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Woord vooraf 

 

Deze notariaatsprotocollen zijn bewerkt. 
Het bevat de inhoud van de notariaatsprotocollen van notaris Amandus Maesmans,  
respectievelijk gevestigd in Zoerle-Parwijs. 
 
De akten zijn niet ingebonden, niet genummerd en de jaren liggen niet in juiste 
volgorde, het is hiermee ordelijk afgewerkt op dag, maand en jaar. 
 
In het Rijksarchief van Antwerpen bevindt notaris Amandus Maesmans niet in de 
index van notarissen.  
 
Hij is geordonneerd en geadmitteerd in de Raad van Brabant. 
 
De notariële akten van notaris Amandus Maesmans is ten vroegste geschreven in het 
jaar 1688 en eindigen in het jaar 1713. 
 
De meeste akten bevinden zich in het Oud Gemeente Archief van Zoerle-Parwijs 
onder reeks 1 nummer 32. 
 
En de andere akten in diverse archieven. 
Onder andere:  
In het Gemeente Archief van Westerlo (G.A.W.) 
In het Oud Gemeente Archief Westerlo onder nummers 455 en 742. (R.A.A.) 
Abdij Archief Tongerlo, doos nummer IV 214 
Al deze akten zijn samengebracht in één geheel, steeds staat er vermeld onderaan de 
bewerkte akte de bron van het Archief. 
 
In de index van familienamen wordt vermeld de kopers en verkopers van 
onroerende goederen, van de roerende goederen vermeld men alleen de verkopers, 
personen van akkoorden, attestaties, testamenten, inventarissen, obligaties, 
processen, scheiding en deling en huurders en verhuurders ook. 
Komen niet voor in de index kopers van roerende goederen, zoals meubelen, bomen, 
rus, granen en hooiwas, aanpalende eigenaars en getuigen toch staan deze in de 
bewerkte akten vermeld. 
 
In de toponiemen wordt alfabetisch vermeld de plaatsnamen, namen van 
uithangborden van huizen, benaming van percelen, gehuchten en parochies. 
 
Johan Verduyckt  
Zoerle-Parwijs 
Maart 2022 
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06-11-1688 

 

Conditie en voorwaarde volgens welke Peeter Peeters Mr. Henricxsone en Anna Van 

Lommel gehuisden, zullen verkopen. 

- Zeker hun huis, hof en land daaraan gestaan en gelegen in de Renderstraat 

(Reijnderstraet) onder dezer jurisdictie van Westerlo, groot 274 roeden salvo justo, 

palende oost en noord S’ Heeren straat (S Heeren straete) zuid Peeter Douwen 

erfgenamen en west de erfgenamen Henrick Peeters. 

In de eerste wordt het voorschreven huis, hof en land gegarandeerd op zijnen gerechten 

Heeren cijns en servituten van wegen ingeval en vorder los en vrij. 

Item zal het voorschreven goed verkocht worden op hogen of verdieren doende ieder hoge 2 

gulden te bedelen half en half ten verkopers en kopers profijt. 

Item mits het voorschreven huis en land is verhuurt voor drie jaren zo zal de koper moeten 

tevreden zijn mits daarvan trekkende de pacht en voorlijf tot expiratie van de termijn van drie 

jaren en zal de koper de korenpacht trekken die heeft beginnen te lopen half oogst laatstleden 

ter kwantiteit van 5 viertelen en de voorlijf ingaande te Bamis ook laatstleden ter som van 12 

gulden en ene dag pikens. 

Item zal de koper gehouden zijn ten dag van de goedenis betalen aan de verkopers boven alle 

onkosten op deze koop komende te gerezen (die bij dezelfde ook zullen betaald worden en 

voor de helft korten aan zijn kooppenningen) de som van 50 gulden. 

Item van de verdere koopsom zal de koper gehouden wezen en ook volstaan mits daarvan 

betalende jaarlijks intrest tegen de pennink 20 en dat op deze conditie (mits zij verkopers zijn 

geldende een strike obligatie van 500 gulden kapitaal aan zekeren Canoninick van Sint-Jacobs 

tot Antwerpen met naam O: Sprockmans) dat de koper voor zovele het surplus van de koop 

zal komen te monteren naar advenant in cas van nodige waar de verkopers kosteloos en 

schadeloos zal hebben te ontlasten en daarvan de intrest moeten aannemen te betalen van de 

dag van de goedenis. 

Item zal de koper gehouden wezen aan de verkoper huisvrouw voor een kar mest? (ker messe 

offte een nief cleet) of een nieuw kleed te geven de som van 32 ½ gulden, zonder korten aan 

de principale koopsom. 

Item waart zaken iemand op deze koop kwam te hogen of dezelfde te verniet sufficant zijnde 

zo zullen de verkopers altijd hun keus hebben van hun te moeten gehouden aan de eerste, 

laatste of andere hogers of verdieren, die de koop ook moeten zullen houden zonder enige 

tegenzeggen. 

Op alle welke conditie het voorschreven huis aangeslagen aan Adriaen Van Houdt 

Paulussone voor en om de som van 500 gulden. En stelt daarop 8 hogen, Peeter Van 

Kerckhoven stelt 1 hoge, Adriaen Van Houdt koper stelt nog 2 hogen en scheid daarmede 

uit voor deze keer (scheijt daer mede uijt voor dese reijse) 

Aldus gedaan en getaxeerd de 6e november 1688, Coram Jan Van Dijck en Sebastiaen Van 

Kerckhoven getuigen en is minute dezer bij verkopers en koper ondertekend.  

Bron Rijksarchief Antwerpen: Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742. 

 

02-10-1690 / Openbare verkoping 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs residerende en Juffrouw Anna 

Ooms, begijntje tot Herentals, heeft verklaart op de panden gerenuncieerd  bij Juffrouw 

Maria Heijmeulen, Vrouwe der infirmeij vanden beggijnhove te Herentals voorschreven 

gecompeteerd hebbende Wouter Van Kerckhoven zijn erfgenamen of zo wie gelegen tot 

Parwijs boven de hogen bij Mr Peeter Wils uit haar na gesteld dus zij ook voorgoed houdt, 

alsnog te stellen 12 hogen gelovende etc. verbindende etc. renunciërende etc. actum Coram 
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Mr Peeter Wils voorschreven ook notaris en Niclaes Lathouwers getuigen op 2e oktober 

1690. 

Op de 2e oktober heeft Juffrouw Anna Ooms, begijntje tot Herentals volgens akte daarvan de  

zijnde op de voorschreven perceel van erve altoos volgens conditie alsnog gesteld 12 hogen.  

Op heden de 5e oktober compareert Mr Peeter Wils als gelaste van Juffrouw Anna Ooms 

stelt alsnog volgens conditie nog 5 hogen ter presentie van Jan Bruijnseels getuigen. 

Op de 13 oktober is de kaars van s’ Heeren wegen ontsteken en stelt Adriaen Van 

Kerchoven alles volgens conditie op de voorschreven perceel van erve alsnog 1 hoge en is de 

kaars op Adriaen Van Kerchoven uitgegaan en aangebleven ter presentie van Jan 

Vermeerbergen meier, Adriaen Helssen en Jan Vermeerbergen laten. 

Bron: Gemeente Archief Westerlo. Notaris Amandus Maesmans, losse akten. 

 

29-12-1691 / Openbare verkoping 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs residerende en in de presentie 

van de getuigen naar genoemd, Peeter Gijbens dewelke op agreatie zijn kinderen, voogden 

en oppervoogden bekenden verkocht te hebben. 

- Zeker perceel erve zijnde weide gelegen in de Zaart onder Westerlo (Saert onder 

Westerloo), groot 100 roeden salvo met aanpalende komende oost Michiel 

Blampaerts, zuid Peeter Peeters en de erfgenamen Merten Helsen, west Catlijn 

Verleuffel en noord Merten Soeten erfgenamen en dat aan Guiliam Lem[m]ens, 

present en de koop accepterende op conditie navolgende. 

Item is het voorschreven goed verkocht los en vrij op de rechten Heeren cijns zonder meer en 

dat met hogen of verdieren doende ieder hoge of verdier 2 gulden te bedelen half en half ten 

verkopers of kopers profijt. 

Item alle onkosten die ter zake van deze koop zullen komen te gerezen zo van pondgeld, 

goedenis, kaarsbranding, conditiegeld, lijfkoop als alle andere zullen bij verkoper en koper 

moeten gedragen en betaalt worden half en half. 

Item ingeval enige lasten of cijnzen verachter staan zullen bij de verkopers gezuiverd worden. 

Item zal de kopers zijn gekocht goed aanvaarden de dag van de goedenis dan alzo hetzelfde 

alsnog is verhuurt voor de tijd en termijn van 3 jaar, waarvan het eerste is ingegaan anno 

Kerstmis laatstleden, zo zal de koper met de pacht of voorlijf de voorschreven termijn 

gedurende hem moeten content houden. 

Item ingeval iemand op dezen koop komt te hogen niet insufficiënte zijnde zal de verkoper 

hem mogen houden aan de eerst, tweede of andere hoger die de koop zal moeten houden en 

betalen. 

Op alle welke conditiën de koper voor de voorschreven weide gelooft ten dag van de goedenis 

(welke geschieden zal na 3 behoorlijke kerkgeboden en kaarsbranding) te tellen en betalen de 

som van 57 gulden stellende daarop 8 hogen, Jacob Soeten stelt nog 1 hoge, de koper stelt 

nog 1 hoge daarmede uitscheidende voor deze keer. 

Aldus gedaan op deze 29 december 1691 Coram Adriaen Pauwels en Adriaen Bollincx 

getuigen is de minute dezer met de voorschreven comparanten en mij notaris behoorlijk 

hebben ondertekend.  

 

Op datum voorschreven heeft de koper alsnog gesteld op de voorschreven koop 3 hogen ter 

presentie van Balthasar Vanden Brande en Niclaes Goijvaerts getuigen, was ondertekend 

Guilliam Lemmens en nog onder waars stond. 

En comparanten op datum voorschreven Engelbert Verschueren en Pauwels Van Hout de 

voorschreven die voorschreven verklaren te ageren en houden voor goed, oorkonden hebben 
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deze ondertekend en was ondertekend Engelbert Ver Schueren, Pauwels Van Houdt onder 

stond quod Attestor en was ondertekend A. Maesmans notaris public. 

 

De kaars hierover rechtelijk ontsteken zijnde met uitgang van dezelfde, Guilliam Lemmens 

koper gebleven, actum in collegio deze 5 februari 1692 

Bron Rijksarchief Antwerpen: Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742. 

 

09-01-1692 / Openbare verkoping 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs residerende ter presentie van 

getuigen naar genoemd Peeter De Neeff, welke voorschreven comparant bekende met deze 

verkocht te hebben: 

- Zeker perceel erve gelegen onder Heultje jurisdictie van Westerlo (Heultken jurisdictis 

van Westerloo) komende met de aanpalende oost en zuid Jan Van Kerckhoven, west 

de erfgenamen Jan Diricx en noord Christiaen Stevens erfgenamen. 

En dat aan Frederick Willems en Jenneken Mertens gehuisden present en de koop 

accepterende op conditie als volgt. 

In de eerste is het voorschreven goed verkocht los en vrij op de rechten Heeren grondcijns 

zonder verder welke cijnzen ingeval ten achteren staan bij de verkopers zullen moeten 

gezuiverd worden tot de dag van de goedenis. 

Item zal de koper zijn gekocht goed aanvaarden half maart naast komende als wanneer hij de 

landen op het voorschreven goed geëist worden en zal moeten aannemen te betalen. 

