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Voorwoord
In de pastorie van Zoerle-Parwijs wordt er nog een uitgebreid kerkelijk archief bewaard. Het
archiefbestand bevat stukken van zowel de pastoors van de Sint-Niklaasparochie, als van de
kerkfabriek van de Sint-Niklaaskerk, van de 17de eeuw tot heden. Enkele papieren uit de
18de eeuw hebben als archiefvormer de toenmalige armentafel of Heilige Geesttafel van
Zoerle.
In dit archief vinden we ook testamenten van parochianen terug, die werden opgemaakt door
de pastoors of onderpastoors van Zoerle. Deze uitgave is een bewerking van die
testamenten uit de 18de eeuw. Meer recente testamenten hebben we in deze bewerking niet
opgenomen.
In de 18de eeuw had de pastoor of onderpastoor nog de bevoegdheid om een testament op
te maken. Maar in sommige gevallen had de erflater (de testateur) eerder al een testament
bij een notaris laten opmaken en hadden de testamenten via de pastoor eerder het karakter
van een codicil of een aanvulling op het bestaande testament.
In de hier bewaarde testamenten werden dus meer de specifieke wensen met betrekking tot
de eigen uitvaart kenbaar gemaakt, alsook de concrete verdeling van de (vaak schaarse)
meubelen, kleding, linnen en de beste koe ...
Testamenten zijn uiteraard interessante genealogische bronnen omdat hierin door de erflater
bepaald werd wie zijn erfgenamen worden. De testamenten zijn dus niet alleen een goede
bron om familierelaties op te sporen, maar we kunnen soms ook vaststellen wie de favoriete
kinderen in het gezin waren. Niet zelden nog inwonende kinderen die de ouders in hun oude
dagen hadden bijgestaan.
In meerdere testamenten werd ook de Sint-Niklaaskerk iets gegund. Het aantal te celebreren
missen voor het zielenheil van de testateur en zijn verwanten kon behoorlijk oplopen. Wie de
testamenten op jaartal bekijkt, zal merken dat er in verhouding heel veel testamenten via de
pastoor werden opgemaakt in de jaren 1741-1742, een periode waarin de rode loop, een
dysenterie-epidemie het land in zijn greep hield ...
De meeste testamenten in dit archiefbestand verkeren in een slechte materiële toestand en
mogen alleen nog digitaal geraadpleegd worden. Wie interesse heeft in een digitale kopie
kan die bekomen via onze website https://www.ansfridiana.be. Originele stukken worden niet
ter inzage gegeven op de pastorie van Zoerle-Parwijs.
Tot slot wil ik nog meegeven dat personen die onderzoek wensen te doen naar het kerkelijk
leven in Zoerle-Parwijs, naast het archiefbestand van de pastorie, nog kerkarchief van Zoerle
kunnen vinden in het Abdijarchief van Tongerlo en in zeer beperkte mate in het Rijksarchief
te Antwerpen.

Wim Peeters
Geel, 2021
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17 augustus 1705 Testament Joannes Van Den Eynde

[ZPA-KAxxx]

Compareerde de eerzame Van Den Eynde Joannes Adriaenszoon jongeman oud omtrent
de 18 jaren, ziek van lichaam en te bed liggend maar zijn verstand, memorie en zinnen wel
machtig en gebruikende. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn testament als volgt:
•
•
•

Hij wil begraven worden in gewijde aarde. Kort na zijn overlijden zal tot lafenis van
zijn ziel gecelebreerd worden 3 missen.
Hij laat en maakt aan de Kerk van Zoerle-Parwijs de som van 1 gulden eens.
Al zijn havelijke en erfelijke goederen laat en maakt hij aan Janssens Anna zijn
moeder. Zij is ook zijn universele erfgenaam.

1 december 1705 Testament Elisabetha Van Echelpoel

[ZPA-KAxxx]

Compareerde de eerbare Van Eggelpoel Elisabeth (jongedochter) ziek van lichaam en te
bed liggend maar haar verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig wezende en
gebruikende. Ze heeft gemaakt en geordonneerd haar testament als volgt:
•

•
•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs en dat
kort na haar overlijden de heilige godsdienst der overledenen tot lafenis van haar ziel
zal volbracht worden. er moet voor 4 guldens gedaan worden missen van requiem.
Ze legateert aan de Kerk van Zoerle-Parwijs een som van 12 guldens eens.
Ze laat en maakt aan haar zuster Van Eggelpoel Catharina een som van 12 guldens
met een zilveren hoofdijzer.
Al haar erfgoederen laat en maakt ze aan haar moeder Dens Anna die ook haar
universele erfgenaam is.

11 december 1705 Testament Adriana Govaerts

[ZPA-KA139]

Compareerde de eerbare Govaerts Adriana weduwe van wijlen Vermeerbergen
Hieronimus, ziek van lichaam maar haar verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig
wezende en heeft gemaakt en geordonneerd haar testament als volgt:
•
•
•

•
•

Ze wil begraven worden op het kerkhof van Zoerle-Parwijs in gewijde aarde. Kort na
haar overlijden moeten er voor 4 guldens missen van requiem gecelebreerd worden.
Ze laat en maakt aan de Kerk van Zoerle-Parwijs een som van 3 guldens.
Op iedere eerste maandag van de maand moet er gezongen worden een mis van
requiem met de deprofundis daarna tot lafenis van haar en haar naaste vrienden hun
ziel. Dit gedurende het eerste jaar na haar overlijden.
Ze laat en legateert aan haar zusters Govaerts Maria, Govaerts Dimpna en
Govaerts Anna ieder een som van 1 gulden.
Al haar havelijke en erfelijke goederen laat en maakt ze aan haar vader Govaerts
Nicolaes. Hij is ook haar enige en universele erfgenaam.

20 december 1705 Testament Joannes Peeters

[ZPA-KA148]

Compareerde de eerzame Peeters Jan (jongeman) ziek van lichaam en te bed liggende
maar zijn verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig en heeft gemaakt en geordonneerd
zijn testament als volgt:
•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs.
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Kort na zijn overlijden zullen gecelebreerd worden 100 missen van requiem tot lafenis
van zijn ziel met een tamelijk uitvaart.
Hij laat en maakt aan de Kerk van Zoerle-Parwijs een som van 6 guldens. Aan de
armen van Heultje moet uitgedeeld worden 2 veertelen koren en alsnog 2 andere
veertelen koren op de eerstkomende dag van Allerzielen.
Hij legateert aan Verstappen Jan zijn zwager getrouwd met zijn zuster Peeters
Catharina al zijn meubelen en havelijke goederen. Hij maakt en legateert aan hen
ook het vruchtgebruik van een huis, schuur en erf gelegen tot Nijlen bijvang van Lier
aan Den Calenbergh en tegenwoordig bewoont door Thijs Gommar. Dit voor de tijd
van de 8 eerste jaren na zijn dood en dat uit consideratie van de grote ongelukken
die zij door brand en oorlog hebben geleden.
De generale dispositie van al zijn erfelijke goederen maakt en laat hij aan de kinderen
van zijn zuster Peeters Catharina in haar wettelijk huwelijk verkregen met
voorstaande Verstappen Jan.
Aan Peeters Maria zijn zuster en aan Peeters Adriaen zijn broer laat en maakt hij
het profijt van voorstaand huis tot Nijlen na afloop de voorstaande termijn van 8 jaren.
Verder krijgen ze een weide groot een bunder en gelegen tot Bruggeneinde onder
Heist, alsnog belast met een kapitaal van 350 guldens te weten 200 guldens van
Segers Jan tot Baal bijvang van Aarschot en de resterende 150 guldens van Bosch
Casimirus onder Bruggeneinde.
De voorstaande 100 missen van requiem met de uitvaart zullen gedaan worden tot
last van de voorstaande 3 struiken namelijk ieder van hen een 3e deel. Ze moeten
ook ieder voor een 3e deel dragen in de onkosten die zullen moeten geschieden naar
gewoonte van de Gilde van Sint-Ambrosius tot Hulshout.
De voorstaande 3 struiken zijn ook zijn enige en universele erfgenamen.

