Dijck, 2 gulden. 

- Een kist, Cerstiaen Diels, 5 gulden 4 stuivers. 

- Een stoel, Wouter Tilemans, 8 stuivers. 

- Een stoel, Henrick Van Hool, 11 ½ stuivers. 
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- Een grote wagen met toebehoren, Jan Helssen tot Strateneinde (Strateneijnd), 11 

gulden 10 stuivers. 

- De hoge kar (de hooge kerre), Peeter Van Dijck, 9 gulden 10 stuivers, borg 

Adriaen Van Dijck. 

- Een koperen ketel, Geert Helssen, 17 ½ stuivers. 

- Een wateremmer, Mertten Helssen, 15 stuivers. 

- Een boterteil, Wouter Van Kerchoven, 10 ½ stuivers. 

- Een blauwe rok, Jan Van Roij, 5 gulden 4 ½ stuivers, borg Peeter Van Roije. 

- Een zwarte rok (een swerten rock), Jan Helssen Janss., 10 gulden 15 stuivers, borg 

Jan Helssen P. 

- Een werkbroek (een werckbroucke), Paulus De Winter, 13 stuivers. 

- Een rode koe, Mertten Verstappen, 12 gulden 5 stuivers, borg Jan Helssen P. 

- Een zwart rundje, Jan Bosmans Janss., 7 gulden, borg Pauwels Douwen. 

- Een kalfje (een kalffken), Gommaer Smets, 32 stuivers. 

- Een rood kalf, Geert Verbist, 3 gulden 6 stuivers, borg Jan De Hont. 

- Een zwarte koe (een swerte koeije), Jan Vermeerbergen Adr., 20 gulden. 

- Een bruin koe, Jan Van Outsel, 15 gulden. 

- Het paard met het veulen (het peert met het veulen), Machiel Bosmans, 52 gulden 5 

stuivers, borg Antonij Douwen Ant.  

- Een sargie, Peeter Douwen, 3 gulden 6 stuivers. 

- Een bed (een bedde) Peeter Van Roije, 2 gulden 10 stuivers. 

- Een mand, Laureijs Peeters, 2 stuivers. 

- En nog meer kopers vermeld enz. 

Aldus gedaan en geschied Coram Paulus De Winter meier, Adriaen Verhoeven, Adriaen 

Verlinden, Antonij Douwen en Claes Wouters Laten op 13e augustus 1671. 

Quod Attestor, Henrick De Winter Secretaris 

 

Ten zelfde dag ontvangen de som van 52 gulden 14 stuivers gegeven hiervan aan rechten van 

meier en Laten 5 gulden 2 stuivers, dezelfde verteerd met meier, Laten, voogden kinderen en 

enige lijfkoop samen de som van 6 gulden 14 stuivers. 

Op 15 augustus 1671 in het besteden van de kinderen bij de gelijke verteerd 28 stuivers. 

 

Comparerende Peeter Van Outsel en heeft aangenomen van zijn gelijke erfgenamen het 

onderhoud en alimentatie hetgeen zij schuldig waren volgens de conditie aan Jan Van Outsel 

hun oom en dat van datum dezer tot half maart eerstkomende 1672 daarvoor dezelfde hebben 

het gebruik in de hof gelijk dezelfde tegenwoordig in het zaaiseizoen staat met nog 6 varkens 

hespen en het gebruik in de weide daarvoor dezelfde belooft te onderhouden hun oom zo is 

voorschreven is alles zonder kost of last van zijn mede erfgenamen zo voorschreven is gedaan 

en gepasseerd voor meier en Laten als voor. 

 

Op de 15e augustus 1671 heeft Jan Heijlen aangenomen het dochtertje Anna Magriet en dat 

voor 1 jaar ingaande datum deze voor welke mondkosten dezelfde is belooft de som van 16 

gulden en moet hetzelfde school gaan en Jan Heijlen moet het schoolgeld betalen. 

En heeft Peeter Van Roij aangenomen Bastiaen en dat voor 1 jaar en moet deze winter 

school gaan en hebben hem daarvoor belooft de som van 8 gulden jaarlijks en moet Peeter 

Van Roij het schoolgeld betalen. 