Item is het voorschreven goed verkocht met hogen en verdieren doende ieder hogen 2 gulden 

te bedelen half en half ten verkoper en kopers profijt. 

Item alle onkosten die ter zaken van deze koop zullen komen te gerezen zullen bij partijen 

betaald worden half en half. 

Item zal de verkoper in de voorschreven weide alsnog vermogen te baggeren en uitdelven 30 

roeden moer het zijne verkopers gelieve waartoe de tijd zal hebben van 12 jaar waarna het de 

koper ingeval geen uitdelving zal mogen voor hem behouden. 

Op alle welke conditiën de koper voor de voorschreven erve gelooft te betalen de dag van de 

goedenis de som van 50 gulden, stellende daarop 7 hogen, A. Maesmans stelt 1 hoge, 

Frederick Willems koper stelt nog 1 hoge en daarmee uitscheidende voor deze keer.  

Aldus gedaan deze 9e januari 1692 Coram Jan Vermeerberghen meier van Parwijs en Jan 

Helsen getuigen is de minute dezer bij de comparanten en de getuigen met mij notaris 

behoorlijk ondertekend. 

Bron Rijksarchief Antwerpen: Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742. 

 

20-03-1692 / Openbare verkoping 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs residerende ter presentie van 

getuigen naar genoemd Adriaen Van Kiel man en momboor van Catlijn Van Kerckhoven 

dewelke in die kwaliteit bekende verkocht te hebben: 

- Zeker percelen van erven aan mekaar gelegen alhier tot Zoerle onder Westerlo groot in 

het geheel volgens meetboek 590 roeden genaamd de Herthoeven en Blocxkens. 

En dat aan Jan Caers Janssone present en de koop accepterende op conditie en restrictie als 

volgt. 

In de eerste is het voorschreven goed verkocht los en vrij op de rechten Heeren cijns zonder 

vorder, welke ingeval ten achteren staat tot Kerstmis laatstleden bij de verkopers zal moeten 

gezuiverd en afgedragen worden. 
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Item is hetzelfde goed verkocht met hogen doende ieder hoge 2 gulden te bedelen half en half 

ten verkopers en kopers profijt. 

Item alle onkosten in ter zake van deze koop zullen komen te gerezen zullen bij verkoper en 

koper moeten betaald worden half en half. [ieder de helft] 

Item ingeval iemand op deze koop kwam t hogen niet insufficiënt zijnde, zal de verkoper hem 

mogen houden aan de eerste koper of andere hoger die de koop ook zal moeten houden en 

voldoen. 

Item mits de verkochte erve met nog andere alsnog verhuurt is voor 1 jaar naar half oogst 

naast komende, zo zal de koper hem moeten content houden met de pacht naar advenant ter 

schatting van goede mannen, welke pacht van de kopers zal trekken twee volle jaren.  

Item zal de koper gehouden wezen zijn kooppenningen te tellen en betalen ten dag van de 

goedenis, welke geschieden zal na drie behoorlijke kerkgeboden en kaarsbranding en dat op 

pene van parate reële en heerlijke executie, constituerende de koper in cas van geen precieze 

betaling ten gelimiteerde tijd … en … samen en een ieder in het bijzonder om te gaan en 

compareren voor die heren wethouders des lants ende marquisaets Westerloo en deze tot last 

zijn constituante te doen en laten wijzen executabel en hem constituante in de betaling 

voorschreven te doemen en condemneren zo dezelfde hem mits deze volontair is laten 

doemen en condemneren houden voor goed vast en van waarden al hetgeen bij zijn 

geconstitueerde deze aangaande zal wezen gedaan onder verbintenis en renunciatie in forma. 

Item alzo het schaarhout staande op de voorschreven erve verkocht is om deze seizoen gekapt 

te worden volgens formelen recht zo en zal de koper in deze daaraan geen gezag hebben 

gelijk hij ook niet en zal hebben te pretenderen van enige opgaande eikenhout staande op 

dezelfde erve mits hetzelfde daar zal worden gedaan tussen datum deze en Sint-Peeter naast 

komende.  

Op allen hetwelk conditiën en restricties de voorschreven koper voor de voorschreven erve de 

dag van de goedenis heeft gelooft te betalen de som van 480 gulden en stellende daarop 8 

hogen, Niclaes Goijvaerts stelt 1 hoge, de koper en eerste hoger nog 1 hoge daarmede 

uitscheidende voor deze keer. 

Aldus gedaan Coram Jan Helsen en Thomas Van Castel getuigen deze 20e maart 1692 in de 

minute deze bij comparanten en getuigen met mij notaris ondertekent. 

 

Op heden deze 15 april 1692 zijn gecompareerd Dielis Ooms geassisteerd met Adriaen 

Ooms en Jan Van Neijlen als rechte voogden van de voorkinderen van de voorschreven 

Dielis Ooms en hebben voor en in de naam van dezelfde wezen en van bloedt wegen 

gecalengiert de voorschreven consignerende tot dien inhout een dukaat en in zilver eens 3 

stuivers penning zijnde het gang aan hun gerestitueerd en het zilver bij … opgetrokken actum 

Coram Bertel Boicx, Jan Van Leufel, Adriaen Soeten, J.B. Van Kerckhoven en Mattheus 

Diercx schepenen. 

Getekend: Henr. Vermeeren secretaris        

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo nummer 742. 

 

15-05-1698 / Obligatie van 300 gulden 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd Balthasar Vande Brande en Catlijn Soeten zijn huisvrouw, welke 

voorschreven comparanten bekenden mits deze wel en deugdelijk schuldig te wezen aan 

Adriaen Thijs als voogd over de achtergelaten wezen wijlen Hendrick Thijs en Petronella 

Peeters tot zijn wezen behoef, een som van 300 gulden in tegenwoordige Antwerpse 

wisselgeld, de schellink tegen 6 stuivers en ander specie naar advenant, bij de comparanten 

ten dank ontvangen gelovende van de voorschreven som te betalen interest jaarlijks tegen 4 
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gulden en 10 stuivers ten honderd, koers en ingang nemende op datum deze en alzo eerste 

maal verschijnende de 15e mei 1699 enzovoort van jaar tot jaar tot effectieve redemptie en 

afkwijting toe welke altijd zal mogen geschieden met gelijk som van 500 gulden in geld 

voorschreven en verschenen intresten, daarvoor verbindende de voorschreven comparanten 

hun respectieve have en erve hebbende en nog te verkrijgen geen gereserveerd en special 

zeker hun comparanten. 

- Huis met de erve daaraan gelegen en gestaan alhier in Parwijs bij hun comparanten 

tegenwoordig bewoond wordende, palende oost en west de erve van de Kapel van 

Sint-Niklaas (d’erffve vande Cappelle van Ste Nicolaes) alhier, zuid de erfgenamen 

van wijlen de secretaris De Winter en noord Peeter Peeters erve. 

- Met nog zeker perceel genaamd de Tommel groot 150 roeden salvo, palende oost Jan 

Vermeerbergen, zuid Jan De Winter en de weduwe Adriaen Helssen, west Jan 

Helssen erfgenamen en noord de baan. 

Beide gegarandeerd los en vrij op de gerechten Heeren cijns naar ingeval, constituerende de 

comparanten … en … samen en een ieder in het bijzonder om te gaan en compareren voor 

meier en Laten van Parwijs voorschreven en aldaar die voorschreven som op de 

voorgenoemde huizing en erve te doen en laten realiseren en hypothekeren in forma, 

houdende voor goed vast en van waarden al hetgeen bij hun constituerende deze aangaande 

zal wezen gedaan onder verbintenis en renunciatie in forma. 

Aldus gedaan deze 15e mei 1698, Coram Goris Adriaens en Jan Helssen Andriessoon 

getuigen is de minute dezer bij de voorschreven comparanten met mij notaris behoorlijk 

ondertekend.   

Bron: Gemeente Archief Westerlo. Notaris Amandus Maesmans, losse akten. 

 

30-11-1699 / Scheiding en deling 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd Merten en Mattijs Van Vuijtven, Willem Cuijpers weduwnaar 

wijlen Maria Van Vuijtven, als mede bij handschrift van Elisabeth Vande Veken weduwe 

wijlen Pauwels Van Vuijtven, welke voorschreven comparanten verklaren bij deze bij en 

mits deze in enige jaren geleden gescheiden en gedeeld hebben in minschap de goederen hun 

achtergelaten bij wijlen hun ouders Pauwels Van Vuijtven en Maria Wils welke deling bij 

Jan Goijvaerts schepen van Westerlo is gemaakte en dat in voegen en manieren als volgt. 

- In de 1ste kavel was gesteld huis en hof met de helft van het binnenveld gestaan en 

gelegen tot Damseinde (Daemseijnde) onder Westerlo, deze is bevallen aan Merten 

Van Vuijtven. 

 

- En voor de 2de kavel is gesteld, de helft van de Kenen dries naast de westzijde met 

alsnog een beemd op het Schobbroek (Schoubroeck) groot omtrent 3 sillen en dat 

deze kavel is bevallen ten deel gevallen aan Mattijs Van Vuijtven. 

 

- Item dat voor de 3de kavel is gesteld de schuur met de andere helft van het binnenveld 

met 1 sille weide met hetgeen over de 3 sillen was van zeker perceel erve genaamd 

den Grooten dries deze competerende aan de vierde kavel, deze competerende aan 

Willem Cuijpers man en momboor van Maria Van Vuijtven. 

 

- Item voor de 4de kavel gesteld is geweest eerst een perceel land genaamd den Grooten 

dries de maat van 3 sillen met nog 2 heijkens gelegen onder Westerlo en nog 2 

heijkens gelegen onder Tongerlo, welke laatste 2 heiden zijn overgenomen bij de 
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voorschreven Willem Cuijpers voor een korenrente van 1 lopen en 3 kwart jaarlijks 

aan de Beneficie tot Herentals is bij kavel ten deel geweest Pauwels Van Uijtven. 

 

- Item laatste en voor de 5de kavel die bevallen was Adriaen Van Vuijtven was gesteld 

de helft land Kenen dries naast de oosten met nog een plek land genaamd het 

Blocxken  met een perceel weide gelegen tot Schobbroek (Schoubbroeck). 

 

Verklaren de voorschreven de voorschreven comparanten de voorschreven percelen van erve 

alzo te hebben gescheiden en gedeeld en met hun aan gedeelte goederen tevreden zijn gewest 

en nog tevreden zijn, op de put en paal zo dezelfde gelegen zijn mede op de Heerlijke cijnzen 

en servituten van wegen, alsmede dat zij condividenten zullen mekanders moeten weg 

verlenen naar hun goederen hetzij aan gedeeld verkregen of gehuurde ten minste schade 

daarachter gelegen, renunciërende de voorschreven comparanten ten deze zo zij voorgaande 

alsnog hebben gedaan van de voorschreven percelen van erven den een tot de andere behoeve 

in forma. 