Gedaan en gepasseerd binnen Zoerle in de woonplaats van Baeten Adriaen alwaar hij
testateur ziek te bed lag.
17 juli 1725 Minnelijke schikking Douwen – Van Den Brande

[ZPA-KA178]

Alzo enige ruzie en geschil was ontstaan tussen Douwen Adriaen en zijn huisvrouw Van
Den Brande Catharina nopende de schulden over de granen staande op het veld en die al
voor een deel verkocht zijn, zo zijn voorstaande Douwen Adriaen en Van Den Brande
Catharina overeengekomen op de volgende manieren:
•

•

Douwen Adriaen ziet af van het sterfhuis van zijn huisvrouw Van Den Brande
Catharina en verklaart daarin geen rechten of pretenties te hebben, niet op de
havelijke, erfelijke goederen of het vruchtgebruik. Behalve de hengst met het halster.
Hij moet hiervoor wel geven aan zijn vrouw een som van 5 guldens. Hij moet aan
haar wel afgeven alles wat hij verdient heeft met dit paard.
Hiermee komt ook te casseren alle pretenties die zijn moeder zou pretenderen maar
het kapitaal van 100 guldens blijft tot last van Van Den Brande Catharina en haar
kinderen. De 2e comparante is ook tot haar last nemende al de schulden die in het
sterfhuis bevonden worden.

5 april 1731 Akkoord Vermeerbergen – Van Hout

[ZPA-KA179]

Akkoord gemaakt tussen de Kerk van Zoerle-Parwijs en de erfgenamen van
Vermeerbergen Jan wegens een testament gemaakt door Vermeerbergen Jan en Van
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Hout Adriana in het jaar 1710 en een ander testament gemaakt door Vermeerbergen Jan
in het jaar 1730.
Compareerden eerwaarde heer Clemens Joannes Baptista (pastoor van Zoerle-Parwijs) en
De Winter Hendrick (meyer van Zoerle-Parwijs). Item Verborghstadt Jan Baptist en Van
Kerckhoven Adriaen (schepenen van Zoerle-Parwijs) in kwaliteit als mombers van de Kerk
van Zoerle-Parwijs ter ene zijde. De erfgenamen van heer Van Meerbergen Jan ter andere
zijde.
Ze hebben verklaart een akkoord te willen sluiten vanwege het verschil dat zich bevindt in
het testament gemaakt door Van Meerbergen Jan en Van Hout Adriaenken in het jaar
1701 voor notaris Maesmans en het testament gemaakt door Van Meerbergen Jan in het
jaar 1730 voor notaris Henricx. Namelijk dat in het 1e testament wordt vermeld een last van
100 guldens Brabants om 2 jaargetijden te doen celebreren jaarlijks tot lafenis van hun
zielen. In het 2e testament wordt nogmaals die last van 100 guldens aan de voorstaande
erfgenamen opgelegd met last van 2 feestelijke jaargetijden te doen celebreren te weten:
zingend.
Als gevolg van dit verschil cederen en dragen de 2e comparanten over tot behoef van de
Kerk van Zoerle-Parwijs een rente van 150 guldens courant tot last van heer Verluyten
Ludovicus (secretaris alhier). De 1e comparanten accepteren deze rente met de last,
obligatie en conditie dat de Kerk van Zoerle-Parwijs ten eeuwige dagen geobligeerd is om
jaarlijks 2 zingende jaargetijden te doen celebreren tot lafenis van hun voorstaande zielen.
De kerk moet ook uitkeren aan de 2e comparanten de som van 10 guldens.
1 mei 1731 Testament Van Hove – Blommaerts

[ZPA-KA161]

Voor notaris Henricx residerende binnen Westerlo compareerden Van Hoeff Jan (gezond
en wel te pas) en zijn huisvrouw Blommaerts Jenneken (ziek te bed liggend) maar hun
verstand, memorie en andere zinnen wel machtig. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun
testament als volgt:
•
•
•

•
•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een uitvaart met een uitvaart die ze
aan elkaar toevertrouwen.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten ze na aan de langstlevende van hen
beiden. Item wat betreft het vruchtgebruik.
Aan hun dochter Van Hoeff Anna laten en maken ze hetzelfde zoals hun getrouwde
kinderen al hebben genoten en voor haar gedienstigheid en gebrek alsnog de dries
gelegen aan De Broeckstraet groot 2 sillen, de beste koe en al het lijnwaad en de
kleren die de testatrice zal achterlaten. Als laatste nog eenmalig 50 guldens.
De legitieme portie laten en maken ze aan het kind achtergelaten bij wijlen Van Hoeff
Catharina in hun resterende achtergelaten erfgoederen.
Als universele erfgenamen in de resterende erfgoederen worden gesteld hun
kinderen met naam Van Hoeff Elisabeth, Van Hoeff Hendrick en de voorstaande
Van Hoeff Anna. Item ook nog aan Van Hoeff Maria hun andere dochter in huwelijk
met Govaerts Francis.

Aldus gedaan in hun woonhuis in Het Gooreynde onder Tongerlo. Kopie geschreven door
notaris Vloeberghs in 1741.
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[ZPA-KA149]

Compareerden de eerzame Peeters Martinus Peeterszoon gezond en wel te pas en zijn
zuster Peeters Anna ziek te bed liggend. Nochtans beiden hun vijf zinnen wel machtig en
gebruikend. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde in de Kerk van Zoerle-Parwijs. Er moet
ook gedaan worden een eerlijke uitvaart te betalen door de langstlevende van hun
beiden. Kort na de dood van de eerste overledene, moet de langstlevende laten
celebreren zoveel missen van requiem als nodig geacht wordt tot lafenis van de ziel.
De kostprijs hiervan kan gevonden worden uit zekere opgaande bomen staande op
een perceel land genaamd Het Duiefken en nog een dries genaamd Den Booghaert
gelegen onder Westerlo als Parwijs.
Hun havelijke en erfelijke goederen maken en laten ze aan elkaar. Ze maken hun
vader Peeters Peeter Hendrickszoon met al zijn zusters en broers (of hun kinderen)
als hun universele erfgenamen.

1732 Testament Van Kerckhoven – Wendrickx

[ZPA-KA165]

Compareerden Van Kerckhoven Jan, ziek te bed liggende nochtans zijn 5 zinnen wel
machtig en gebruikend, en Wendrickx Maria, gezond van lichaam en ook haar 5 zinnen wel
machtig en gebruikende. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart
De langstlevende van hun beide zal het volle vruchtgebruik hebben over al hun
havelijke en erfelijke goederen gedurende het leven
Hun erfelijke goederen laten en maken ze ook aan elkaar met conditie dat de
langstlevende hun beide kinderen, zijnde tegenwoordig 3 kinderen met naam Van
Kerckhoven Anna Elisabeth, Van Kerckhoven Adriaen en Van Kerckhoven Jan
Martien, zal moeten onderhouden van linnen en wollen kleren en hen leren lezen en
schrijven. Dit tot het jongste kind gekomen is tot de leeftijd van 17 jaren. Als uitzet zal
ieder kind dan ontvangen de som van 20 guldens en 5 veertelen koren.
Hun 3 kinderen zijn de universele erfgenamen.

20 januari 1732 Testament Stevens – Van Kerckhoven

[ZPA-KA155]

Onleesbaar testament, enkele flarden worden hier vermeld!
Compareerden Stevens Anselmus en zijn vrouw Van Kerckhoven Joanna. De testateur
gezond en zij testatrice ziek te bed liggend, maar beiden hun verstand, memorie en 5 zinnen
wel machtig en gebruikend. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•
•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde.
50 guldens voor hun dochter Stevens Maria voor haar goede diensten aan haar
ouders.
Hun zoon Stevens Adriaen ...