 

 

 

 



87 

 

23-04-1681 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke de gelijke kinderen en erfgenamen van Jan Helssen 

en Jenneken Verstraten zullen verkopen ten hoogste en schoonste met op te roepen voor alle 

man allen en ieder have meubelen (haeffelijcke meubelen) in de voorschreven sterfhuize 

bevonden en dat op conditie navolgende. 

In de eerste zal men de voorschreven meubelen verkopen met oproepen van de meiers of zo 

wie meest zal komen te bieden naar eerste, tweede en derde werf toegeslagen zijnde zal koper 

wezen. 

Item zullen kopers gehouden wezen hun penningen te tellen degene monterende onder de drie 

gulden nu datum dezer en daarboven de tijd hebben tot nu half oogst (augustus) zonder langer 

en dat alles te voldoen precies zonder met het gekocht goed te vertrekken en de ander boven 

de drie gulden te stellen goede en sufficante borg deze bank van Parwijs bedwingbaar, welke 

borg en ppl samen met deze hun cijns submitteren onder clausule van voluntair conditie zijn 

deze altijd tot laste van de gebrekkelijke te doen en laten wijzen executabel hetzij daartoe gedt 

te zijn of niet constitueren etc. belovende etc. 

Item of gebeurd dat iemand kwam te kopen en deze conditie in alles niet en konden of wilden 

voldoen zal men het zelfde herroepen en verkopen tot laste van gebrekkelijke om het 

mindergelden ingeval pressies op dezelfde te verhalen. 

Item zullen kopers gehouden wezen te geven tot subsidie van lijfkoop van ieder gulden 1 ½ 

stuiver en naar advenant, mitsgaders voor drinkgeld van ieder koe 6 stuivers en ieder rund 3 

stuivers alles zonder korten. 

Item wordt in deze gereserveerd voor ieder van de erfgenamen een kalengiersel te weten van 

enige goed bij iemand anders gekocht, dewelke zal moeten afstaan mits aan dezelfde geven 5 

stuivers. 

- Kopers 

- Een ijzeren schop, Peeter Helssen, 15 stuivers. 

- Een strijkijzer en spiegel (een strijckijser en spiegel), Cattelijn Helssen, 6 stuivers. 

- Enige aardwerk, Adriaen Verachtert, 3 stuivers. 

- Een smoutstoop en spourock, Maijken Helssen, 6 stuivers. 

- Een bijl, Antonij Douwen, 8 ½ stuivers. 

- Nog een bijl en kapmes, Willem Wuijts, 5 stuivers. 

- Een azijnpot, Niclaes Wouters, 4 stuivers. 

- Een boorhamer en trektang, Adriaen Helssen, 14 ½ stuivers. 

- Een kleermand (een cleermande), Niclaes Wouters, 14 ½ stuivers. 

- Een korf en boterteil, Jan Broeckhovens, 3 stuivers. 

- Twee melkteilen, Mertten Heijlen, 4 stuivers. 

- Een riek, Jan Vleugels, stuivers. 

- Een ijzeren ketel, Peeter Soeten, 30 ½ stuivers. 

- Een rooster, Jan Wuijts, 3 ½ gulden. 

- Een vleesvat, Lembrecht Helssen, 30 stuivers. 

- Een kuip, Jan Schellens, 11 stuivers. 

- Een hen korf (een hinne corff), Geert Verbist, 5 stuivers. 

- De ploeg, Niclaes Herremans, 1 gulden 9 ½ stuivers. 

- De aardkar, Jan Vande Brande, 31 stuivers. 

- Een zwarte blaar [koe] (een swerte blaer) Drossaard van Morkhoven, 18 gulden, 

gecallengiert bij Jan Helssen. 

- Een bruin koe, Jeroon Maesmans, 27 gulden. 

- De rapen in het binnenblok, Jan Broeckhovens een partje, 4 stuivers. 

- En nog vele kopers vermeld enz. 
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Aldus gedaan en geschiet Coram Jan Vermeerbergen, meier, Adriaen Helssen, Van 

Kerchoven, Peeter Peeters, Jan Sijen en Peeter Helssen Laten op de 23 april 1681. 