Aldus gedaan deze 30e november 1699 Coram Henrick Toelemans en Jan Helssen getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

16-03-1700 / Obligatie van 150 gulden 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris en de getuigen onder genoemd Peeter 

Soeten schepenen en Jan Goijvaerts bedezetters van Gelendel onder Westerlo (Geliendel 

onder Westerloo), welke comparanten bekennen mits deze wel en deugdelijk schuldig te zijn 

van rechtvaardige schuld Guilliam Huijgens, molenaar van Zoerle (meulder van Soerle) een 

som van 150 gulden bij die comparanten in wisselgeld ten dank ten behoeven van hun 

gemeente ontvangen, gelovende van de voorschreven som te betalen intrest jaarlijks tegen de 

pennink 20, koers en ingang genomen hebbende de 8e dezer maand maart en alzo eerste maal 

verschijnende de 8e maart 1701 enzovoort tot redemptie en afkwijting toe, welke altijd zal 

mogen geschieden met gelijke som van 150 gulden en verschenen intresten, daarvoor 

verbinden zij comparanten samen en ieder in solidum hun personen en goederen zo have als 

erve waar of op wat plaatsen dezelfde bevonden zullen worden geen gereserveerd en is mede 

gecompareerd Adriaen Van Houdt, dewelke tot ontlasting van de voorschreven comparanten 

en gemeente die voorschreven som gelooft te betalen onder volontaire condemnatie, 

verbintenis en renunciatie als naar recht. 

Aldus gedaan deze 16e maart 1700, Coram Mr G. Keijbergh en Anthoni Goijvaerts 

getuigen is de minute bij alle de comparanten met mij notaris behoorlijk ondertekend.  

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Westerlo, nummer 455. 

 

13-02-1708 / Akkoord 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Antoon De Brier koster en schoolmeester alhier geassisteerd met 

Anna Huijsmans zijn huisvrouw ten eenre, Jan Verleuffel als man en voogd van Maria 

Anna Van Houdt  // ook geassisteerd met dezelfde // ter andere zijde, welke voorschreven 

comparanten bekenden in vriendschap alle ruzie en proces te voorkomen te weten 

geaccordeerd en getransigeerd over hun differente alreeds in proces zijnde voor wethouders 

alhier en dat in voegen en manieren als volgt. 

- Als te weten dat de eerste comparant met zijn huisvrouw van nu af afgaat en 

renunciërende alle zulke pretenties als hij zo in de naam van zijn vrouw (nomine 

uxoris) voorschreven ofwel  vanwege zijn kinderen zoude komen of vermogen te 
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pretenderen in de goederen op de tweede comparant voorschreven huisvrouw 

verstorven van wegens haar grootvader Adriaen Van Houdt en haar broer Adriaen 

Van Houdt gewezen koster tot Herselt, om dezelfde goederen te mogen aanvaarden 

nu half maart eerstkomende zonder dat de eerste comparant daaraan wilt nog en 

vermag te behouden enige het minste recht of pretentie, daar laat hetzelfde goed zo 

voorschreven is ten behoeve van de tweede comparant en met zijn huisvrouw (cum 

uxore) en dat voor zoveel hun aangaat, blijvende de voorschreven tweede comparant 

huisvrouw deze aangaande voor zoveel wat aangaat de revenuen van de voorschreven 

goederen bij de eerste comparant na de dood van de tweede comparant grootvader 

opgetrokken en genoten als mede de reparaties bij de eerste comparant gedaan aan hun 

tweede comparant huizing, dit alles is de een tegen de ander geglisseert en 

geremitteerd zodat de eerste comparant die aangaande in gehouden te doen enige 

rekeningen en bewijs  

- Waartegen de eerste comparant ook zal vermogen behouden voor zijn eigen huis en 

erve gestaan en gelegen aan het kerkhof tot Herselt, waarvan zij tweede comparant 

voor hun part zijn renunciërende mits deze, vermits hij eerste comparant boven 

hetgeen nog rest is over uitkoop alsnog contant moet betalen een som van 30 guldens 

courant geld. 

- Item nopende de rente waarmede de tweede comparant goederen belast zijn, moeten 

bij de eerste comparant betaalt worden tot half maart eerstkomende, alsook de lasten 

van de voorschreven goederen, de cijnzen moeten bij de eerste comparant ook betaalt 

worden tot Kerstmis laatstleden. 

- En mits deze geconditioneerd en gecontracteerd dat de tweede comparanten in het 

toekomende geen de minste actie of recht meer te zullen hebben of komen pretenderen 

en zullen hebben in hun tweede comparant goederen alwaar zodat de voorschreven 

tweede comparant huisvrouw hier present of haar broer voorschreven kwam te 

sterven, dan zullen dezelfde goederen blijven en gaan het hun struik ingeval van geen 

andere dispositie, dit contract gelovende partijen comparanten hun in te houden voor 

goed, vast en van waarden alles onder verbintenis en renunciatie van de voorschreven 

comparanten huisvrouwen van het beneficie sen. Cons. Veld. Auth. Si qua muter, 

hiervan door mij notaris onderricht.   

Aldus gedaan deze 13 februari 1708 Coram Henrick Verswijvel en Jan Verleuffel Willmsse  

getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

06-03-1708 / Cassatie van een obligatie van 40 pattacons 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Martinus Helssen Wilmssone als last en procuratie hebbende van 

zijn oom Jan Wuijts aan mij notaris en getuigen getoond en gebleken, dewelke gelast zo 

voorschreven is verklarende bij en mits deze te transporteren, cederen en over te geven aan 

Geeraert Helssen Geerdensone een kapitale obligatie van 40 pattacons in specie met 

verlopen intresten aan de voorschreven Jan Wuijts verleden bij wijlen Peeter Douwen ten 

penning 20 jaarlijks en zo 5 gulden jaar volgens obligatie gepasseerd voor notaris Henrick De 

Winter op datum 1e juli 1708 mits deze wordt gecasseerd en bij Jan en Antoon Douwen 

hiermede comparerende van de voorzeiden Peeters zonen herkent dienvolgens consenteert hij 

eerste comparant in de cassatie van de voorschreven obligatie verklarende dienvolgens de 

voorschreven eerste comparant van de voorschreven obligatie ten behoeve van de 

voorschreven Geeraert Helsen te renunciërende in forma; 



10 

 

Aldus gedaan deze 6 maart 1708 Coram Adriaen Verstappen en Adriaen Ver Boven 

getuigen.    

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

08-03-1708 / Testament 

 

In de naam ons Heeren amen bij de inhoudt van deze openbaren instrument van testament 

enz. zijn gecompareerd de eerzame Jan Geeben en Elisabeth Wouters zijn wettige 

huisvrouw wonende binnen de jurisdictie ten gehucht van Gelendel, beiden gezond en wel te 

passe enz. hebben bij vorm van testament gemaakt en geordonneerd het naar volgende. 

- In de eerste hebben testateurs hun zielen scheiden uit hun sterfelijke lichamen bevolen 

aan god enz. hun dood lichamen der geweide aarde met een uitvaart ter discretie van 

de langstlevende, welke langstlevende ook zal gehouden wezen dadelijk na de dood 

van de eerste stervende te doen lezen tot lafenis van dezelfde ziel 10 missen van 

requiem ter plaatse daar hun gelieven zal. 

- Komende verder tot de dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst van de have alle 

en eigenlijke dezelfde van wat natura die zijn hebben zij testateurs aan mekaar, de 

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

daarmede te doen hun vrije wille, zonder daarvan iemand te moeten leveren staat of 

inventaris // de testateurs kinderen daar uitsluitende niet gevende de testatrice ingeval 

van langstlevende aan ieder dezelfde 12 stuivers // geconsidereerd zij testateurs 

dezelfde have (haeffelijkheijt) in geheel met mekanders hebben geconquesteert en dat 

alsnog gekomen van .?...?.. willen geven 50 gulden. 

- Item laat en maakt hij testateur aan zijn voorschreven huisvrouw testatrice in deze haar 

leven lang gedurende 2 viertelen koren jaarlijks aan hem testateur gelaten bij wijlen 

zijn broer Peeter Gheeben staande te kwijten met 100 gulden, latende van de erfdom 

voor de helft ook aan haar testatrice zijn huisvrouw, de ander helft daarvan legateert, 

maakt en geeft hij testateur aan zijn dochter Anna Geeben na de dood van testatrice 

noemende zij testateurs in hetgeen voorschreven alzo mekanders de eerst stervende 

van de langstlevende hun erfgenamen als mede de testateurs zijn kinderen ook in 

hetgeen voorschreven ubigine pleno jure institutionis, dit verklaarden zij testateurs te 

wezen hun testament en uiterste wille, willende en begeren dat hetzelfde stads grijpen 

van waarden gehouden worden en zijn volle effect sorteren zal hetzij bij vorm van 

testament, codicille, donatie, contract of anderszins alwaar zo dat alle solemniteiten 

van recht hiertoe geregistreerd hierin niet van ware gereserveerd ook niet tegenstaande 

enige constitutie of landrecht ter contrarie, de welke zij testateurs voor zovele in hun is 

en ten deze nodige derogeren mits dezen reserverende hun verandering, minderen en 

meerderen en te niet doen consenterende etc.  

Aldus gedaan de dag, maand en jaar als boven Coram Merten Van Kerckhoven en Henrick 

Waghemans getuigen en de testateurs en getuigen door mij notaris afgevraagd zijn of zij 

kunnen schrijven verklaren de testateurs nee en de getuigen ja. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

31-03-1708 / Verhuring 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Maria Verlinden weduwe wijlen Lembrecht Helssen welke 

voorschreven comparante bekend mits dezen verhuurt te hebben aan Bernaerd Coenen. 

- Zeker percelen van erven gelegen alle onder de Heerlijkheid Herselt zo land als weide 

genaamd dezelfde percelen van landen het een het Cauwblock, het Cleijn velleken, 
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Acker peeter gabriels en het Cleijn velleken op de Limberg met het Langblock en de 

Demer, de ander twee percelen weiden genaamd het Uppelstraet eussel en den dries 

op de Limberg (Limbergh), de huurder alle wel bekent en de huur accepterende op de 

volgende conditiën. 

- In de eerst is het voorz. goed verhuurt voor de tijd en termijn van 3 jaar de een de 

ander een paarlijk volgende waarvan het eerste jaar van de weiden alreeds is ingegaan 

te half maart van het jaar 1707 en van de landen te half oogst van dezelfde jaar 

enzovoort respectieve uitgaande te half maart en half oogst 1710 wanneer de huurder 

dezelfde percelen van erven ook zal moeten verlaten zo en gelijk hij dezelfde aanvaart 

heeft, het hakken en ruimen op de voorz. panden zal alles moeten geschieden ten 

goede man prijs, straten en voetpaden en rivieren en lopen moet de huurder tegen de 

voorschreven erven maken en kuizen het zijnen last. 

- Item in conditie dat de verhuurster moeten dragen alle lasten zo ordinair als 

extraordinair, contributies, 20e penningen als alle ander geen gereserveerde. 

- Op alle welke conditiën de huurder voor de voorschreven gehuurde goederen gelooft 

te betalen in geld pacht jaarlijks 20 gulden het elke Bamis ^ na de ingang van de huur 

en in korenpacht jaarlijks 11 viertelen en 3 lopen wel en bereidt leverbaar koren te 

leveren elke Sint Andriesmis, waarvan het eerste jaar van levering zal verschijnen te 

Sint Andries dit jaar 1708 zo vervolgens, dan ingevallen van hagelslag en heerkracht 

zal afslag genieten met zijn gebeuren. 

Aldus gedaan deze 31 maart 1708 Coram Henrick Van Dijck en Adriaen Vermeerberghen 

getuigen.  

 

De post in verdere conditie dat waar zaken de huurder of zijn huisvrouw voor het einde van de 

voorschreven termijn kwamen te sterven, zo zal de laatst levende van hun met het jaar waarin 

de een of de ander zal gestorven zijn de voorschreven goederen mogen afstaan op conditie zo 

voorschreven is.  