22 mei 1736 Testament Barbara Verhoeven

[ZPA-KA173]

Compareerde de eerzame Verhoeven Barbara weduwe van wijlen Peeters Hendrick, ziek
van lichaam en te bed liggend maar haar verstand, memorie en zinnen wel nog machtig en
gebruikend zoals blijkt. Ze heeft gemaakt en geordonneerd haar testament als volgt:
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Ze wil begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs. Kort na
haar overleden moet ook volbracht worden den heyligen godtsdienst der overledenen
tot lafenis van haar ziel. Er moeten ook nog gecelebreerd worden 75 missen van
requiem tot lafenis van haar ziel en die van haar voorouders.
Zij legateert vooruit aan haar zonen Peeters Jan en Peeters Adriaen bij voorkeur
(om redenen haar bekend) haar paard met kar en het getuig daartoe nodig. Als
iemand daartegen protesteert, moet die voor 5 jaar jaarlijks betalen aan haar
voorstaande 2 zonen de som van 10 guldens aan ieder.
Zij laat en maakt de havelijke en erfelijke goederen aan Peeters Peeter en aan de
erfgenamen van Peeters Francis haar gestorven zoon, Peeters Hendrick, Peeters
Jan en Peeters Adriaen haar zonen. Item aan Peeters Anna en Peeters Maria haar
dochters.

25 mei 1740 Testament Henricus Van Outsel

[ZPA-KA168]

Compareerde de eerzame Van Outsel Henricus, ziek van lichaam maar zijn verstand,
memorie en zinnen wel nog machtig zijnde en gebruikend. Hij is getreden in 2e huwelijk met
Lauwrijs Catharina en heeft nu gemaakt en geordonneerd zijn testament als volgt:
•
•

•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde.
Zijn erfelijke goederen nl. zijn huis met het erf en ook al de havelijke goederen, laat
en maakt hij aan zijn tegenwoordige huisvrouw Lauwrijs Catharina gedurende haar
leven. Na haar dood gaan deze goederen naar de kinderen die ze samen nog zullen
krijgen. Zijn huidige vrouw moet dan wel betalen de kosten van de begrafenis en alle
andere schulden. Ze moet ook geven aan Van Outsel Marie zijn voordochter een
som van 25 guldens courant geld als uitkoop.
Item laat en maakt hij al zijn erfelijke goederen aan zijn voordochter Van Outsel
Marie door hem verwekt bij zijn 1e huisvrouw Van Kerckhoven Elisabeth. Zijn
voordochter is samen met Lauwrijs Catharina (en haar kinderen) zijn universele
erfgenamen.

4 juli 1740 Minnelijke schikking Douwen – Nuyens

[ZPA-KAxxx]

Wij ondergeschreven bekennen elkaar in vriendschap gesproken te hebben en
overeengekomen te zijn vanwege de rekening van momberdij van Nuyens Peeter en
Douwen Catharina en Douwen Joannes met zijn vrouw. Mits conditie dat Douwen
Joannes zal hebben en eeuwig bezitten het 3e deel van een perceel land gelegen in Olen en
toekomend aan de erfgenamen van Nuyens Peeter.
Bovendien zullen wij ondergeschreven elkaar helpen dragen de affaire met Den Baelen
Bosch welke Douwen Joannes afstaat met conditie dat de erfgenamen van Nuyens Peeter
moeten voldoen en betalen de lasten en cijnzen tot half maart 1740 en daarna tot last van
Douwen Joannes. Als er dit jaar nog iets te genieten valt, zal dit komen tot voordeel van
Douwen Joannes.
Dit in de presentie van de getuigen bijgevoegd die ook gehoord hebben dat Nuyens
Adrianus zichzelf ook sterk maakt voor zijn zusters en mede erfgenamen. En is
ondertekend: Nuyens Adrianus en Douwen Joannes.
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[ZPA-KA136]

Compareerde de eerzame Douwen Joannes ziek van lichaam maar zijn verstand, memorie
en zinnen nog wel machtig en gebruikende. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn
testament als volgt:
•

•
•

•

•

•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde in de Kerk van Zoerle-Parwijs. Tot lafenis
van zijn ziel zullen gecelebreerd worden 30 missen met het lezen van de miserere en
de profundis aan de baar en ook nog 100 missen wanneer het de heer pastoor zal
believen.
Aan de arme mensen van Zoerle-Parwijs die aanwezig zijn in 1 van de 30 missen zal
uitgereikt moeten worden de kwantiteit van 10 veertelen koren.
Aan de Kerk van Zoerle-Parwijs moet gegeven worden de som van 200 guldens.
Hiervoor moet er voor eeuwig alle jaren gezongen worden een mis van requiem of
jaargetijde voor zijn ziel en dat op de verjaardag van zijn overlijden. Ook moet er alle
jaren gezongen worden een mis van requiem tot lafenis van de ziel van T’Seyen
Elisabeth zijn gewezen huisvrouw
Als zijn dochter Douwen Dimpna komt te sterven vooraleer zij volwassen is, zo laat
en maakt hij aan de 3 kinderen waarvan hij peter is ieder 100 guldens namelijk Diels
Elisabeth, Mortelmans Joannes en Van Kerckhoven Anna. Dit als ze nog leven na
het overlijden van zijn dochter. Als zijn dochter minderjarig komt te overlijden, laat en
maakt hij aan Van Uytsel Joannes 300 guldens als hij dan nog leeft.
Item laat en maakt hij aan Van Uytsel Joannes voor zijn getrouwe en goede dienst
aan hem gedaan ten tijde van zijn ziekte de som van 50 guldens en al zijn kleren en
lijnwaad. Dit met conditie dat hij hem trouw moet bijstaan gedurende zijn leven.
Hij laat al zijn havelijke en erfelijke goederen aan Douwen Dimphna zijn dochter. Zij
is ook zijn universele erfgenaam.

Nota: Douwen Joannes heeft over 4 jaren afgeleid een rente van 400 guldens courant geld
zoals hij dacht. Maar nadien bleek dat dit wisselgeld was. Zo wilt hij nu dat het restant zijnde
60 guldens gegeven wordt aan de weduwe of erfgenamen van Smits Peeter tot Pelt in de
meierij. Maar moet afgetrokken worden 20 guldens die de voorstaande weduwe te veel heeft
gehad. Dat heb ik pastoor De Craen uit verzoek van Douwen Joannes op mij genomen om
hiervoor zorg te dragen.
In de marge:

Op 16 januari 1743 heeft Jannes Antonius van de erfgenamen van Smits
Peeter ontvangen van Thoelen Adriaen als momber 4 pistolen waarmee
hij voldaan is.

30 oktober 1741 Testament Van Hout – Van Rooy

[ZPA-KA162]

Compareerden Van Hout Adrianus en Van Rooy Dymphna zijn wettelijke huisvrouw, ziek
van lichaam maar hun verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig en gebruikende. Ze
hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs. Kort
na het overlijden van de eerste van hun beiden, moeten er gecelebreerd worden 30
missen van requiem tot lafenis van zijn of haar ziel.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten en maken ze aan elkaar. De langstlevende
zal schuldig zijn om hun zoon Van Hout Joannes te alimenteren en te onderhouden
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tot de ouderdom van 24 jaren. Als hun zoon deze leeftijd bereikt heeft, zal hij als
uitzet krijgen de som van 100 guldens courant geld.
De langstlevende en hun zoon zullen de enige en universele erfgenamen zijn.