Henr. De Winter Secretaris 1681. 

Ten dag in contant ontvangen de som van 47 gulden 14 ½ stuivers en geteld aan Peeter 

Helssen, present de gelijk voogden. 

Hieruit betaald aan de kosten van vertering, vacatie voor meier, Laten, secretaris als het 

houden van de conditie ter som van 14 gulden 14 stuivers. 

Het part van meier tot 3 gulden 6 stuivers is blijven staan tegen de q.. en andere. 

Laten gezien hebbende de voorschreven conditie met clausule van voluntaire conditie daarin 

vermeld ter behoorlijke manisse des meiers recht doen wijzen dezelfde in haar punten en 

clausule executabel tot laste van de gebrekkelijke cum expentis, Coram Jan Vermeerbergen 

meier, Adriaen Helssen, Peeter Peeters, Jan Sijen en Peeter Helsen ten relaas Laten op de 

16e oktober 1681. Henr. De Winter Secretaris. 

 

17-11-1683 / Openbare verkoping 

 

Op de naar genoemde conditie zal men ten hoogste en schoonste ophangen en te koop stellen 

ten behoef van de gelijke crediteuren van Jan Vermeeren, huis met erve bij koop hun 

aangekomen van Adriaen Van Outsel die daarin is consenterende en mede compareerde mits 

hebbende zijn restant van de kooppenningen en dat met drie zitdagen van acht tot acht dagen 

mekanders volgende, op welke tijd of laatste dag, degene meest zal geboden hebben met 

eerste, tweede en derde werf de koop aangeslagen, welke koper alsdan zal hebben te stellen 

zoveel hogen als hem gelieve zal, doende ieder hogen 2 gulden half en half te verdelen tot 

behoef van de crediteuren en de koper. 

Item alle onkosten die enigszins ter zake van deze zullen komen te gerezen zullen bij de 

laatste koper of hoger moeten betaald worden welke voor de helft hem zullen vermogen 

korten aan hun kooppenningen. 

Item zullen de koper gehouden wezen hun kooppenningen te tellen ten dag van de goedenis 

die zal geschieden na een zondags kerkgebod ten einde van kaarsbranding om alsdan aan 

ieder gedistribueerd te worden naar rade van hun eis of pretentie met gene van de verkoping 

van de have meubelen alles op pene van in cas van geen effect daarover geëxecuteerd te 

worden staande deze conditie onder clausule van voluntair conditie om deze voor Laten alhier 

te doen, verklaren executabel daartoe continueren …. etc. belovende etc.  

Item zal de koper het voorschreven huis en erve vermogen te aanvaarden ten dag van de 

goedenis voorschreven, los en vrij tot op de rechten Heeren cijns ingeval zonder meer daarop 

over uitgaan. 

En alzo gecontinueerd tot derde en laatste dag wezende laatste december 1683 is bij de eerste, 

tweede en derde werf toegeslagen aan Adriaen Vande Brande mits geen verdere of meerdere 

gebod voor 125 gulden en stelt daarop 3 hogen. 

Aldus gedaan en geschiet ter presentie en overstaan van Jan Vermeerbergen meier, Adriaen 

Helssen, Peeter Peeters, Jan Sijen en Peeter Helssen Laten op 16e december 1683.  

Ingevolge hetwelk de kaars na voorgaande kerkgebod tegen heden gedaan en ontsteken 

zijnde, is bij uitgang van dezelfde, de voorschreven Vande Brande aangebleven, Coram Jan 

Vermeerbergen meier, Adriaen Helssen en Peeter Peeters Laten op 23 december 1683. 

Quod Attestor, Henr. De Winter Secretaris. 
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17-11-1683 / Openbare verkoping 

 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke men zal verkopen allen de have en meubelen 

goederen bevonden na het overlijden van Jan Vermeeren en Maria Vuesch zo van de 

sterfhuize alhier is gevallen onder Parwijs ten bij wezen van Bastiaen Vermeeren en Frans 

Vuesch en dat op conditie navolgende. 

In de eerste zal men de voorschreven meubelen verkopen met op te roepen van de meiers of 

dezelfde geconstitueerde en zo wie bij eerste, tweede en derde werf toegeslagen zijnde zal 

koper wezen. 