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

26-04-1708 / Transport of verkoping 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Merthien Vermeerberghen Adriaenssone, dewelke bekenden mits 

deze getransporteerd, gecedeerd en overgeven te hebben aan Norbertus Balemans, zeker 225 

gulden erfkooppenningen, dewelke aan hem comparant schuldig is zijn broer Peeter 

Vermeerberghen over de koop bij de voorzeiden Peeter gedaan tegen zijn voorschreven 

broer comparant deze in, zeker weide genaamd het Peertseussel volgens conditie voor mij 

ondergeschreven notaris en zeker getuigen gepasseerd op 3 mei 1703, waarvan hij comparant 

mits deze van de voornoemde ^ Balemans ^ bekent verheugd en voldaan te zijn zodat deze 

daarvan ook is diende voor kwitantie. 

En is mede gecompareerd de voorschreven Peeter Vermeerberghen dewelke tot verzekering 

van de voorzeiden som van 225 gulden verklaart te verbinden en speciaal te verpanden. 

- Het voorschreven Peertseussel gelegen onder Westerlo in de Kathovenstraat 

(Cathovestraet) palende oost Jan Helssen erfgenamen en Jan Verlinden, zuid ook 

Jan Helssen erfgenamen, west Guilliam Willems en noord Jan Douwen erve. 

- Item een huis en hof en erve daaraan waarin hij comparant is wonende ook in de 

Kathovenstraat onder Westerlo (Cathovestraet onder Westerloo) palende oost S’ 

Heeren straat (Sheeren strate), zuid Cornelis Vermeerberghen, west Jan Verlinden, 

noord Jan Vermeerberghen erve. 
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- Beiden gegarandeerd los en vrij zonder iets daarop uit te gaan behoudens de Heeren 

cijns en servituten van wegen van ouds daarop en over uitgaande. 

Constituerende hij tweede comparant … en … samen en een ieder in het bijzonder om te gaan 

en compareren in de Raad van Brabant of elders voor heer en hof competent daar het zijn 

comparant geconstitueerd goeddunken en gelieven zal ^ en aldaar deze te doen en laten 

vernieuwen en voorts op de voorschreven goederen te doen en laten realiseren en 

hypothekeren in forma ^ houdende voor goed vast en van waarden hetgeen bij zijn 

geconstitueerde deze aangegaan zal wezen gedaan onder verbintenis en renunciatie in forma. 

Aldus gedaan deze 26 april 1708 Coram Jan De Winter en Guilliam Willems getuigen. 

 

Nopende de intrest dezelfde zal ten behoeve de rentheffers (geldschieter) tot 5 gulden jaar, 

jaarlijks eerst beginnen te lopen op 12e juni 1708 enzovoort van jaar tot jaar tot redemptie en 

kwijting toe die altijd zal mogen geschieden met 225 gulden courant geld en verschenen 

intresten actum ut supra. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

21-07-1708 / Openbare verkoping 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd Merten Helssen Janssone woonde tot Gelendel (Gelindel) 

weduwnaar wijlen Catlijn Verbist dewelke uit kracht van autorisatie hem verleent bij 

wethouders van Westerlo op datum 19 maart ondertekend L. Van Wesel secretaris, bekent en 

verklaart bij en mits deze verkocht te hebben aan François Nelis molenaar tot Wiekevorst 

(molder tot Wickevoorst). 

- Zeker zijn comparant brouwerij, zo ketel, kuip, koelbak, 4 tonnen 2 ½ tonnen, 

stuicken,  treffer en gaffel zo en gelijk dezelfde brouwerij tegenwoordige in staat is en 

dat voor en om een som van 150 gulden te betalen tussen datum dezer en 3 weken. 

Daarboven bekent de voorschreven comparant aan de voorschreven Francis Nelis nog 

verkocht te hebben. 

- Zeker zijn comparant huizing met de erve daaraan gelegen tot Gelendel, palende oost 

Jan Verbist, zuid de gemeente (gmeneijnte), west de wees Willem Meer en noord 

Antoon Goijvaerts, gegarandeerd op 3 viertelen koren jaarlijks aan de Kapel van het 

kasteel tot Westerlo (Cappelrije vant casteel tot Westerloo), mitsgaders op 7 gulden 

10 stuivers aan Christiaen Broecx in kwaliteit als momboor van zijn mede 

erfgenamen, alsnog 3 gulden jaar aan de Heilige Geest van Westerlo, voorts los en 

vrij op de Heeren cijns van welke renten zullen korten aan de ondergeschreven korte 

som. 

- Item alsnog zeker perceel erve genaamd de Drij dagmaelen en rot gelegen in een plek 

ook tot Gelendel zijnde leengoed zo onder de leenhoven van de heer Drossaard van 

Westerlo genaamd den Steen als van zijne Excellentie heer de markies van Westerlo, 

palende oost Jan Dils, zuid Nicolaes Wouters, west Willem Peeters erfgenamen en 

noord Nicolaes Augustinus Swolffs erve. 

- Item alsnog een zeker beemd genaamd de Waerijt groot omtrent 3 sillen palende oost 

Peeter Verhoeven, zuid Nicolaes Goijvaerts, west Jan Van Hout en noord Adriaen 

Helssen, leenroerig aan de heer van Wittegracht. 

- Item alsnog zeker perceel erve genaamd den Boonhoff groot 75 roeden salvo, leen 

onder Parwijs (Perwez), palende oost Antoon Douwen, zuid Jan Geben, west de 

erfgenamen Adriaen Helssen, noord de erfgenamen Willem Wuijts erve. 



13 

 

- Item alsnog een perceel heide gelegen ook onder Parwijs, 150 salvo groot palende oost 

Jan Van Gansen, zuid Peeter Verhoeven, west Jan Van Dijck, noord ook Jan Van 

Gansen. 

Verklarende de voorschreven verkoper alle de voorschreven percelen van erven te garanderen 

los en vrij in Leense rechten. 

Item is alle dit goed verkocht met hogen en verdieren doende ieder hogen 2 gulden te bedelen 

half en half ten verkopers en kopers profijt. 

Item waarbij altijd iemand op deze koop kwam te hogen zal altijd moeten stellen sufficante 

borg anderszins niet aangenomen worden en zal de verkoper hem altijd vermogen te houden 

aan zijn eerste koper of andere hoger die hem gelieven zal. 

Alle onkosten van deze koop moeten betaalt worden half en half [ieder de helft]. 

Op alle welke conditiën de voorschreven François Nelis koper in deze, alhier comparerende 

en de koop accepterende gelooft voor de voorschreven huizing en erven te betalen ten dag van 

de goedenis een som van 1450 gulden courant geld de schellink tegen 7 stuivers andere 

speciën naar advenant. 

Item waarbij altijd iemand deze koop kwam te verdieren en behouden, zo is bij deze 

besproken, dat de verkoper de voorschreven huizing en erve in deze gespecificeerd alsnog zal 

mogen bewonen en gebruiken de tijd van 3 jaar in geldpacht en het land 4 jaar in graanpacht 

waarvan de geldpachter ^ tot 40-0 jaarlijks ^ eerst zal ingaan de volgende jaar half maart 1709 

en van de graanpacht ^ tot 9 viertelen jaarlijks zuiver koren ^ voor 4 jaren gaat in half oogst 

deze jaar 1708 en moet alzo continueren tot jaar 1712 respectieve tot half maart en half oogst 

van dezelfde jaar 1712, ingeval van hagelslag of heerkracht moet afslag genieten volgens 

gebeurtenis boven deze is conditie dat de verkoper mag te onderhouden 100 gulden mits 

daarvan betalende de intrest tot 5 gulden jaarlijks. 

Item in conditie dat de koper in alle af hooging of vernaerderinghe moet hebben 6 gulden 

degene ook aan de koper zullen valideren. 

En is daarboven alsnog conditie dat zo waar zal iemand deze koop kwam te verdieren of 

vernaerderen dat dezelfde verdierder ofte vernaerderaer de brouwerij ook zal moeten 

behouden met de andere goederen en huizing. 

Item geconditioneerd dat de verkoper op de behoorlijke tijd zal mogen het hout te kappen 

waartegen hij ook zal gehouden zijn te leggen jaarlijks 200 walm ^ met latten en degene 

daartoe … moeten korten ^ en dat gedurende zijn gebruik zo hij huizing ook zal moeten 

onderhouden van wanden en weegden. 

De lasten van de voorschreven goederen moet de verkoper de voorschreven termijn van zijn 

gebruik ten vollen betalen zo 20e penningen, contributies als alle andere geen gereserveerde. 

De rechtbank of schapperaije wezende nagelvast blijft ten behoeve van de verkoper. 

Op alle voorschreven conditiën zo stelt de koper François Nelis op de voorschreven koop 30 

hogen, Jan Vermeerbergen Adriaenss. [Adriaens zoon] stelt nog 1 hoge, François Nelis 

koper stelt nog 1 hogen daarmede uitscheidende voor deze keer. 

Aldus gedaan deze 21 juli 1708 Coram Sieur Luijten secretaris alhier en Nicolaes Goijvaerts 

getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

04-08-1708 / Verhuring 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Adriaen Van Castel met zijn huisvrouw Clara Verelst, dewelke 

bekenden mits deze verhuurt te hebben aan Peeter Van Castel hun zoon zeker hun 

comparanten. 
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Huizing, stalling en schuur (behoudens dat de verhuurders voor hun is reserveren hun woning 

in de kamer naast de oosten met zolder boven dezelfde kamer en zoveel plaatse in de stal of 

schuur om hun brant in het droge te leggen, als mede een part in de hof naast de oosten, zo en 

gelijk zij verhuurders is gedesigneerd) met alsnog de erve daaraan gelegen, zo en gelijk hij 

verhuurder dezelfde zijn gebruikend, de voorschreven huizing en erve gestaan en gelegen 

alhier tot Zoerle Westerlo aan de huurder alles wel bekent en de huur accepterende op de 

volgende conditiën. 

In de eerste de voorschreven huizing met erve verhuurt voor de tijd en termijn van 6 jaren, de 

een de ander een paarlijk volgende, waarvan het eerste jaar van de huizing en hof en de 

Claverdries tot omtrent 45 roeden en half heide zal ingaan half maart van het volgende jaar 

1709 en van de landen te half oogst van dezelfde jaar ofwel als de getijdigen vruchten daarvan 

zijn zal dezelfde huizing en hof, dries en landen wederom moeten verlaten zo hij die zal 

hebben aanvaart. 

Item in conditie dat de huurder de gehuurde huizing zal moeten onderhouden van wanden en 

weeghden, dezelfde in staat zijnde en dat de voorschreven termijn gedurende en jaarlijks 

alsnog te leggen een honderd wals busselwaar alles het zijn kost en zonder korten aan de naar 

beschreven huur, waartegen de huurder zal profiteren de houtwas staande op de gehuurde 

goederen om op de behoorlijke tijd te kappen, behoudens dat de verhuurders voor hun 

reserveren de houtwas op de erve aan de Ghmeijnen aert tot Zoerle bij de Heijblom. 

Item zal de huurder gehouden zijn voorschreven termijn gedurende te betalen alle 

overkomende dorpslasten zo ordonaris als extra ordonaris, 20e penningen, contributies als alle 

ander geen gereserveerd zo danig die wezen mochten en dat alles onder korten aan zijn huur, 

vermits de goederen ten dien einde te minder zijn verhuurt dezelfde lasten in het geheel 

ingaande Sint-Jan in de zomer 1709 enzovoort. 