8 november 1741 Testament Goovaerts – Verbiest

[ZPA-KA138]

Goovaerts Nicolaus verklaart dat het zijn absolute wil is (en ook van zijn vrouw Verbiest
Lisebeth) dat na de dood van hun beiden hun dochter genaamd Goovaerts Gertrudis voor
het scheiden en delen van de nagelaten goederen vooraf zonder tegenspraak moet krijgen
de som van 40 guldens ofwel de beste koe uit de stal. Dit omdat Goovaerts Gertrudis haar
ouders wonderlijk heeft bijgestaan en in het bijzonder haar moeder, liggende met zo’n kwade
ziekte dat er niemand van de anderen bij haar wilde komen.
9 november 1741 Testament Joannes Franciscus Coremans

[ZPA-KA129]

Compareerde de eerzame jongeman Coremans Joannes Franciscus, ziek van lichaam
maar zijn verstand, memorie en zinnen wel machtig wezende en gebruikende en heeft
gemaakt en geordonneerd zijn testament als volgt:
•
•

•
•

•

Hij wil in gewijde aarde begraven worden in de Kerk van Zoerle-Parwijs met een
eerlijke en behoorlijke uitvaart.
200 guldens te geven aan de Kerk van Zoerle-Parwijs. Hiervoor moet er elk jaar
gehouden worden een mis van requiem tot lafenis van zijn ziel en dit telkens op zijn
sterfdag. Item een mis van requiem tot lafenis van de ziel van zijn overleden broer
Coremans Peeter. Om dit alles te betalen geeft hij volmacht aan zijn stiefvader Van
Hout Joannes om zijn goederen te verkopen als het nodig moest blijken.
Verder laat en maakt hij aan al zijn wettelijke erfgenamen ab intestato ieder de som
van 5 stuivers, te halen en pretenderen van Van Hout Joannes.
Al zijn havelijke en erfelijke goederen laat hij na aan de 3 kinderen verwekt bij Van
Hout Joannes en Stoop Anna namelijk Van Hout Maria, Van Hout Theresia en
Van Hout Anna Catharina. Met conditie dat zijn moeder Stoop Anna zolang als zij
leeft zal hebben het vruchtgebruik in al zijn goederen. Als zijn moeder komt te
overlijden voor zijn stiefvader, zal deze laatste het vruchtgebruik genieten voor zolang
hij ongehuwd blijft.
Zijn universele erfgenamen noemt hij de voorstaande 3 kinderen. Als één van hen
voortijdig komt te overlijden, gaat het erfdeel van dat kind over op de overblijvende 2
kinderen.

22 november 1741 Testament Verborghstadt – Peeters

[ZPA-KA171]

Compareerden Verborghstadt Henricus en Peeters Catharina zijn wettige huisvrouw, ziek
van lichaam maar hun verstand, memorie en zinnen wel machtig en gebruikend. Ze hebben
gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof met een eerlijke uitvaart
naar believen van de langstlevende.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten en maken ze aan elkaar. De langstlevende
mag zijn zin doen met de havelijke goederen en behoudt het vruchtgebruik in de
erfelijke goederen zo lang als er niet hertrouwt wordt.
De havelijke en erfelijke goederen moeten na de dood van de langstlevende
overgaan naar hun kinderen. De kinderen zijn ook de universele erfgenamen. De
langstlevende zal ook oppermomber zijn over de minderjarige kinderen.
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De langstlevende moet ook zorgen voor hun minderjarige kinderen tot ze gekomen
zijn tot de ouderdom van 24 jaren.

26 november 1741 Testament Heylen – Gheeben

[ZPA-KA140]

Compareerden Heylen Peeter en Gheeben Catharina zijn wettige huisvrouw, ziek van
lichaam maar hun verstand, memorie en zinnen wel machtig wezende. Ze hebben gemaakt
en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs met
een eerlijke uitvaart naar believen van de langstlevende.
Al hun havelijke goederen laten en maken ze aan elkaar. Met conditie dat de
langstlevende aan de wettige erfgenamen ab intestato van de overledene zal moeten
geven de som van 5 stuivers eens. De erfgenamen zullen deze som van 5 stuivers
moeten komen vragen aan de langstlevende.

15 december 1741 Testament Janssen – Simons

[ZPA-KA143]

Compareerden Janssens Peeter en Simons Marie Catharina zijn wettige huisvrouw
(gezond) en Janssens Peeter ziek van lichaam maar allebei hun verstand, memorie en
zinnen wel machtig en gebruikende. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als
volgt:
•
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar believen
van de langstlevende.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten en maken zij aan de langstlevende van hun
beiden. De langstlevende moet wel betalen al de schulden van de overledene. De
langstlevende moet ook geven aan de wettige erfgenamen van de overledene ab
intestato de som van 7 stuivers eens aan ieder.
Ze maken elkaar als universele erfgenamen.

24 december 1741 Testament Sterckx – Van Outsel

[ZPA-KA154]

Compareerden Sterckx Petrus (gezond) en Van Outsel Maria zijn wettige huisvrouw (ziek
van lichaam) maar beiden hun verstand, memorie en zinnen wel machtig en gebruikende. Ze
hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

•
•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar believen
van de langstlevende.
Al hun goederen laten en maken ze aan elkaar. De langstlevende mag met de
havelijke goederen eender wat doen. De erfelijke goederen zullen bij de
langstlevende in vruchtgebruik gebruikt mogen worden zolang de langstlevende
ongehuwd blijft.
De resterende erfelijke en havelijke goederen zullen in eigendom blijven van hun
kinderen.
De kinderen zijn hun enige en universele erfgenamen. De langstlevende zal ook
oppermomber zijn over de minderjarige kinderen. Die moet de kinderen ook
onderhouden tot ze gekomen zijn tot de ouderdom van 24 jaren.
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[ZPA-KA163]

Compareerde Van Hout Anna weduwe van wijlen Gheeben Francis, ziek van lichaam maar
haar verstand, memorie en zinnen machtig en gebruikende. Ze heeft gemaakt en
geordonneerd haar testament als volgt:
•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar het believen
van haar kinderen.
Als gevolg van de diensten die zij genoten heeft in haar ziekte vanwege Heylen
Peeter getrouwd met haar dochter Gheeben Catharina, laat en maakt zij vooreerst
aan hen een weide of dries genaamd Bael en gelegen op Schobbroeck met de last
van 50 guldens daarop staande. Al haar andere erfgoederen laat en maakt ze aan
haar wettige erfgenamen ab intestato namelijk Gheeben Catharina, Gheeben Maria
en aan de kinderen van wijlen Gheeben Adriaen. Ze moeten ook betalen alle
schulden.

27 januari 1742 Testament De Winter – Hendrickx

[ZPA-KA134]

Compareerden De Winter Martinus en Hendrix Elisabeth zijn wettige huisvrouw, ziek van
lichaam maar hun verstand, memorie en zinnen wel machtig wezende en gebruikend. Ze
hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

•

•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke en betamelijke uitvaart.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten en maken ze aan elkaar. De havelijke
goederen in volle eigendom waarmee de langstlevende dan mag doen naar believen.
De erfelijke goederen in vruchtgebruik gedurende het leven van de langstlevende.
Considererende de lange en goede getrouwe dienst die hun zoon De Winter Dielis
en ook hun dochter De Winter Maria aan hun ouders betoond hebben en nog bereidt
zijn om te doen, zo willen de testateurs dat De Winter Maria zal hebben en genieten
in eigendom al de kleren en lijnwaad van haar moeder Hendrix Elisabeth. En De
Winter Dielis zal hebben en genieten in eigendom al de kleren en lijnwaad van zijn
vader De Winter Martinus.
Verder willen ze dat na de dood van de langstlevende van hun beiden, hun zoon De
Winter Dielis en hun dochter De Winter Maria zullen hebben en genieten ieder de
som van 150 guldens courant geld.
Ze laten en maken al de erfelijke en havelijke goederen aan hun 4 kinderen namelijk
De Winter Dielis, De Winter Hendrick, De Winter Lucia en De Winter Maria. Ze
moeten ook betalen al de achtergelaten schulden.

8 februari 1742 Testament Maria Van Den Brande

[ZPA-KA159]

Compareerde Van Den Brande Maria wettige huisvrouw van Christiaens Adriaen, ziek van
lichaam maar haar verstand, memorie en zinnen wel machtig en gebruikend. Ze heeft
gemaakt en geordonneerd haar testament als volgt:
•
•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke en betamelijke uitvaart.
Ze laat en maakt haar gouden kruis met de gouden schuif aan haar zuster Van Den
Brande Dymphna voor haar goede en getrouwe dienst.
Verder wilt ze dat het deel van haar havelijke goederen na haar dood aan haar
wettelijke erfgenamen ab intestato competerend, zal verkocht worden. Dit om hiervan
missen te imponeren tot lafenis van haar ziel.
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Al de goederen die ze in haar leven verkregen heeft samen met haar man
Christiaens Adriaen zullen blijven aan haar man in vruchtgebruik gedurende zijn
leven. Hij zal ook het vruchtgebruik hebben in al haar erfelijke goederen die gekomen
zijn van haar ouders. Na zijn dood zullen deze goederen in eigendom komen van
haar broers en zusters.