Item zal ieder koper gehouden wezen zijn kooppenningen monteren en onder de drie gulden 

te betalen, precies en degene daarboven zullen daarvan dag genieten tot  … eerstkomende, 

zonder dat iemand iets vermag te korten hetzij of hij pretentie heeft of niet welke pretentie 

ingeval hem zal geregaleerd worden met andere crediteuren staande deze conditie altijd onder 

de clausule van voluntaire condemnatie om deze tot laste van de gebrekkelijke te submitteren 

en laten verklaren executabel voor Laten alhier van Parwijs daartoe constituerende etc. … 

belovende etc. 

Item of iemand in deze kwam te koper en niet wilde of aan deze conditie konden voldoen 

samen hetzelfde herroepen tot laste van de gebrekkelijke die overbaat zal wezen tot profijt 

van de wezen en de meer gelding zal moeten opgelegd en gerepareerd worden dat dadelijk 

met en op restrictie als voor. 

Item zullen kopers gehouden wezen te betalen tot subsidie van lijfkoop van ieder gulden 1 

1/2/ en kwart stuiver naar advenant mitsgaders tot drinkgeld van de koeien 6 stuivers. 

- Kopers 

- Een koperen ketel, Secretaris De Winter, 22 stuivers. 

- Een aarde kruik, Lembrecht Helssen, 1 ½ stuiver. 

- Enige aardwerk, Bastiaen Van Passel, 11 stuivers 1 oord. 

- Een mand en houtwerk etc. Jan Vander Eigen, 8 stuivers 1 oord. 

- Een ijzeren potje, Joachim Van Hout, 11 stuivers. 

- Een pik met haak, Jan Van Dijck, 14 stuivers. 

- Een rooster, Wouter Janssens, 9 stuivers. 

- Een zoutvat, Jan Stercx, 5 stuivers 1 oord. 

- Een spinnenwiel en haspels, Maria Van Kerchoven Jans dochter, 32 ½ stuivers. 

- Een houten schop, Jan Van Kerchoven, 4 stuivers 1 oord. 

- Een kuip, Peeter Peeters 15 ½  stuivers. 

- Een tang, Jan Vermeerbergen 4 ½ stuivers. 

- Een tafel, Jan Vanden Broeck, 3 ½ stuivers. 

- Enige ijzerwerk, Olivier Verstappen, 4 stuivers 1 oord. 

- Een bank, Jan Laureijs, 3 stuivers. 

- Een rechtbank, Henrick De Winter Henrick zoon, 4 gulden 6 stuivers. 

- Een kalf, Bastiaen Euskens, 2 gulden 1 stuiver. 

- Het ruggen strooi met mandel, Jacobus Schaffraet en Jan Vander Eigen, tot 5 ½ 

de mandel tot 8 mandelen facit 2 gulden 4 stuivers. 

- En vele kopers vermeld enz. 

Aldus gedaan en geschiet ten overstaan van Jan Vermeerbergen meier, Adriaen Helssen, 

Adriaen Van Kerchoven, Peeter Peeters en Jan Sijen, Laten op de 17e november 1683. 

 

Aan de goedenis van Adriaen Van Outsel betaald 1 gulden 16 stuivers, het pondgeld 16 

gulden 2 stuivers. Aan Adriaen Van Outsel op korting geteld 6 gulden. 

Aan oproepen voor Jacop Bruers met consent van voogden 8 stuivers, aan Peeter 

Vermeeren om smout te kopen 1 stuiver 1 oord. 
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Aan Adriaen Verhoeven van de erfgenamen voor zijn kost van 4 maaltijden en drank samen 

10 stuivers. 

Een paar kousen voor Janneken betaald 14 stuivers. 

Ontvangen van secretaris over verschenen lasten etc. 20 stuivers. 

Aan Cornelis in twee keren en het laatste als hij naar Oikel een bedevaart samen 12 stuivers 

enz. 

 

Het kaft gekocht bij Jan Vander Eigen voor 5 stuivers 1 oord. 

Alsnog 8 mandelen ruggen strooi, Adriaen Vande Brande, 4 stuivers de mandel facit 32 

stuivers. Enz. 