Op alle welke conditiën de huurder voor de voorschreven gehuurde goederen gelooft te 

betalen in geldpacht jaarlijks 12 guldens te betalen elke half maart en alzo eerste maal half 

maart 1710 enzovoort. 

En in graanpacht 8 viertelen wel bereidt en leverbaar koren en 2 viertelen boekweide jaarlijks, 

waarvan het eerste jaar levering zal verschijnen te Sint-Andriesmis van het jaar 1710 

enzovoort etc. dan ingeval van hagelslag of heerkracht zal afslag genieten met zijn gebeuren. 

Aldus gedaan deze 3 augustus 1708 Coram Henrick Tielemans en Adriaen Vermeerbergen 

getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

05-12-1708 / Openbaren verkoping roerende goederen 

 

Conditie en restrictie waarop Jan Geeben en Elisabeth Wouters gehuwden zullen verkopen 

zulke meubilaire goederen als dezelfde zullen geraden vinden en dat met oproepen van de 

meiers en zo wie naar één twee en derde werft de meestbiedende zal wezen zal koper zijn ten 

waar dezelfde oproepen hem ver abuseerden welke geval al zulk stuk meubel anderwerf zal 

opgeroepen en verkocht worden zonder tegenzeggen. 

Item zo wie iemand iets komt te kopen niet komende tot de som van 3 gulden zal dezelfde 

moeten betalen aleer van de plaatse te amoveren, anderszins zal al zulken goed anderwerf 

opgeroepen en verkocht worden de in gelding zal op de gebrekkelijk verhaal worden bij 

parate executie  en van de meubelen die verkocht worden 3 gulden of daarboven zal koper 

dag hebben om te betalen tot half mei eerstkomende, mits daarvoor stellende sufficante borg 

deze bank bedwingbaar, welke borg ook zal staan als principaal en zowel de eerste instantie 

als van de principale zal vermogen gesanctioneerd worden tot de betaling. 

Item is koper gehouden te betalen van ieder gulden zijn kooppenningen halve stuiver van de 

halve en kwart naar advenant, voor drinkgeld van ieder koe 1 schellink en van een rund drie 



15 

 

stuivers, constituerende de voorschreven kopers en hun borg als principaal … samen en ieder 

in bijzonder om te gaan en compareren in de raad van Brabant voor wethouders van Zoerle-

Parwijs of elders het hun goeddunken zal en aldaar deze tot laste van de gebrekkelijke te doen 

en laten wijzen executabel executie houden van waarden als gene bij hun zal wezen gedaan 

onder verbintenis en renunciatie in forma.     

- In de eerste worden te koop, geleien schotels bij Jan Cock voor -0-4 ½. 

- Merten Peetermans, één boterteil -0-14. 

- Jan Vande Bosch, één melkemmer 0-8. 

- Peeter Van Passel, één ijzeren pot -1-3. 

- Peeter Van Kerckhoven, hamer en strijkijzer -0-3. 

- Jan Laurijs,  3 ijzeren banden -0-2 ½. 

- Adriaen Van Kerckhoven, Damseinde, één mestvork -0-4 ½. 

- A. Maesmans, een tinnen schoteltje -0-9. 

- Peeter Claes, nog een tinnen schoteltje 0-18. 

- Jan Van Houdt, pik en houweel -0-10. 

- Peeter De Winter, pik en haak 0-15. 

- Jan Baptist Verborghstadt, houten schop -0-2 ½. 

- Bastiaen Cuijpers,  één vat 0-8. 

- Geert Van Hout, 1 stoel 0-5. 

- Maria Laureijs, 1 stoel -0-9. 

- Antoon Douwen, 1 moelde -7-0. 

- Jan Horemans, 4 kenneven 0-1 ½. 

- Peeter Van Outsel, 1 zwarte blaar koe (een swerte blaercoije) -27-0. 

- Jan Van Outsel, 1 vael blaercoije 25-5. 

- BastiaenVan Outsel, borg Peeter Van Outsel, een koeketel -5-5. 

- Adriaen Heijlen, borg Adriaen Soeters, de stande -0-11 ½. 

- Adriaen Van Kerckhoven, 3 hennen en haan -0-18. 

- Peeter Van Opstal 1e ruggen -1-14. 

- Adriaen Goijvaerts 2e ruggen -2-3. 

- Merten Hermans 3e ruggen -2-2. 

Aldus gedaan en opgeroepen door mij ondergeschreven notaris en meier Coram Guilliam 

Helssen laten alhier en Jan Wouters getuigen op 5 december 1708. 

De voorschreven dag contant ontvangen en overgeteld 13 gulden 15 stuivers. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

12-05-1709 / Verkoping en contract 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Jan Baptista Van Outsel, dewelke bekenden bij en mits deze 

gecedeerd, getransporteerd en overgegeven te hebben aan Jan Cools. 

- Zeker perceel erve groot meer als 1 sille gelegen aan de voorschreven Jan Cools hof 

tot Damseinde onder Westerlo (Daemseijnde onder Westerloo), bij de transportant 

verkregen van de erfgenamen Anna Vermeerberghen, renende oost en zuid de 

voorschreven Cools erve en west en noord de plein (pleijne), gegarandeerd los en vrij 

op de gerechten Heeren cijns. 

Dewelke bij transportant moet geëffend worden tot Kerstmis laatstleden en de last volgens 

conditie zo het bij de transportant verkregen is aanvaarden, waarvoor de voorschreven Cools 

heeft gelooft bij dez de voorschreven transportant te ontheffen en ontlasten van een zekere 

rente die dezelfde geldende is aan Peeter Van Opstal ten kapitaal van 100 guldens met 

intresten tegen 15e april laatstleden ^ de schellink tegen 6 stuivers. 
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Item moet de voorz. Cools hem transportant nog ontlasten van zeker 25 guldens rente kapitaal 

aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Voort (Cappelle van Ons L: vrouwe), de schellink 

tot 7 stuivers met intrest als boven en maak de voorschreven Cools die voorschreven 

kapitalen afleggen Bamis eerstkomende zonder vertrek of dilai alles onder volontaire 

condemnatie, bovendien heeft de voorschreven Cools transportant alsnog daarvoor geteld 10 

gulden, waarmede deze contract is voldaan mits dat de voorschreven Cools de voornoemde 

comparant van de voorschreven eerste comparant rente zal hebben te ontlasten tussen deze en 

Bamis van de volgende jaar 1710, anderszins zal de comparant en transportant hetzelfde goed 

wederom vermogen na hem te nemen dit verklaren partijen te wezen hun contract dat zij in 

alles geloven te houden voor goed en te voldoen onder verbintenis en renunciatie in forma. 

Aldus gedaan deze 12e mei 1709 Coram van Mertien Helssen en Mertien Wendricx 

getuigen. 

Comparerende Jan Baptist Van Outsel dewelke bekent bij deze ontvangen de kapitalen van 

de 100 gulden in deze vermeld met intrest en zo de 25 gulden ook zijn voldaan, zo kent de 

voorschreven comparant van deze akkoord te vollen betaald en voldaan te zijn, Coram Peeter 

Vanden Poel en … getuigen het oorkonden deze 1e oktober 1710. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

29-05-1710 / Attestatie of getuigenis 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Adriaen Baeten, Jan Verstappen, Andries Van Kerckhoven, Jan 

Vermeerberghen, Merten Van Kerckhoven, Dilis Hanegreefs alle ingezeten van het 

gehucht Heultje onder Westerlo (Heultken onder Westerloo) en de gewezen borgemeesters en 

gezworen van dezelfde gehucht, // Sebastiaen Van Kerckhoven, Peter Wijnants en 

Guilliam Lemmens herbergiers tot Zoerle. 

Dewelke zonder inductie van iemand dan alleen in faveur van justitie ten verzoek van 

Adriaen Vervoort ook ingezeten van dezelfde gehucht hebben verklaart en geattesteerd zo 

zij verklaren en attesteren mits deze ^ op hun mannen waarheid in plaats van eed die zij 

attestanten altijd verzocht zijnde presenteren te doen ^ waarachtig te wezen. 

- Als dat de voorschreven Vervoort is eenen man met eeren ghedienstigh en 

vredsaemigh in de ghemeijnte, zodat niemand zeggen en kan dat dezelfde zoude 

wezen een ruzie maker (rusie maecker) dat dezelfde daarboven is belast met 8 klein 

kinderen waaronder twee grootste zijn ‘creupel en nijet bequaem om noijnt hunnen 

cost te connen winnen’,  dat dezelfde nog wel is verzien van enige erfgoederen maar 

wel te weten, dat de zelfde zijn goederen ook zijn belast bijna zoveel als zij waardig 

zijn verklarende verdere de voorz. Dilis Hanegreeffs tegenwoordig gezworen 

mitsgaders Andries Van Kerckhoven dat de requirant in zijn huis naar het zuiden is 

hebbende een klein kamertje zonder enige slot hangende de deur aan een zeel en in de 

plaats van een slot is daar maar aan een leren nestel, dienende alleen voor een 

slaapplaats van de kinderen, verklarende voorz. de eerste comparant geweest te zijn 

ten huize van Jan Van Kerckhoven herbergier tot Zoerle alwaar ook present was 

Peeter Van Inthout visiteur van de boeren tot Westerlo als wanneer aldaar enige 

redenen kwam voor te vallen van hetgeen de visiteurs met collecteur Henricx op 17 

april tevoren hadden gedaan ten huize van de requirant, waarop de voorz. Van 

Inthout onder ander zijde ick en wilde nijet om thien pistolen dat ik daar bij had 

geweest dat aan zulks gebeurde ik zoude hun den degen doen afleggen, verklarende 

verder de attestant daar altijd present geweest te zijn met requirant maar nooit gehoord 

te hebben dat de requirant enige dreigementen zoude gedaan hebben tegen of achter de 

visiteurs geweest zijnde ten huize op 17 april voorz. verklarende de drie laatst 
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attestanten de voorzeiden requirant nooit te hebben horen doen enige dreigementen 

tegen enige visiteurs van de bieren. 

Redenen van wetenschap gevende die ter eerste comparant dezelfde hun verklaren zo 

waarachtig te wezen en de drie laatste attestanten wel te weten dat de requirant in hun 

presentie nooit enige dreigementen gedaan heeft en van goddelijk van de waarheid, getuigenis 

hetgeen etc. consenterende etc.  

Aldus gedaan deze 29e mei 1710 Coram Pauwels De Peuter en Andries Helssen 

geloofwaardige getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

20-07-1709 / Obligatie van 100 gulden 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd Peeter Bauwens dewelke bekende bij deze schuldig te wezen aan 

Jan De Winter in de Vijfhuizen (Vijffhuijzen) over geleend geld een som van 100 gulden 

courant geld, de schelling tegen 7 stuivers en andere speciën naar advenant gelovende de 

voorzeiden som van 100 gulden te restitueren tussen datum deze en kerstmis eerstkomende 

zonder enige lang vertrek of dilaij en is mede gecompareerd Peeter Hoeffkens dewelke 

verklaart voor de voorschreven penningen alsook voor en restitueren tussen datum deze en 

Kerstmis ten voorschreven dag te obligeren als borg principaal. 

Constituerende de voorschreven comparanten … en … samen en ieder in particulier om in cas 

van geen restitutie gaan en compareren in de Raad van Brabant of elders voor heer en hof 

competent end aldaar deze te doen en laten vernieuwen en wijzen executabel en zowel de 

voorschreven borg als principaal als principalen debet ter rente van de voorschreven De 

Winter in de restitutie van de voorschreven penningen te doen en condemneren met kosten, 

houdende voor goed en van waarden al hetgeen hun geconstitueerde deze aangaande zal 

wezen gedaan onder verbintenis en renunciatie als naar recht.   