12 maart 1742 Codicille Joannes Stoop

[ZPA-KA156]

Compareerde Stoop Joannes weduwnaar binnen Zoerle residerend, ziek van lichaam maar
zijn verstand, memorie en zinnen alom machtig en gebruikend. Hij heeft, bij vorm van
codicille, nog veranderd aan zijn laatste testament beschreven binnen Oevel het hierna
volgende:
•

•

In zijn testament stond dat de goederen die aan hem competeren van wijlen zijn
broer Stoop Henricus gelaten en gemaakt zijn aan zijn 2 zonen Stoop Francis en
Stoop Joannes met uitsluiting van zijn dochter Stoop Anna. Hij wilt nu dat zijn
dochter Stoop Anna een 3e deel zal hebben in deze goederen.
Hij wilt ook dat zijn 3 kinderen gelijk erfgenaam zullen zijn van al zijn erfgoederen.
Behalve dat Stoop Francis en Stoop Joannes vooraf moeten hebben en genieten
de som van 100 guldens courant geld. Deze 100 guldens moeten komen uit de
goederen achtergelaten bij wijlen zijn broer Stoop Henricus.

28 februari 1743 Akkoord Vermeerbergen – Meeuws

[ZPA-KA177]

De ondergeschreven kinderen van Vermeerberghen Peeter bekennen tevreden te zijn en te
consenteren dat, volgens de wil van hun vader, Meeuws Joanna zijn huisvrouw na zijn dood
zal genieten in eigendom zijn achtergelaten havelijke goederen. En dat Vermeerberghen
Adriaen zal blijven in de huur van het huis etc. Met conditie dat Meeuws Joanna zal
gehouden zijn om te betalen alle schulden die zij met haar man Vermeerberghen Peeter
gemaakt heeft. Item wat betreft de kosten van een eerlijke uitvaart. Deze akte is ondertekend
door: Vermeerberghen Sebastiaen, Heylen Andries, Helsen Martinus.
7 mei 1743 Testament Petrus Raes

[ZPA-KA151]

Compareerde Raes Petrus wettige man van De Winter Anna, ziek van lichaam maar zijn
verstand, memorie en zinnen wel machtig wezende en gebruikende en heeft gemaakt en
geordonneerd zijn testament als volgt:
•
•

•

Hij wil begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart.
Zijn tijdelijke goederen, havelijke en erfelijke, laat en maakt hij aan zijn huisvrouw De
Winter Anna in vruchtgebruik gedurende haar leven. Met conditie dat zij zorg moet
dragen voor de kinderen door hun beiden verwekt en hen moet laten leren lezen en
schrijven en voorzien van eten en drinken, kleren enz. tot ze gekomen zijn tot de
ouderdom dat ze hun kost kunnen verdienen.
Hij laat en maakt zijn erfgoederen aan hun kinderen na de dood van hun moeder.

16 januari 1744 Testament Anna Verheyen

[ZPA-KA172]

Compareerde de eerzame Verheyen Anna weduwe van wijlen Helsen Joannes, ziek van
lichaam maar haar verstand, memorie en zinnen wel machtig en gebruikende. Ze heeft
gemaakt en geordonneerd haar testament als volgt:
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•

P a g i n a | 13

Ze wil begraven worden in gewijde aarde. Kort na haar overlijden moet er tot lafenis
van haar ziel gecelebreerd worden missen volgens voorgaand testament.
Ze laat een maakt de havelijke en erfelijke goederen aan al haar kinderen en
kleinkinderen, uitgenomen dat zij aan haar zoon Helsen Adriaen voor zijn trouwe
dienst vooraf geeft haar slaapkoets, schapraey, bed, hoofdbeuling enz. Ze laat en
maakt ook aan dezelfde zoon al de turf, russen, hout enz. tegenwoordig bij haar
woonplaats liggend. Item nog verschillende andere kleine meubelen. Ze wil ook dat
hij gedurende zijn leven zal hebben het gebruik van de kamer waarin hij
tegenwoordig woont. Item het gebruik van de hof gedurende zijn leven. Als hij een
andere woning wilt huren of kopen, dan mag hij deze kamer en hof verhuren. Na zijn
dood zal dit goed overgaan op zijn broers en zusters.

6 februari 1744 Testament Notelaers – De Heulter

[ZPA-KA147]

Compareerden Notelaers Francis en De Heulter Peternel zijn wettige huisvrouw. Hij ziek
van lichaam en zijn huisvrouw gezond maar beiden hun verstand, memorie en zinnen wel
machtig en gebruikende. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een Christelijke uitvaart naar het
believen van de langstlevende.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten en maken zij aan elkaar. Ze maken ook het
vruchtgebruik aan elkaar gedurende het leven van de langstlevende.

18 januari 1745 Testament Wijnants – Robrechts

[ZPA-KA175]

Compareerden de eerzame Wijnants Guilielmus en zijn vrouw Robrechts Theresia, hij
gezond en zij ziek van lichaam maar beiden hun verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig
wezende en gebruikend. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde in de Kerk van Zoerle-Parwijs. Kort na
hun overlijden moeten er, tot lafenis van hun ziel, gecelebreerd worden 30 missen
van requiem met het lezen van de profudis, versicul en colleckt achter de baar of voor
het graf.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten ze aan de langstlevende van hun beiden in
vruchtgebruik. De langstlevende moet hun kind alimenteren en onderhouden van
alles tot de ouderdom van 25 jaren. Het kind moet dan krijgen een eerlijke uitzet van
ten minste 50 guldens courant geld. Na de dood van Robrechts Theresia zal dit kind
in eigendom moet trekken het deel van de rente van 150 guldens haar toekomend
vanwege Hermans Joannes. De testatrice wilt ook dat na de dood van haar man al
haar goederen zullen toekomen aan hun kind. Na de dood van dit kind en Wijnants
Guilielmus zullen deze goederen versterven op haar naaste vrienden of erfgenamen
ab intestato.

22 december 1745 Testament Anna Van Hove

[ZPA-KA164]

Compareerde de eerzame dochter Van Hove Anna, ziek van lichaam maar haar verstand,
memorie en zinnen wel machtig en gebruikend. Ze heeft gemaakt en geordonneerd haar
testament als volgt:
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs met een
eerlijke en behoorlijke uitvaart.
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Kort na haar dood zal de Kerk van Zoerle-Parwijs genieten een rente of obligatie
van 50 guldens die staat tot last van Nuyens Adriaen en zijn huisvrouw. Al haar
resterende havelijke en erfelijke goederen (inclusief de weide) moeten verkocht
worden kort na haar dood om daarmee te betalen al haar schulden. Van de overschot
moeten gelezen worden zoveel missen als mogelijk met de profundis, pater et ave en
collectie na de mis tot lafenis van haar ziel. De tegenwoordige kerkmeester Govaerts
Martinus wordt aangesteld als executeur om dit uit te voeren.
Als volgens het recht iets toekomt aan haar vrienden of erfgenamen ab intestato zo
wilt zij dat aan haar vrienden, zuster (of haar kinderen) en broeder gegeven wordt zo
weinig als de rechten toelaten namelijk aan iedere struik 5 stuivers of minder.