 

17-11-1683 / Staat van schulden 

 

Staat van de schulden na voorgaande kerkgebod over degene pretendeerde ten laste van het 

sterfhuize van Jan Vermeeren en Maria Vuesch aangetekend op 17e november 1683 ten dag 

van de verkoping van de have meubelen van de voorschreven sterfhuize.  

Ieder crediteur in concurrentie moet missen 1/4e part. 

- In de eerste Marck Wouters komt voor paard vrachten over het aanvoeren van het 

hout tot het huis opgeladen in het klooster volgens zijn verklaring de som van 2 

gulden 10 stuivers. Voldaan aan Lembrecht Helssen. 

- Jan Laureijs pretendeert over verdienen arbeidsloon van paard vrachten tot huizing 

met steen halen volgens dezelfde verklaring de som van 19 stuivers. 

- Niclaes Horemans pretendeert over verdienen arbeid met hout binden tot 

Westmeerbeek (Meerbeeck) volgens dezelfde verklaring, 12 stuivers. 

- Joachim Van Hout pretendeert van arbeidsloon met smidswerk volgens het 

verklaring de som van 12 stuivers. 

- Olivier Verstappen pretendeert over verdienen arbeidsloon met smeden en geleverd 

ijzerwerk tot het huis volgens zijn verklaren de som van 2 gulden 2 stuivers. Met 

hem gerekend tegen de koopcedule. 

- Adriaen Van Peir pretendeert van afgeleverd koren tot twee viertelen als toen 

waard 3 gulden of wel het koren 5 gulden. Aan Adriaen betaald. 

- Jan Diercx voogd van de kinderen Adriaen Diercx pretendeert over winkelwaren 

volgens hun manual 2 gulden 8 stuivers. Betaald aan Jan Diercx. 

- Jan Ceulskens pretendeert over vrachten van mes.. etc. volgens hun verklaring 3 

gulden 1 ½ stuiver. Betaald op 19 februari 1689. 

- Jan Van Roeij pretendeert wei huur van het kerkhof tot Hulshout volgens zijn 

manual de som van 3 gulden. 

- Jan Bartholomeus pretendeert van arbeidsloon van schoenwerk etc. volgens zijn 

verklaring 19 stuivers. Aan hem voldaan. 

- Jan Stercx pretendeert over verdienden loon met kleermaker als anderszins 3 

gulden 19 ½ stuiver. Hierop gehad het speurriezaad in presentie komt hem 1 gulden 

5 stuivers. Dit door de secretaris aan mij voldaan. 

- Adriaen Verleuffel pretendeert over 21 dagen arbeidsloon van timmeren aan het 

huis ieder dag 12 stuivers facit 12 gulden 12 stuivers en voor zijn zoon 1 gulden 4 

stuivers. Daarop gehad 5 karren spanderen daarvoor belooft 2 gulden 8 stuivers dus 

rest 11 gulden 8 stuivers. Adriaen Vande Brande ondergehouden. 

- Adriaen Vande Brande pretendeert over gehaalde waren zo in boter, bier met nog 

de kost van de uitvaart., karwei als het huis gericht werd samen volgens biljet bij 

verklaring overgegeven de som van 39 gulden 17 3/4e stuivers. Hieraan moet korten 

de arbeid 2 gulden 8 stuivers.  
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- Jan Vermeerbergen Adriaenssone pretendeert op de verschenen huishuur en enige 

verteer samen volgens zijn verklaren 7 gulden 5 stuivers. Item over rest van 

landpacht 1 lopen koren. 

- Wouter Janssens pretendeert over verschenen huishuur tot Westmeerbeek volgens 

dezelfde verklaring de som van 6 gulden. Item over lasten alsnog te betalen aan 

Wouter Bruers 1 gulden 10 stuivers salvo. 

- Jan Van Eijnde pretendeert over verschenen subsidies van het jaar 1682 en 1683 de 

som van 8 stuivers. 

- Item over achterstallige (verachterden) voorlijf van huishuur verschenen half maart 

1683 volgens dezelfde verklaring de som van 10 gulden 15 ½ stuivers. 