Aldus gedaan deze 20e juli 1709 Coram Jan Helssen en Jan Van Dijck getuigen. 

 

Deze is gecasseerd volgens akte op 3 stuivers daarvan voor mij notaris gepasseerd op 17e 

februari 1710. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

11-08-1709 / Testament 

 

In de naam ons Heeren  

Bij de inhoudt van deze openbaren instrument van testament, zij kennelijk en eigenlijk dat op 

heden 11 augustus 1709 voor mij Amandus Maesmans notaris bij de Soevereinde raad van 

Brabant geadmitteerd tot Zoerle-Parwijs residerende en de getuigen naar genoemd zijn 

gecompareerd de eerzame Nicolaes Horemans en Elisabeth Siongers gehuwden beide 

gezond en wel te passe, hun memorie, verstand en vijf zinnen in alles machtig en gebruikende 

zo aan mij notaris en getuigen klaarlijk was blijkende, dewelke overdenkende de krankheid 

van de mensen natuur, en dat niet zekerder is als de dood en niet onzekerder als de uur 

dezelfde niet willende daarom scheidende uit deze wereld alvorens van hun tijdelijke 

goederen te hebben gedisponeerd, hebben bij vorm van testament of uiterste wille gemaakt en 

geordonneerd het na volgende. 

- In de eerst hebben zij testateurs hun zielen zo wanneer die uit hun sterfelijke lichamen 

zullen komen te scheiden bevolen god Almachtige Maria zijne gebenedijde moeder en 

de verdere hemelse gezelschappen en hun dood lichamen der geweide aarde met een 

uitvaart ter discretie van de langstlevende. 
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- Komende hiermede tot de dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst van de have 

en meubelen goederen hoedanig die wezen mochten geen daarvan uitgenomen waar of 

wat plaatsen dezelfde bevonden zullen worden  ^ hieronder inbegrepen het schuurtje 

bij de testatrice haar weduwlijke staat getimmerd van ^ alle en eigenlijke dezelfde 

hebben zij testateurs mekaar te weten de eerste stervende aan de langstlevende 

gemaakt vrij heer en meester zonder daarvan aan iemand te moeten leveren staat of 

inventaris, mits betalende de heer zijn recht van half stond.  

- Nopende de testateurs erfgoederen van alle en eigenlijke dezelfde hebben zij testateurs 

hun erfgenamen genoemd hun wettige kinderen te weten de testateur zijn 2 dochters 

met name Maghdalena en Anna Horemans daar moeder af was Anna Marien, de 

testatrice haar 2 zonen met name Peeter en Adriaen Van Houdt verwekt bij wijlen 

Peeter Van Houdt dezelfde daarin institueren met volle recht van institutie. 

Dit verklarende zij testateurs te wezen hun testament en uiterste wille, willende en begeren dat 

hetzelfde stadt grijpen van waarden gehouden worden en zijn volkomen effect sorteren zal, 

alwaar zo dat alle solemniteiten van rechten geobstrueerd ook niet tegenstaande enige staturen 

costumen of land rechten ter contrarie alle dewelke zij testateurs voor zovele dezelfde hun 

testament zonder contrariëren gederogeerd mits deze, reserverende hun lieden veranderen en 

minderen, meerderen en annuleren, consenterende etc.     

Aldus gedaan ten dag maand en jaar als boven Coram Peeter Ooms en Michiel Van Dijck 

getuigen en de testateurs en getuigen door mij notaris afgevraagd of zij kunnen schrijven 

verklaren de testateurs niet te kunnen schrijven en de getuigen wel te kunnen schrijven.  

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

23-10-1709 / Cassatie van een Obligatie van 350 gulden en 55 gulden. 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen ondergenoemd Jan Douwen Peeterssone dewelke bekent bij deze ten volle 

verheugd en voldaan te zijn van Joachim Verlinden en Anna Helssen zijn huisvrouw over 

zeker Obligatie van 350 gulden met de intrest van dien als mede over 55 gulden naar datum 

alsnog dezelfde van hem comparant opgelicht, de voorz. obligatie gepasseerd voor mij 

ondergeschreven notaris op 31 maart 1708 bij welke obligatie alhoewel in dezelfde niet is 

geïnsereerd af te dragen 200 gulden aan Peeter Verlinden Adriaenssone de voorz. comparant 

bij deze gelooft te effectueren, dienvolgens word de voorz. gecasseerd, dood en te niet gedaan 

op 23 oktober 1709 Coram Andries Helssen, Jan Van Kerckhoven getuigen.    

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

05-11-1709 / Verhuring 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Jan Van Roije Janssone dewelke bekent bij en mits deze verhuurt 

te hebben aan Jan Diricx. 

- Zeker zijn comparant huis, schuur, hof en binnenveld zo hetzelfde gestaan en gelegen 

is binnen Hulshout op het Eijnde met een hooiweide in het Scheeren broeck onder 

Westerlo aan de huurder bekent en alhier present de huur accepterende op volgende 

conditiën. 

- Ten eerste is de voorschreven huis en erve verhuurt voor een termijn van 3 jaar, de een 

de ander een paarlijk volgende, waarvan het eerste van huis, hof en weide zal ingaan te 

half maart volgende jaar 1710 en van het land te half oogst van dezelfde jaar en zal zo 

het eerste jaar verschijnen respectieve te half maart en half oogst van het jaar 1711. 
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- Welke termijn gedurende is de huurder gehouden is te betalen alle dorpslasten zo 

extraordinair als ordinair geen uitgezonderd behoudens dat de 20e penningen en 

contributies bij de huurder betaald zijnde hem voor de helft zullen korten aan zijn 

voorlijf, welke lasten samen zullen ingaan te Sint-Jansmis van het volgende jaar 1710 

en zo in het afscheiden te verlaten en moet de huurder zijn gehuurd goed ook verlaten 

gelijk hij hetzelfde zal hebben aanvaart. 

- De huurder moet de voorschreven huizing de voorschreven termijn gedurende 

onderhouden van wanden een weeghden mits korten nagels en latten daarboven moet 

dezelfde erve bevrijden van S Heeren belijden, het hout in het huisveld vermag de 

huurder op de behoorlijke tijd kappen het zijne profijt zonder vorder. 

- En waarbij blijkt dat enige  … brand werd gedijt in het S Heeren broeck dezelfde mag 

huurder profiteren, en vermag de verhuurder beiden huurder alleen te mogen inwonen 

en aan … te aanvaarden. 

- Op alle welke conditiën de huurder voor de voorzeiden huizing en erve gelooft te 

betalen in voorlijf of geldpacht jaarlijks 12 gulden en in graanpacht 4 viertelen wel 

bereidt en leverbaar koren jaarlijks waarvan het eerste jaar van betaling zal vallen en 

verschijnen de eerste november van het volgende jaar 1710 enzovoort en van de 

graanpacht of korenpacht te Sint-Andriesmis van het jaar 1711 enzovoort, dan in geval 

van hagelslag of heerkracht zal afslag genieten met zijn gebeuren. 

- En heeft de huurder ingevolge deze conditie ook in huur aangenomen zeker perceel 

land genaamd de Strepe competerende de verhuurder zuster Maria voor 2 ½ viertelen 

koren jaarlijks en zal de huurder het hout afkappen. 

Aldus gedaan deze 5 november 1709 Coram Adriaen Van Kiel en Jan Boeckx getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

16-12-1709 / Obligatie van 50 guldens 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven openbaar notaris onder Zoerle-Parwijs (Soel 

Parwez) residerende en de getuigen onder te noemen, Mertinus De Winter Pauwelsse 

[Pauwels zoon], dewelke bekent bij en mits deze deugdelijk schuldig te wezen aan Sebasiaen 

Van Thielen brouwer van zijn stiel binnen het klooster van Averbode (Clooster van 

Everbode), een som van 50 guldens, de schellink tot 7 stuivers en andere speciën naar 

advenant, bij hem comparant ten dank ontvangen, gelovende hij comparant daarvoor jaarlijks 

te betalen tegen 6 ten honderd dan ingeval van precieze betaling of ten langste 6 weken na 

vervaldag zal gestaan tegen 5 ten honderd, welke voorschreven intrest zal beginnen koers en 

loop te nemen op datum dezer, alzo eerste maal verschijnen de 16e december van de volgende 

jaar 1710, enzovoort van jaar tot jaar tot de aflossing toe, dewelke altijd zal mogen geschieden 

met gelijke som van 50 guldens met de voorschenen intresten. 

Daarvoor hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen have en erve hebbende en 

nog te verkrijgen geen gereserveerde en special zijn comparant kindsgedeelte op hem 

verstorven bij de dood van zijn voorschreven vader gelegen zo binnen deze jurisdictie als 

onder Westerlo (Westerlooij), constituerende hij comparant onwederroepelijk de … een ieder 

toonder dezer om te gaan en compareren voor heer en hof competent en aldaar de 

voorschreven penningen op het voorschreven kindsgedeelte te doen en laten hypothekeren in 

forma, houdende voor goed en van waarden alle hetgeen bij zijn geconstitueerde ten deze fine 

zal zijn gedaan onder verbintenis en renunciatie pro ut in forma.  

Actum den sestienden decembris seventhienhondert negen ter presentie van Guilliam Wilms 

en Anthoon De Brier als geloofwaardige getuigen hiertoe geroepen en gebeden en tot 

meerdere vastigheid hebben de voorschreven comparanten met de getuigen de minute dezer 

behoorlijk ondertekend. 
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Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

08-02-1710 / Verhuring 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven gezworen notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en 

de getuigen onder genoemd, Peeter Van Outsel Augustijnsse [Augustijns zoon] dewelke 

bekende bij en mits deze verhuurt te hebben aan Peeter Helsen Janssone [Jans zoon] en 

Anna Leuckens gehuisden. 

- Zeker zijn huis en hof gestaan en gelegen tot Gelendel (Gelindel), waar hij comparant 

tegenwoordig is wonende, met nog 2 percelen land het ene genaamd Schillekens dries 

en het ander den Bogaert met alsnog zeker weide gelegen alhier onder Parwijs 

(Perwes) met alsnog zeker dries gelegen op de David, uit meerder plek, de huurder 

alles bekent en aangewezen en alhier present is accepterende op volgende conditiën. 

In de eerste is voorschreven huis en goederen verhuurt voor de tijd en termijn van 6 jaren met 

3 jaren ieder zijn keus, waarvan het eerste huis en hof, weide en dries zal ingang nemen half 

maart en van het land half oogst [Augustus] beide van deze jaar 1710 en alzo vervolgens tot 

de expiratie van de voorschreven termijn van 6 of 3 jaar. 

Welke termijn gedurende de huurder gehoudenis te betalen alle overkomende dorpslasten zo 

ordinaris en extra ordinaris hetzij 20ste penningen, contributies, subsidies als allen andere geen 

uitgezonderd hoedanig die wezen mochten of geëist mochten worden, dezelfde te samen 

ingaande te Sint-Jan eerstkomende en alzo met afscheiden te verlaten, en alzo het perceel nu 

ledig is en bij de verhuurder met zomergoed zal bezaait worden, zo zal de huurder hetzelfde in 

het afscheiden en ook zo mogen verlaten, met ook de andere nochtans in goede staat en reële. 