26 maart 1746 Codicille Adrianus De Winter

[ZPA-KA132]

Compareerde de eerzame De Winter Adrianus, ziek van lichaam maar zijn verstand,
memorie en zinnen wel machtig wezende en gebruikende en heeft, bij vorm van codicille
boven hetgeen al inbegrepen is in zijn testament en gepasseerd is voor notaris Mertens
binnen Tongerlo, nog begeerd het volgende:
•

•

•

•

Uit zijn gemene goederen zal na zijn aflijvigheid gegeven worden voor het betalen
van het orgel van de Kerk van Zoerle-Parwijs een pistool te weten 10 guldens en 10
stuivers.
Item wilt hij dat De Winter Jan Baptist zijn neef zal gegeven worden, voor gedane
diensten aan de testateur, al zijn kleren en lijnwaad zonder dat zijn neef enige schade
zal lijden in de ander achtergelaten goederen.
Uit de gemene goederen moet betaald worden aan De Winter Jan Baptist 25
guldens. Item wilt hij dat uit de gemene goederen zal betaald worden 50 guldens
courant geld aan De Winter Anna Adorada voor de diensten gedaan aan hem
comparant. Ook moet aan haar gegeven worden zijn hardhouten ... zonder dat ze
enige schade zal ondervinden in de andere erfgoederen.
Er moeten na zijn dood gedaan worden 30 missen die zullen betaald worden uit de
gemene goederen van zijn erfgenamen aan de heer pastoor van Zoerle-Parwijs.

5 november 1746 Testament Anna Catharina Van Roy

[ZPA-KAxxx]

Compareerde de eerzame dochter Van Roy Anna Catharina, ziek van lichaam maar haar
verstand, memorie en zinnen wel machtig en gebruikend. Ze heeft gemaakt en
geordonneerd haar testament als volgt:
•

•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke en betamelijke uitvaart.
Kort na haar overlijden moet er geschieden een mis in de Kerk van Herenthout aan
het altaar van Sint-Pieter. Item een mis in De Voortkapel. Item 4 missen tot lafenis
van haar ziel.
Ze laat en maakt haar zilveren ijzer aan De Voortkapel ter ere van Onze-LieveVrouw.
Ze laat en maakt haar erfgoederen aan haar zuster Van Roy Dimpna voor haar
getrouwe dienst. Mits conditie dat ze wel al de schulden zal moeten betalen. Haar
zuster is ook haar universele erfgenaam.
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[ZPA-KA130]

Compareerde de eerzame Cuypers Gilliam, ziek van lichaam maar zijn verstand, memorie
en zinnen nog machtig wezende en gebruikende en heeft gemaakt en geordonneerd zijn
testament als volgt:
•
•

Hij wil begraven worden in gewijde aarde.
De havelijke goederen maakt en laat hij aan Thoelen Anna Maria zijn huisvrouw om
daarmee haar vrije wil te doen. Al zijn erfelijke geeft hij aan zijn huisvrouw in
vruchtgebruik voor zolang zijn leeft, met conditie zij zal moeten dragen al de
onkosten. Hij noemt haar ook zijn enige en universele erfgename.

30 oktober 1748 Testament Anna Maria Soeten

[ZPA-KA152]

Compareerde Soeten Anna Maria ziek van lichaam maar haar verstand, memorie en zinnen
wel machtig en gebruikende en heeft gemaakt en geordonneerd haar testament als volgt:
•

•
•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde. Na haar overlijden zullen tot lafenis van
haar ziel gecelebreerd worden 25 missen van requiem die betaald moeten worden
door haar erfgenamen (haar broers en zusters).
Haar zilveren hoofdijzer zal gegeven worden aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw
tot Zoerle genaamd De Voortkapel.
Al haar kleren en lijnwaad zullen gegeven moeten worden aan Raedemaeckers
Maria haar stiefmoeder en dat voor diensten aan haar gedaan in het leven.
Item wilt ze dat haar erfgenamen na haar dood zullen geven 25 guldens aan Soeten
Andreas haar halfbroer waarvan zij testatrice meter is geweest bij het doopsel.

1 maart 1749 Testament Adriana Van Dijck

[ZPA-KA160]

Compareerde Van Dijck Adriana, ziek van lichaam maar haar verstand, memorie en zinnen
nog machtig en gebruikende en heeft gemaakt en geordonneerd haar testament als volgt:
•

•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart. Kort na haar dood
zal tot lafenis van haar ziel gecelebreerd worden 17 missen van requiem. Tijdens
haar uitvaart zal uitgereikt worden in gebakken brood aan de arme mensen
woonachtig tot Heultje 6 lopen of meukens koren.
Ze wilt dat haar zilveren hoofdijzer zal gegeven worden aan de Kerk van
Wiekevorst.
Ze heeft al haar kleren, lijnwaad en gereed geld gelaten en gemaakt aan Verhoeven
Anna en Peetermans Merten samen in huwelijk en dat om de diensten aan haar
gedaan en het bijstaan van de testatrice zowel gezond als ziek. Dit met conditie dat
haar erfgenamen zullen moeten voldoen aan de hiervoor staande legaten.

30 mei 1749 Testament Douwen - Kenes

[ZPA-KA137]

Compareerde de eerzame Douwen Martinus, fris en wel te pas van lichaam, naast Kenes
Elisabeth zijn huisvrouw, ziek van lichaam maar haar verstand, memorie en zinnen wel
machtig wezende en gebruikende. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als
volgt:
•

Ze maken aan elkaar het vruchtgebruik op de erfgoederen gedurende het leven van
de langstlevende.
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De rentes of obligaties die ze trekken, zullen blijven tot behoef van hun erfgenamen
en de renten of obligaties die zij als last hebben zullen tot last blijven van hun
erfgenamen.
De langstlevende zal moeten geven aan ieder kind dat nog niet gekomen is tot een
geapprobeerde staat 2 koeien of 50 guldens in geld. Bovendien nog 50 guldens in
geld. Item 4 veertelen koren en 4 veertelen boekweit en een tamelijk kleed, een
linnen bed en 2 paar lakens.
De langstlevende moet laten celebreren 9 missen kort na het overlijden van de eerste
partner. Item te geven aan de armen de kwantiteit van 3 veertelen koren in brood.
Hun havelijke en erfelijke goederen maken en laten zij aan hun kinderen en
kleinkinderen.

18 augustus 1750 Testament Helsen – Soeters

[ZPA-KA141]

Compareerde de eerzame Helsen Martinus, ziek van lichaam maar zijn verstand, memorie
en zinnen nog machtig en gebruikende, en Soeters Elisabeth zijn huisvrouw, die uit
consideratie van de goede, lange en getrouwe diensten die Helsen Martinus hun zoon aan
hen heeft gedaan, hebben verklaart hun uiterste wil te zijn dat gemelde Helsen Martinus
boven de gemeenschappelijke erfenis vooraf zal hebben voor zijn loon de som van 150
guldens.
27 juni 1752 Testament Elisabetha De Winter

[ZPA-KA133]

Compareerde de eerzame De Winter Elisabeth, ziek van lichaam maar haar verstand,
memorie en zinnen nog machtig wezende en gebruikende en heeft gemaakt en
geordonneerd zijn testament als volgt:
•

•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof. Kort na haar overlijden
zullen er gesteld worden tot lafenis van haar ziel 50 missen. Item ook nog 2 veertelen
koren uit te reiken aan de armen.
Ze laat en maakt aan haar man Van Hout Peeter het vruchtgebruik gedurende zijn
leven van al haar goederen. Item 16 ellen onbesneden lijnwaad.
Haar havelijke en erfelijke goederen laat en maakt ze aan Van Echelpoel Gilliam
haar zoon. Hij is ook haar enige en universele erfgenaam.

31 oktober 1752 Testament Josephus Lemmens

[ZPA-KA145]

Compareerde de eerzame Lemmens Joseph, ziek van lichaam maar zijn verstand,
memorie en zinnen nog wel machtig. Hij heeft verklaart zijn uiterste wil in voege en manieren
als volgt:
•
•

Te geven aan de Kerk van Zoerle-Parwijs voor een aalmoes de som van 6 guldens.
Tot lafenis van zijn ziel zullen gecelebreerd worden 100 missen en 25 guldens zullen
gegeven worden om zijn uitvaart te houden. Deze lasten moeten gevonden worden
uit het land genaamd Het Meulevelt. Beset Catharina zal dat land nog een jaar
mogen gebruiken.