- Amandus Maesmans pretendeert over verschenen bij hem als collecteur onder 

Zoerle opgehaald volgens zijn Manuel de som van 1 gulden 1 oord.  

- De weduwe Jacop Cleijs [Claes] pretendeert over huishuur volgens haar verklaring 

de som van 4 gulden. 

- Matthijs Ooms pretendeert van verdienden arbeidsloon met dekken en geleverde 

dackbauden gedaan tot het huis deze van 5 gulden 4 stuivers. 

- Mr. Antonij Ferremans pretendeert over cure en mondkosten van Jan Vermeeren 

de som van 6 gulden. Present voldaan door Adriaen Vande Brande. 

- De Heer van … pretendeert [stuk papier met speld daarop] 

- Peeter Vermeerbergen als voogd over de kinderen Adriaen Vermeerbergen van 

hetgeen in de koopdag hebben besteed 1 gulden 18 stuivers. Aan Adriaen 

Vermeerbergen voldaan voor de helft. 

- Marcelis Verhagen pretendeert over verschenen huishuur tot Hulshout de som van 

8 gulden. Aan mij voldaan door de secretaris De Winter. 

- De meier Mangelschots tot Hulshout volgens zijn biljet 11 gulden 8 1/4de stuivers. 

- Aan de kerkrechten van Maria Vuesch te betalen 2 gulden 16 stuivers. Betaald aan 

mijnheer De Coninck. 

- Andries Snoecx pretendeert over verdiende paard vrachten en 25 stuivers geleend 

geld samen 3 gulden 3 stuivers. 

- Peeter Van Kerchoven komt van paard vracht en geleverd steen de som van 2 

gulden 12 stuivers. Item over huishuur 7 gulden 10 stuivers. 

- Item aan Dingen Vermeeren voor haar loon 1 gulden 10 stuivers. Voldaan. 

- Adriaen Vermeerbergen pretendeert over wei huur de som van 8 gulden. Mij komt 

van kopie 2 gulden 12 stuivers. Zijn part van rol… 

- Adriaen Wilms over verschenen laste 2 stuivers. 

- Adriaen Snijers over arbeidsloon van weven 13 stuivers. 

- Adriaen Van Hove over hooiwas 4 gulden. 

- Jan Van Kerchoven pretendeert ½ vierteel koren 9 gulden. 

- Lembrecht Helssen over lasten en imposten, 3 gulden 3 ¼ stuivers. 

- Jacobus Schaffraet. 

Einde verder geen blad te bespeuren, slordige bladeren die niet opeenvolgen. 
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25-03-1685 / Openbare verkoping [Deels letters vervaagd] 

 

Op de 25e maart 1685 zullen Jan De Winter en Jan Douwen verkopen enige bleekstukken in 

de bos beneden de Berg tot 100 zo dezelfde geschalmd staat met alsnog behoorlijk te ruimen 

zonder schade of enige eikenhout te roeren in de bos dan hetgeen geschalmd, maar alle andere 

van elzen .. sporcken clatelaer etc. groot en klein en zullen verkopers hun penningen moeten 

tellen nu half mei eerstkomende en zullen daarvoor moeten stellen sufficante borg, hun 

submitteren als in de voorgaande conditie om precies uit de bos te vervoeren allen aan de 

spruijten enige schade komt of ten langste op Sint-Peeter op pene dat de kapelmeesters 

hetzelfde daaruit kwam te doen op dubbel kost en moeten betaald voor lijfkoop van ieder 

gulden 1 stuiver voor conditie mits maar 1 koop 9 stuivers voor oproepen 3 stuivers alles 

zonder korten. 

- De handslag heeft geobtineerd Lembrecht Helssen voor 21 gulden. 

Coram Jan Vermeerbergen meier, Peeter Peeters Late en Peeter Vermeerbergen. 

Quod Attestor Henr. De Winter Secretaris 1685. 
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Secretaris akte uit het Parochie Archief Pastorij Zoerle-Parwijs 

 

03-10-1680 /Akte van staat en lijst van de goederen van het gehucht Zoerle-Parwijs  

 

Staan ten lijst de goederen over onze gehucht van Zoerle-Parwijs (Perwijs) daarover dezelfde 

zijn geschat en geëstimeerd [schatten] in waarde van kapitalen prijs mitsgaders jaarlijks 

pachten of waarde en vervolgens daaruit getrokken de 20ste penningen volgens de reglement 

aan ons meier en laten daarover toegezonden. 