Item zal de huurder de voorschreven termijn gedurende gehouden zijn de voorschreven 

huizing te onderhouden van wanden en weeghen [houten muur of houten zijwand] zo en 

gelijk hij die zal aanvaarden en bevonden hebben, mits het korten de nagels en latten zal 

daarboven dezelfde huurder tegen zijn gehuurde erve straten en voetpaden moeten repareren, 

rivieren en lopen kuizen en alzo Scheeren belijden weiren. 

Item waarbij altijd op de huizing nodig gedekt waar zo zal de huurder de dekker moeten 

dienen dezelfde kost en drank geven waarvoor hij de afval genieten zal. 

Item zal de huurder broer in een plaats van de kamer zijn woning mogen behouden met ook 

een part van de hof aan de huurder gedesigneerd [aangesteld of aangewezen]. 

Item heeft de verhuurder voor hem gereserveerd de helft van het fruit in 2 perenbomen aan de 

huurder ook gedesigneerd. 

Op alle welke conditiën de huurder heeft gelooft te betalen in voorlijf of geldpacht 12 guldens 

jaarlijks en in graanpacht 4 en half viertelen wel en bereidt leverbaar koren, waarvan het 

eerste jaar van betaling zal vallen en verschijnen het elke Allerheiligendag en alzo eerste maal 

Allerheiligen van deze jaar 1710 enzovoort, en van de levering zal het eerst jaar verschijnen te 

kerstmis de volgende jaar 1711 enzovoort tot de volle termijn. 

Dan ingeval van hagelslag of heerkracht zal afslag genieten met zijn gebeurtenis. 

Aldus gedaan deze 8e februari 1710 Coram Simon Verwimp en Henrick Tielemans 

getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

17-02-1710 / Obligatie van 200 gulden 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs (Zoerle Perwez) 

residerende en getuigen onder genoemd, Jan Helsen Adriaenssone [Adriaens zoon] wonende 

op den Bist alhier, dewelke bekent bij deze schuldig te wezen aan Peeter Hoefkens zijn 

hoiren en nakomelingen of actie hebbende, een som van 200 guldens, de schellinck tot 6 en 
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halve stuivers, andere speciën naar advenant, gelovende van de voorzeiden som te betalen 

intrest jaarlijks 10 guldens en 10 stuivers jaarlijks, dan ingevallen van precieze betaling, item 

3 maanden naar de val dag, zal gestaan met 10 guldens jaar, dezelfde koers en ingang 

nemende of immers genomen hebbende van op de 10e april laatstleden en alzo eerste maal 

verschijnende de 10e april van deze tegenwoordige jaar 1710 en zo voort van jaar tot jaar tot 

volle redemptie en afkwijting toe, welke altijd zal mogen geschieden met gelijke som van 200 

guldens in geld voorz. met de voorz. intrest, daarvoor verbindende hij comparant zijn persoon 

en goederen present en toekomende geen daarvan uitgenomen en is mede gecompareerd 

Adriaen Helssen zijn eerste comparant broer, welke tot assurantie van de kapitaal voorzeiden 

verklaart voor speciale pand te stellen: 

- Zeker perceel land geheten “D’eeghde” zijnde govaerts goedt, groot een half boender 

gelegen onder Westerlo, renende oost Secretaris De Winter erfgenamen, zuid de 

Vekestraat (Vekestraet), west Adriaen Lemmens en noord J . Luyten erfgenamen. 

Gegarandeerd los en vrij zonder daarop uitgaande constituerende hij tweede comparant … en 

… samen en in het bijzonder om te gaan en compareren voor drossaard en schepenen van 

Westerlo en aldaar die voorschreven penningen op de voornoemde pand te doen en laten 

realiseren en hypothekeren in forma, houdende voor goed en van waarden al hetgeen bij zijn 

geconstitueerde deze aangaande zal wezen gedaan onder verbintenis en renunciatie in forma, 

gelovende de voorschreven eerste comparant hem tweede comparant en constituante altijd 

kosteloos en schadeloos te ontstellen en ontlasten onder verbintenis en renunciatie als naar 

recht. Aldus gedaan deze 17 februari 1710 Coram Jan De Winter en Peeter Bouwen 

getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

18-02-1710 / Verhuring 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Peeter Ooms en Anna Maria Vanden Brande zijn huisvrouw, 

welke voorschreven comparanten bekenden bij deze verhuurt te hebben aan Peeter Goukens. 

- Hun comparant huizing met erve daaraan horende zo en gelijk de voorschreven 

comparanten verhuurders dezelfde zijn bewoond en gebruikende, bestaande de 

voorschreven erve zonder huis en hof in een perceel land genaamd de Beggijne hoeve 

met alsnog een perceel land en dries aan mekander gelegen aan het Gooreinde 

(Gooreijnde) en alsnog zekere heide meestendeel land, alle aan de huurder 

gedesigneerd en dezelfde huurder alhier present de huur accepterende op volgende 

conditie.   

In de eerste is de voorschreven huizing en erve verhuurt voor de termijn van 3 jaren waarvan 

het eerste van de huis en hof en dries zal ingang half maart en van de landen half oogst of als 

de getijdigen vruchten daarvan af was en zal de huurder gehouden zijn dezelfde termijn 

gedurende te betalen alle overkomende dorpslasten zo ordinarisse als extra ordinarisse geen 

gereserveerd hetzij 20e penningen, contributies, subsidies als alle andere geen daarvan 

uitgenomen, die op de voorschreven huizing als erve dezelfde termijn gedurende en zullen 

geëist of gevraagd worden die voorschreven lasten het gezamenlijk ingaande nu Sint-Jan 

eerstkomende en alzo in het afscheiden te verlaten. 

Item zal de huurder voor de voorschreven huizing dezelfde termijn gedurende gehouden zijn 

te onderhouden van wanden en weeghde, zo hij die in het aangekomen gevonden heeft mits 

hem korten nagels en latten, ingeval op de huizing niet gedekt worden zal de huurder de 

dekker moeten dienen dezelfde kost en drank geven voor de afval genieten zal. 

Item vermag huurder in het Goorken waarvan ook de last moet betalen van zijn provisie 

steken 2 halve dag turf zonder meer. 
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Op alle welke conditie de huurder voor de voorschreven huizing en erve gelast te betalen 

jaarlijks in geldpacht 38 guldens en in graanpacht 10 viertelen koren en 1 vierteel boekweide 

wel bereidt en leverbaar graan, waarvan het eerste jaar van betaling verschijnen te Kerstmis 

van deze jaar 1710 en van levering te Sint-Andriesmis van de volgende jaar 1711 enzovoort 

tot de volgende termijn, dan ingeval van hagelslag of Heerkracht zal afslag genieten met zijn 

gebeurtenis en is mede comparerende Adriaen Goukens de voorschreven huurder vader 

dewelke verklaart hem te stellen als principale borg voor de betaling, levering van de voorlijf 

en graanpacht in deze geëmotioneerd. 

Aldus gedaan deze 18 februari 1710, Coram Ludovicus Luijten secretaris en Jan 

Vermeerberghen schepenen alhier. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

19-02-1710 / Obligatie van 100 gulden 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Adriaen Maes Jansse [Jans zoon], dewelke bekende bij deze 

schuldig te wezen aan Jan De Winter in de Vijfhuizen (Vijffhuisen) een som van 100 

guldens, in tegenwoordige courant geld de schellink tot 7 stuivers andere speciën naar 

advenant, bij de comparant ten dank ontvangen, gelovende van de voorschreven som te 

betalen intrest jaarlijks 6 guldens, dan ingevallen van precieze betaling ten lange 6 weken na 

de vervaldag, zal gestaan met 5 guldens jaar, koers en ingang nemende op datum deze en alzo 

eerste maal verschijnen op 19 februari 1711 enzovoort van jaar tot jaar tot volle redemptie en 

kwijting toe, dewelke altijd zal mogen geschieden met gelijke 100 guldens en verschenen 

intresten, daarvoor hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen, have en erve 

hebbende en nog te verkrijgen geen gereserveerde, en speciaal. 

- Zeker perceel land genaamd den Brembergh gelegen alhier omtrent de Berg (den 

Bergh) groot omtrent een ½ boender, palende oost Henrick Verswijvel, zuid 

Scheerenstraete, west Anna Maes en noord Anna Sijmons erfgenamen, gegarandeerd 

los en vrij op de gerechten heren cijns ingeval zonder meer daarop uitgaande. 

Constituerende hij comparant … en … samen en ieder in het bijzonder om te gaan en 

compareren voor heer en hof competent, en aldaar die voorschreven penningen te doen en 

laten realiseren en hypothekeren op de pand voorschreven in behoorlijke vorm houdende voor 

goed vast en van waarden al hetgeen bij zijn geconstitueerde dezen aangegaan zal wezen 

gedaan onder verbintenis en renunciatie in forma.  

Aldus gedaan deze 19de februari 1710 Coram Henrick Tielemans en Peeter Ooms getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

22-02-1710 / Obligatie van 50 gulden 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende de getuigen 

onder genoemd, Jan Verleuffel Jansse [Jans zoon], dewelke bekende bij deze schuldig te 

wezen een som van 50 guldens, de schellink tot 6 ½ stuivers bij de comparant ten dank 

ontvangen van Jan Vermeerberghen Adriaensse [Adriaens zoon] als momboor van Jan 

Vermeerberghen Peeterssone [Peeters zoon] en alzo tot de voorschreven Jan 

Vermeerbergen Peetersse waarvan voor deze akte was gepasseerd voor Jan Verborghstadt  

die tegenwoordig niet vindbaar is, en bij deze ook geannuleerd wordt, waarvan de 

voorschreven comparant bij deze gelooft te betalen tegen de penning 20 en alzo van de 

voorschreven jaarlijks som 2 guldens en 10 stuivers, waarvan de eerste vervaldag alreeds is 

gepasseerd van Kerstmis de voorleden jaar en zal alzo vervolgens continueren van jaar tot jaar 

tot redemptie en kwijting (affquijtinghe) toe die altijd zal vermogen te scheiden met en gelijke 
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som van 50 guldens en verschenen intresten, daarvoor de comparant verbind zijn persoon en 

goeden have en erven hebben en te verkrijgen geen gereserveerd en specialijk zeker zijn 

comparant: 

- Huis met de erve daaraan gestaan en gelegen tot Zoerle in de Kathovenstraat 

(Cathovestraet) onder Westerlo, groot een ½ boender salvo, palende oost te deel zijn 

zelf, zuid s’Heerenstraet, west Henrick Ceulkens en noord ook de comparant erve, 

gegarandeerd los en vrij op de heren cijns ingevallen. 

Constituerende … en … samen en ieder in bijzonder om te gaan en compareren voor heer en 

hof competent en aldaar de voorschreven penningen op de voorschreven erf te doen en laten 

realiseren en hypothekeren in forma houden van waarden als hetgeen zijne geconstitueerde 

deze aangaande zal wezen, gedaan onder verbintenis en renunciatie in forma.  

Aldus gedaan deze 22 februari 1710 Coram Adriaen Vermeerberghen en Jan Vande 

Brande getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

23-02-1710 / Verhuring 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Jan Van Gansen inwoner alhier, dewelke bekent bij deze verhuurt 

te hebben aan Mertten Helssen zijn zwager, zeker zijn comparant. 

- Huis waarin hij tegenwoordig wonende met hof en erve daaraan behorende zo en 

gelijk hij comparant de voorz. huis is wonende en gebruikende, behoudens dat de 

verhuurder voor hem reserveerde de kamer van de voorschreven huis voor zijn woning 

met een part in een hof mekander gedesigneerd en aangelaten en dat alles op conditie 

als volgt en de huurder hier present en accepterende. 