1 maart 1754 Testament Helsen – Van Houdt

[ZPA-KA142]

Compareerden de eerzame Helsen Peeter Martinus en Van Houdt Anna Catharina zijn
wettige huisvrouw die gezond van lichaam zijn maar haar voorschreven man ziek te bed
liggende nochtans zijn verstand, memorie en zinnen wel machtig wezende. Ze hebben
gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
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Ze willen begraven worde in gewijde aarde met een behoorlijke uitvaart naar staat en
conditie.
Al hun tijdelijke goederen die ze samen bezitten, worden in vruchtgebruik gelaten aan
de langstlevende.
De langstlevende van hun beiden zal oppermomber van hun 4 wettige kinderen
blijven.

15 maart 1754 Testament Petrus Van Passel

[ZPA-KA169]

Compareerde de eerzame Van Passel Petrus (jongeman) ziek te bed liggende maar zijn
verstand, memorie en zinnen zeer wel gebruikend. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn
testament als volgt:
•

•

•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs en dat
met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie. Kort na zijn dood moeten er ook
geschieden 30 missen van requiem tot lafenis van zijn ziel. Dit zal betaald worden
met de verkoop van zijn beste kleren.
De slechte kleren, het bed en zijn toebehoren zullen gegeven worden aan Van
Passel Catharina zijn zuster. Item laat en maakt hij een stuk weiland groot een half
bunder en genaamd De Kalverbreuckel met de dries daaraan gelegen aan zijn broer
Van Passel Andries en zijn zusters Van Passel Elisabeth, Van Passel Christina,
Van Passel Dymphna en Van Passel Catharina. Als één van zijn voorstaande
zusters of broer weigerachtig is om te betalen de interesten van een rente van 100
guldens kapitaal, dan zal deze uitgesloten worden uit het voorstaande weiland.
Onder voorstaande erfgenamen moet ook verdeeld worden een som van 3 guldens
en 6 oorden die hij aan zijn zuster Van Passel Dymphna had geleend en van
dezelfde nog moet terugkrijgen.

6 januari 1755 Testament Philippus De Coninck

[ZPA-KA131]

Bij uiterste wil verklaart De Coninck Philip wel bij zijn verstand en memorie te zijn, zoals dit
aan mij ondergeschrevene en aan de getuigen bleek, dat al zijn havelijke goederen en geld
gelaten zullen worden aan zijn zoon De Coninck Dilis en dat beide zijn kinderen gehouden
zullen zijn om de uitvaart te betalen.
26 februari 1755 Testament Anna Verpoorten

[ZPA-KA174]

Voor notaris Oniaerts te Olen residerend compareerde Verpoorten Anna (jonge bejaarde
dochter) inwoonster van Zoerle-Parwijs, ziek te bed liggend maar haar verstand, memorie en
5 zinnen machtig en gebruikend. Ze heeft gemaakt en geordonneerd haar testament als
volgt:
•

•

Ze wilt begraven worden in gewijde aarde in de Kerk van Zoerle-Parwijs. Dit met
een uitvaart van 2 tonnen bier en een stuiver koek aan iedereen die present is op
haar begrafenis. Kort na haar overlijden moeten voor 50 guldens missen van requiem
gecelebreerd worden tot lafenis van haar ziel.
Ze laat en maakt aan De Kinder Jan een rente van 100 guldens staande tot last van
Van Leuffel Jan. Dit voor zijn trouwe diensten aan haar gedaan. Item nog aan de
kerkfabriek van Zoerle-Parwijs 100 guldens waarvoor de kerkmeester jaarlijks of haar
sterfdag moet laten celebreren een gelezen mis.
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[ZPA-KA144]

Compareerden Lemineur Jan en zijn vrouw Cuyltiens Jenno (ziek te bed liggend) en
Lemineur Jan gezond maar beiden hun verstand, memorie en zinnen wel machtig wezende
en gebruikend. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar believen
van de langstlevende.
De langstlevende zal het vruchtgebruik krijgen in al de havelijke en erfelijke goederen
mits conditie dat de langstlevende moet geven aan hun dochter Lemineur Marie als
ze tot staat gekomen is 2 pistolen en 2 veertelen koren.
Hun kind Lemineur Marie is volle erfgenaam van alle erfgoederen. De langstlevende
mag indien nodig wel het erfgoed aanspreken om van te kunnen leven.

3 maart 1756 Testament Lenaerts – Huybrechts

[ZPA-KA146]

Compareerden de eerzame Lenaerts Francis en Huybrechts Dimphna gehuwden. Hij
gezond van lichaam, zij ziek te bed liggend maar haar verstand en zinnen wel gebruikende.
Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde naar staat en conditie. Voor de ziel van
de overledene zal gelezen worden 14 missen van requiem.
De langstlevende zal enige en universele erfgenaam zijn van al de achtergelaten
erfgoederen.

23 januari 1760 Testament Van Den Brande – Helsen

[ZPA-KA158]

Compareerden Van Den Brande Francis (gezond) en zijn vrouw Helsen Jenno (ziek te bed
liggend) beiden hun verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig zijnde en gebruikende. Ze
hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•
•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar believen
van de langstlevende. Er moet ook gelezen worden 9 missen van requiem.
Al de havelijke en erfelijke goederen maken en laten ze aan elkaar, de havelijke
goederen in volle eigendom en op de erfelijke goederen het vruchtgebruik.
Ieder kind zal krijgen 5 guldens van zodra het tot staat gekomen is. Hun kinderen zijn
hun gerechtigde erfgenamen.

19 oktober 1760 Testament Maria Catharina Van Der Wespen

[ZPA-KAxxx]

Compareerde Van Der Wespen Maria Catharina (jongedochter) ziek te bed liggend maar
haar verstand, memorie en zinnen wel machtig en gebruikend. Ze heeft gemaakt en
geordonneerd haar testament als volgt:
•

•

•

Ze wil begraven worden op het kerkhof met een eerlijke en behoorlijke uitvaart. Kort
na haar overlijden moet gelezen worden 200 missen tot lafenis van haar ziel. 3
veertelen koren moeten gegeven worden aan de armen.
Na de dood van haar moeder zullen gelezen moeten worden voor 200 guldens
missen voor haar en haar moeders ziel. Ook dan moet uitgedeeld worden 3 veertelen
koren.
Ze maakt tot haar universele erfgenamen Van Der Wespen Maria Elisabeth en Van
Der Wespen Isabella haar zusters. Uit de gehele portie zal Van Der Wespen Maria
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Elisabeth vooruit hebben 500 guldens courant geld voor haar getrouwe dienst. In het
geval dat haar zuster Van Der Wespen Isabella aan haar moeder Van Kerckhoven
Jenno meer uitkoop komt vragen dan wat ze al gehad heeft, stelt ze haar zuster Van
Der Wespen Maria Elisabeth als enige universele erfgenaam, excluderende in dat
geval voor het geheel haar zuster Van Der Wespen Isabella.
30 april 1761 Testament Dymphna Van Roy

[ZPA-KA170]

Compareerde de eerzame Van Roy Dymphna, ziek van lichaam maar haar verstand,
memorie en zinnen wel nog machtig en gebruikend. Ze heeft gemaakt en geordonneerd haar
testament als volgt:
•

•

•

•
•
•

Ze wil begraven worden in gewijde aarde. Kort na haar overlijden moet er tot lafenis
van haar ziel gecelebreerd worden 100 missen van requiem. Er moet ook uitgedeeld
worden aan de parochiale armen 3 veertelen koren.
Ze staat af haar deel van haar huis en kamer insgelijks bewoond door Van Houdt
Jan en in haar leven samen met haar man gebouwd. Item een weide groot 50 roeden
en gelegen onder Schobbroek. Dit alles tot profijt van haar man Van Houdt Adriaen.
Haar wettelijke erfgenamen moeten betalen aan de Kerk van Zoerle-Parwijs na de
dood van haar man Van Houdt Adriaen een som van 100 guldens courant geld
waarvoor zij stelt als onderpand haar deel van hun vergaarde goederen. Hiervoor
moeten dan jaarlijks gelezen worden 3 missen van requiem voor haar ziel.
Ze laat en maakt aan Van Roy Jan Adriaenszoon (geboortig van Noorderwijk) een
som van 100 guldens courant geld.
Aan Dircx Dymphna, dochter van Dircx Joannes en geboortig van Oosterwijk onder
Olen, moet betaald worden een som van 50 guldens courant geld.
Haar man zal gedurende de rest van zijn leven hebben het vruchtgebruik in al haar
goederen en na zijn dood zullen die versterven op haar erfgenamen nl. haar broer
Van Roy Jan Baptist en haar zuster Van Roy Elisabeth (of hun kinderen).