- In de eerste komen alhier bevonden te worden in huizingen, de nummer van 18 en 2 

brouwerijen die door mekander geschat ieder jaarlijks 6 guldens sout 108 guldens dus 

alhier voor 20e penningen 5=8=0. 

- Item alsnog het verdere huis geschat mits de arme personen. 

- Item de landerijen onder deze laat Hove monterende in het geheel 77 ½ bunders, 

daaronder dat bevonden worden meer dan 25 bunders schommens en opgebroken 

heilanden die weinig zijn in prijs waardig noch ook in jaarlijkse gelden. 

- Item daaronder alsnog bevonden 8 bunders leengoed. 

- Dus het een door het andere genomen en geschat op 300 guldens. 

- Item jaarlijkse pachten het bunder door mekander geschat op 3 viertelen koren facit 

231 viertelen, het koren geschat op 2 guldens sout 472 guldens ergo 20e penningen 

23=2=0. 

- Item de beemden en weiden met hetgeen op het gemijn broeck en heieussels samen 

uitbrengen 23 bunders samen door mekander geschat op 175 guldens het bunder. 

- Item de beemden en weiden van die het prelaat van Tongerlo bestaat in 10 bunders 

ontrent, bij hun gehouden voor geamortiseerd daarvan hun 20e penningen betalen 

onder Tongerlo door hun pachters. 

- Item jaarlijks geld geschat op 6 guldens bunder facit 192 ergo 20e penninck 9=12=0. 

- Item de bossen 5 bunders geschat in kapitaal penningen op 250 guldens. 

- Item in jaarlijkse geld geschat op 10 guldens het bunder facit [uitkomst of bedrag] 50 

guldens dus ook penning 2=10=0 

Wij meier en laten van de laat Hove van Perwijs land van Geel verklaren de bovenstaande 

estimatie [raming of schatting] naar onze kennis alzo te hebben bevonden in prijs in elk 

aangesteld maar van de huizingen passioneel allen aangesteld jaarlijks geld, mits zijn van 

slechte importantie en zonder neogene, dan alleenlijk met simpel labeur [arbeid] worden 

gebruikt. 

 

Verklarende verder nota bene de pastorale tiende onder Parwijs is overgedragen, dat de tiende 

van hun gehucht worden opgehaald bij de pachters van heer Markies van Westerlo en de heer 

Prelaat van Tongerlo. 

 

Verder alhier onder niet en enig vijvers of moeren noch molens, welke goederen gemeentelijk 

betalen in alle laste zo bede, subsidie als andere. 

 

Behoud lijk degene gebruikt worden bij de pachters van de heren van Tongerlo die niet en 

betalen enige bede of subsidie dan de personele lasten halve last. 

 

Dat is geschied voor Jan Vermeerbergen meier, Helsen, Van Kerckhoven, Peeter Peeters, 

Jan Vermeerbergen, Jan Seijen en Peeter Helsen laten. 3e oktober 1680, Hendrik De 

Winter secretaris. 
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Secretaris akte uit het Abdij Archief Tongerlo, doos IV 214 

 

07-04-1667 / Attestatie of getuigenis 

 

Comparerende voor ons meier en Laten ondergenoemd Bastiaen Thilemans oud omtrent de 

52 jaar, heeft verklaart en geattesteerd dat hij comparant nu geleden omtrent de 25 jaar alhier 

heeft gegraven aan het kerkhof tot bereiding van hetzelfde kerkhof, zeker kuil om daarin een 

staak te stellen tot de poort en aldaar gravende heeft bevonden zeker gebeenten van mensen 

en onder andere een doodshoofd nog bekleed wezende met het haar en ander gebeenten 

merkelijke en kennelijk dat hij comparant verklaart dat hetzelfde zijn gebeenten van gestorven 

(afflijvinge) en overleden mens et habita lectura persitit et signanit en was ondertekend 

Bastiaen Thilemans. 