- In de eerste is de voorschreven huizing met voorschreven erve bestaande dezelfde erve 

in binnenveld, het bemdeken daar achteraan gelegen met alsnog zeker perceel land 

genaamd het Reuken verhuurt voor de tijd en termijn van 3 jaar waarvan het eerste 

van de huizing, hof en weide en verdere erve zal ingaan respectieve van de huizing en 

hooiwas of weide te half maart en van de landen te half oogst ^ ofwel als de bezaaide 

daarvan wezen zijn ^ beiden eerstkomende en dewelke termijn gedurende de huurder 

van de voorschreven goederen is gehouden te betalen alle overkomende dorpslasten zo 

ordonaris als extra ordonaris geen daarvan uitgezonderd behoudens de 20e penning en 

contributies dat voor de helft moet korten bij de huurder betaald zijnde welke lasten 

samen ingaan van deze jaar en zo in het afscheiden te verlaten. 

Item moet de huurder de voorschreven huizing dezelfde termijn gedurende onderhouden van 

wanden en weeghden, mits dezelfde eerst zijnde in staat mitsgaders ook deuren en venster 

moet de verhuurder ook het dak behoorlijk bewoonbaar maken en waarbij altijd hetzelfde bij 

de huurder bij consent van de verhuurders ofwel bij grote nood werd gedaan zal beiden 

hetzelfde huurder valideren aan zijn pacht of voorlijf. 

Item moet de huurder het gehuurd goed bevrijden van S’Heeren beleid op dezelfde termijn 

gedurende. 

Item zal de huurder het voorschreven goed in het afscheiden moeten verlaten zo hij die 

aanvaart, hetzij half oogst of als de tijdige vruchten daar van zijn/ 

Op alle conditiën de huurder voor de voorschreven huizing en erve gelooft te betalen in 

voorlijf of geldpacht de som van 12 guldens en in korenpacht 3 viertelen wel bereidt en 

leverbaar koren jaarlijks, het eerste jaar van betaling zal vallen en verschijnen te Bamis van 

deze jaar 1710 en van de graanpacht het eerste jaar Sint-Andriesmis van de volgende jaar 

1711 enzovoort tot de volle termijn, dan ingeval van hagelslag of heerkracht zal afslag 
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genieten met zijn gebeuren en bekent de verhuurder bij deze op zijn pacht alreeds ontvangen 

te hebben in mindering de som van 6 gulden. 

Aldus gedaan 23 februari 1710 Coram Peeter Ooms en Jan Meer getuigen. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

10-12-1712 / Scheiding en deling 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris geadmitteerd in de soevereinde Raad van 

Brabant residerende binnen Zoerle-Parwijs en in de presentie van de getuigen hieronder 

genoemd, Sieur Ludovicus Verluijten voor zijn zelf mede als erfgenaam van zijn broer Jan 

Baptista Verluijten ten eenre, Joannes Brouckhoven als man en momboor van Maria 

Verluijten Francoissen dochter gewezen secretaris van Vorst (Voorst) hun sterk makende 

voor zijn voorzeiden vrouw zuster Fransoise Verluijten ^ op agreatie en zijn mede voogd 

over zijn vrouw zuster De Roeck welke voorzeiden comparanten mits de absentie van 

Hendricus Verluijten uitlandige broer van de eerste comparant verklaren bij dezen te hebben 

met minnen gescheiden en gedeeld de erfgoederen achtergelaten bij wijlen hun moeder Anna 

Binnemans gelegen alhier Zoerle-Parwijs tot Zoerle Westerlo en onder Herselt, in de 

verstaande dat de kavel vallende aan de tweede comparant voor de helft blijft ten behoeve van 

de voorzeiden uitlandige tot tijd zal verzekert zijn van zijn dood of wederkomt komt dien 

volgens de voorzeiden goederen gesteld zijn in 2 gelijke kavelen zo is aan ieder bij loting ten 

deel gevallen als volgt. 

- In de eerste zo is voor de 1ste kavel gesteld huis, schuur en binnenveld zo hetzelfde in 

zijn aanpalende eigenaars is gelegen beneden de Berg onder Zoerle Westerlo (den 

Bergh onder Soerle Westerloo), palende oost in het geheel Jan Maes en Adriaen 

Vondervens erfgenamen, zuid Jan Verleuffelt Wilmsse en Adriaen Stevens, west de 

Breede straet en oord de scheeren straet, op de last van 11 stuivers jaarlijks aan de 

Kapel Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs (Cappellerije van Sint Niclaes alhier), item nog 

12 stuivers 1 blank aan de Kerk van Westerlo (den kercke van Westerloo) 

- Item nog een perceel hooiwas gelegen onder Herselt groot 275 roeden, palende oost 

het Kapel van Aarschot (het Cappel van Aerschot), zuid Jan Baptist Der Boven, west 

het cleijn broeck, noord de groote Nethe. 

- Met alsnog een beemdje gelegen aan de Meulevoort groot 82 roeden, palende oost 

Jan Wuijts en Jan Verleuffelt, zuid de cleijn laeck, west Jan Wijnants en noord 

Hendrick Peeters. 

- Deze kavel is bevallen aan de eerste comparant. 

 

- Item voor de 2de kavel is gesteld zeker perceel land genoemd het Cortblock groot in 

het geheel 383 roeden salvo, palende oost Merten Douwen in de naam van zijn vrouw 

(nomine uxoris), zuid dezelfde Merten Douwen en hun zelf weide, west het straatje of 

Jochimus Van Hout erfgenamen en noord de straat gaande van de Berg naar Heultje 

(noordt de straet gaende van den Bergh naer Heultken). 

- Item alsnog de voorzeiden weide groot 182 roeden, palende Merten Douwen in de 

naam van zijn vrouw (nomine uxoris), zuid een straat of Jan Helssen erfgenamen, 

west Hendrick De Winter nomine uxoris en noord de voorzeiden Cortblock. 

- Item zeker perceel land genaamd het Heijblock groot 193 roeden, palende oost 

Hendrick Verswijvelt, zuid Hendrick De Winter nomine uxoris, west Barbara 

Verlinden en noord Anna Van Dijck begijntje tot Lier en Christiaen Stevens 

erfgenamen. 

- Op de last van 100 gulden kapitaal wisselgeld aan Peeter Verlinden en deze tweede 

kavel is gevallen bij keus aan de tweede comparanten door consent. 
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Verklaren voorzeiden comparanten en samen condividenten in te houden content en tevreden 

met de voorzeiden percelen van erven hun bij kavelen ten deel bevallen op de put en paal zo 

dezelfde gelegen zijn mede op alle Heerlijke Cijnzen en servituten van wegen ingeval van 

ouds daarop en over uitgaande met deze conditie dat de kavel gevallen aan de tweede 

comparanten zal blijven en haar geheel tot tijd als voorschreven is om bij hun tweede 

comparanten te mogen verhuurt te worden ten hun believen geval, mits blijvende daarvan de 

helft van de revenuen altijd in staat van de uit land voorschreven die volgens zo verklaren zij 

comparanten en samen condividenten die tot anders behoeve van de voorschreven percelen 

van erve hun bij kavel ten deel gevallen te renunciërende in forma ^ en de cijnzen die 

verachter zijn en verschijnen zullen tot Kerstmis eerste komende zullen gelijkelijk uit de 

voorlijf betaald worden en waarbij enige schulden op de voorschreven goed gevraagd … de 

gelijke sterfhuize rakende tussen dit en 10 jaren zullen gelijkelijk gedragen worden ^ de pacht 

en voorlijf deze jaar zal worden genoten de drie vierde parten van de eerste comparant met 

ponden en oor van de uit land broer, de verdere jaren zullen bij de tweede comparant voor de 

helft genoten worden mits daaraan de helft voor de uit land verantwoordend.  

Aldus gedaan en gepasseerd coram Peeter Wijnants en Jan Verleuffelt Wimsoon getuigen 

op 10 december 1712, ondertekend Ludovicus Verluijten. 

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeente Archief Zoerle-Parwijs, reeks 1, nummer 32. 

 

27-02-1713 / Donatie 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Joannes Jelijson man en voogd van Barbara Bode… wonende 

binnen de stad (?) molenaar en burger aldaar, welke voorzeiden comparant bekent bij deze bij 

pure donatie te geven aan Peeter Tolhuijzen en zijn vrouw Anna Bode … een som van 100 

gulden eens, dewelke dezelfde zullen trekken en profiteren uit het goed tot Booischot onder 

Heist bij hem comparant gekocht van zijn vrouw moeder met consent van zijn voorzeiden 

Tolhuijzen en zijne voorzeiden huisvrouw en dat na de dood van hem comparant, en dit om 

redenen dat de voorzeiden zijn vrouw zuster Anna haar moeder altijd heeft gediend en nog is 

dienst doende, willende en begeren dat deze zijn begeerde zal worden, achtervolgend in alle 

vorm, gelovende de comparant deze zijn gift ui redenen voorzeiden te houden voor goed vast 

en van waarden, verbintenis en renunciatie als naar recht, aldus gedaan deze 12e februari 

1713, Coram Adriaen Lemmens en Jan Verleuffel getuigen. 

Bron: Abdij Archief Tongerlo, doos nummer IV 214. 

 

12-05-1713 / Obligatie van 150 gulden 

 

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle-Parwijs residerende en de 

getuigen onder genoemd, Jan Helssen Adriaenssone wonende alhier op de Bist onder 

Eindhout Hamme, dewelke bekent bij deze wel en deugdelijk schuldig te wezen aan 

Sebastiaen Van Thielen brouwer in het klooster van Averbode, een som van 150 gulden in 

tegenwoordige courant geld de schelling tot 7 stuivers andere speciën naar advenant, bij de 

comparant ten dank ontvangen, gelovende van de voorzeiden som te betalen intrest jaarlijks 

tegen 6 gulden van het honderd en zo 9 gulden jaar dan ingeval van precieze betaling binnen 6 

weken naar de vervaldag, zal gestaan met 5 gulden percent, koers en ingang nemende op de 

15de deze maand mei en zo eerste maal verschijnen op 15 mei 1714 enzovoort van jaar tot jaar 

tot effectieve redemptie en kwijting toe welke altijd zal geschieden met gelijke som van 150 

gulden in geld voorzeiden met verschenen intrest, daarvoor verbindende hij comparant zijn 

persoon en goederen have en erve hebbende en nog te verkrijgen geen gereserveerde en 

speciaal. 
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- Zeker perceel erve gelegen tot Zoerle beneden de Berg (Bergh) genaamd den Willaert 

groot in het geheel 460 roeden salvo, palende oost Jan en Henrick De Winter, zuid 

Jan Verleuffel Wilmssone, west de Breede straet en noord Jan Verleuffel Janssone. 

Garandeert op de gerechten heren cijns voor los en vrij, constituerende hij comparant 

onwederroepelijk … en … samen in het bijzonder om te gaan en compareren voor wethouders 

van Westerlo of elders daar des behoren zal en aldaar deze te doen en laten vernieuwen, en de 

voorschreven Sebastiaen Tielemans in de voorschreven erve genaamd den Willaert  te doen 

en laten gichten, goeden en erven in forma, halm te schieten, waernisse ende claernisse te 

beloven en voorts meer etc. houdende van waarden al hetgeen bij zijne geconstitueerde deze 

aangaande zal wezen gedaan onder verbintenis en renunciatie als naar recht.  

Aldus gedaan deze 12e mei 1713, Coram Jan De Winter en Henrick Tielemans getuigen. 

Bron: Abdij Archief Tongerlo, doos nummer IV 214. 
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