 

Comparant Meester Peeter Heijlen, schoolmeester alhier tot Zoerle en heeft verklaart en 

geattesteerd dat hij comparant zeker hofje makende op het kerkhof tot Zoerle en aldaar 

gegraven heeft bevonden 6 of 7 kisten en aldaar inliggende, zeker gebeenten van mensen 

voortijden alhier begraven et habita lectura persitit et signanit en was ondertekend Peeter 

Heijlen. 

 

Comparant Peeter Goijvaerts kapelmeester alhier tot Zoerle en heeft verklaart en 

geattesteerd oud zijnde omtrent 45 jaar en dat hij comparant in tijde van pest alhier tot Zoerle 

op het kerkhof heeft gemaakt een graf waarin is begraven geweest zijn nicht en nog verklaart 

hij comparant dat dezelfde tijd nog meer andere personen en kinderen zijn begraven geweest 

op hetzelfde kerkhof et habita lectura persitit en singnanit en was ondertekend Peeter 

Goijvaerts. 

 

Comparant Maria Vande Bos, oud omtrent 72 jaar en heeft verklaart en geattesteerd dat haar 

ooms alhier tot Zoerle op het kerkhof zijn begraven ten tijde van de pest en hetzelfde haar 

ouders zeer dikwijls heeft horen zeggen en speciaal dat dezelfde lijken of dode lichamen zijn 

gebracht van Heultje gehucht onder den marquisade van Westerlo et habita lectura persitit et 

signant en was ondertekende aldus x waarbij stond handmerk van Maria Vande Bos. 

 

Aldus gedaan en geattesteerd Coram Paulus De Winter meier, Jan Verstappen en Adriaen 

Verlijnden Laten onder de Laathove van Parwijs onder de jurisdictie van Geel deze 7e april 

1667 onder stond Quod Attestor Henr. De Winter secretaris. 

 

Wij meier en Laten ondergenoemd verklaren en attesteren dat Dielis De Ceuster oud meier 

alhier met zijn huisvrouw Barbara Van Hout nu tegenwoordig overleden en het dood 

lichaam boven de aarde staande in haar leven zeer dikwijls en menig maal hebben verzocht 

aan de Eerwaarde Heren de Heer prelaat van Tongerlo en aan de heer pastoor van Westerlo en 

hetzelfde bij hun geconsenteerd zijnde om in de Kapel van Sint-Niklaas (Cappelle van St 

Niclaes)  alhier tot Zoerle te mogen worden begraven naast mekanders mits in de 

parochiekerk tot Westerlo betalende de gewoonlijke kerkrechten hebben daarom uit puren jaar 

gegund aan de Kapel van Sint-Niklaas voorschreven een som van 300 gulden, om daarvoor 

een jaarlijkse week mis van de zaterdagen te celebreren ter eren van Onze-Lieve-Vrouw, mits 

ziende de groten jaar en devotie van vele personen, welke voorschreven som is gegund op 

zulke conditie ingeval geen wekelijkse mis en zoude geschieden dat alsdan de vrienden na 

hun dood de voorschreven som mogen weder tot hun nemen, hebben alsnog bovendien aan de 

voorschreven Kapel altijd goede en getrouwe dienst gedaan, als wezende twee oude personen 

nu met mekander in huwelijk geweest omtrent de 58 jaren en gedurende hun voorschreven 
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huwelijk in alle troebele en kwade tijden gedefendeerd en gadegeslagen zover hun mogelijk is 

geweest in welke Kapel voorschreven alle tijden wekelijkse zijn geschiedende zondags, 

woensdags en vrijdagsmissen, daarboven alsnu nog worden gecelebreerd zo door de 

voorschreven Dielis De Ceuster als andere goede personen, dinsdags en zaterdags hebben wij 

Paulus De Winter meier, Jan Verstappen en Adriaen verlijnden Laten onder de Laathove 

van Parwijs deze attestatie bij onze gezworen secretaris en in onze naam laten schrijven en 

ondertekend onder stond Quod Attestor Henr. De Winter secretaris. 

 

Na conditie is deze met origineel attestatie bevonden te accorderen, Quod Attestor Henr. De 

Winter secretaris 1667. 
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