17 juli 1761 Testament Raes – Nuyens

[ZPA-KA150]

Compareerden Raes Joannes (ziek van lichaam) en Nuyens Lucia zijn wettige huisvrouw
(gezond) maar beiden hun verstand, memorie en zinnen wel machtig en gebruikend. Ze
hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

•

•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar het
believen van de langstlevende.
Hun havelijke en erfelijke goederen laten en maken ze aan de langstlevende van hun
beiden. Met de havelijke goederen mag de langstlevende zelf beslissen wat te doen.
De erfelijke goederen zijn in vruchtgebruik van de langstlevende.
De erfelijke goederen moeten na het overlijden van de langstlevende gemaakt en
gelaten worden aan hun nog levende kinderen en aan Van Drissel Joanna
Catharina kind van hun overleden dochter Raes Dymphna Philippina.
Als de langstlevende komt te overlijden, moet er gegeven worden 42 guldens aan
Boecksteyns Lucia Theresia onwettige dochter van Raes Adriana voor de
getrouwe dienst die zij gedaan heeft aan de testateurs.
Hun kinderen en Van Drissel Joanna Catharina zijn hun universele erfgenamen.
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Inliggend briefje:
De ondergeschrevene attesteert dat zij Van Drissel Joanna Catharina, dochter van haar
dochter Raes Dymphna Philippina die nu overleden is en getrouwd geweest is met Van
Drissel Dielis nog in leven, houdt en zal houden zo lang als zij ondergeschrevene leeft en
zal leven zonder enig geld daarvoor te begeren of dat het bovenstaande kind niet zal moeten
afsterven van haar patromonie zo dat zij dat om redenen haar bekend dat kind wilt gratis
houden maar ingeval dat Van Drissel Joanna Catharina haar bovengenoemd kleinkind
kwam te sterven en de patrimoniale goederen kwamen niet in handen van Raes Jan en
Raes Adriana of hun naaste erfgenamen maar op Van Drissel Dielis of zijn naaste
vrienden, zo zullen zij gehouden zijn uit de patrimoniale goederen van Van Drissel Joanna
Catharina haar overleden kleindochter te betalen aan Raes Jan en Raes Adriana kinderen
van de ondergeschrevene 15 guldens jaarlijks vanaf de dag zij bij de ondergeschrevene is
komen wonen. En dat van jaar tot jaar zo lang als zij bij haar gewoond heeft. Actum 7 mei
1764. Nuyens Lucia.
3 juni 1763 Testament Adrianus Douwen

[ZPA-KA135]

Compareerde de eerzame Douwen Adrianus ziek van lichaam maar zijn verstand en zinnen
nog wel machtig wezende. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn testament als volgt:
•

•

•
•

•

Hij wilt begraven worden op het kerkhof in gewijde aarde. Na zijn dood moeten er 100
missen van requiem gecelebreerd worden. Zijn broer Douwen Petrus zal hiervoor de
kosten op zich nemen en ook voor de uitvaart.
De helft van de havelijke goederen te samen in eigendom met Douwen Dymphna
zal blijven tot behoef van zijn broer Douwen Petrus en de andere helft zal blijven aan
Douwen Dymphna zijn halfzuster.
Een perceel erve genaamd De Bossers Zille gelegen naast de tienden schuur groot
80 roeden maakt hij aan Douwen Dymphna zijn halfzuster.
Een perceel erve genaamd Den Bersbemde gelegen aan het plein van Gelindel groot
een half bunder en toebehorend aan de testateur met zijn halfzuster Douwen
Dymphna voor een sille, zal toebehoren aan Douwen Petrus zijn broer. Welke sille
hij wilt en ordonneert aan Douwen Petrus af te staan en te laten aan Douwen
Dymphna of Douwen Catharina zijn halfzusters.
Al zijn resterende erfelijke en havelijke goederen laat en maakt hij aan Douwen
Petrus zijn broer die hij ook noemt zijn universele erfgenaam.

25 september 1763 Testament Joannes Van De Putte

[ZPA-KAxxx]

Compareerde de eerzame Van De Putte Joannes ziek van lichaam maar zijn verstand,
memorie en zinnen nog wel machtig en gebruikende. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn
testament als volgt:
•

•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs met een
gewone uitvaart en dienst voor zijn ziel. Er moet ook gelezen worden 25 missen van
requiem voor zijn ziel na zijn aflijvigheid.
Een perceel weiland genaamd Den Ballaer gelegen omtrent Oosterhoven onder
Herenthout en gekocht met zijn wettige en tegenwoordige huisvrouw Verhaegen
Elisabeth, zal toebehoren aan zijn 2 wettige zonen Van De Putte Guilielmus en zijn
broer Van De Putte Adrianus verwekt in zijn laatste huwelijk bij Verhaegen
Elisabeth. Zijn vrouw heeft gedurende haar leven wel het vruchtgebruik.
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De goederen die op hem testateur verstorven zijn vanwege wijlen Van De Putte
Adrianus Franciscus zijn wettige zoon verwekt in zijn 1e huwelijk bij Verlinden
Catharina zullen toebehoren en blijven aan zijn huidige huisvrouw. Na haar dood
zullen deze goederen overgaan op zijn 2 zonen bij haar verwekt.
Uit zijn havelijke goederen zal na zijn dood betaald worden aan Van De Putte
Joannes Baptista, Van De Putte Peeter en Van De Putte Lambertus zijn zonen
verwerkt bij zijn 1e wettelijke vrouw Verlinden Catharina de som van 3 guldens en 10
stuivers.
Al zijn havelijke goederen zullen toebehoren aan zijn huidige huisvrouw Verhaegen
Elisabeth met exclusie van zijn 3 zonen Van De Putte Jan Baptist, Van De Putte
Peeter en Van De Putte Lambertus uit zijn eerste huwelijk met Verlinden
Catharina.

15 maart 1764 Testament Adrianus Thijs

[ZPA-KA157]

Compareerde de eerzame Thijs Adrianus (koster en schoolmeester van Zoerle) in huwelijk
met Van De Sande Anna, ziek van lichaam en liggende te bed nochtans zijn verstand,
memorie en 5 zinnen wel machtig en gebruikende. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn
testament als volgt:
•
•

•

•

•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke en tamelijke uitvaart,
lijkdienst en begrafenis.
Al zijn havelijke goederen laat en maakt hij aan Van Wesenbeeck Maria Theresia
dochter van zijn voorstaande huisvrouw Van De Sande Anna verwekt met haar
eerste man Van Wesenbeeck Petrus. Zijn huisvrouw mag van al deze goederen het
gebruik hebben gedurende haar leven. Als zijn stiefdochter komt te overlijden voor
zijn huisvrouw, dan laat hij deze goederen na aan zijn huisvrouw.
Zijn erfelijke goederen laat en maakt hij aan zijn broers of hun representanten te
weten aan Thijs Peeter, Thijs Zacharias en aan de kinderen van wijlen Thijs
Thomas om na zijn dood tussen hen gedeeld te worden.
Zijn erfgenamen moeten dan ook onmiddellijk beëindigen een obligatie van 150
guldens wisselgeld naast de verlopen interesten als wijlen Thijs Peeter zijn vader
heeft gelicht en ontvangen van juffrouw Du Quesnoy in kwaliteit als moeder van de
Infirmerie van het Begijnhof van Herentals. Dit volgens de akte gepasseerd voor
notaris Van Hove tot Herentals op 27 februari 1759.
Zijn vrouw Van De Sande Anna en zijn stiefdochter Van Wesenbeeck Maria
Theresia zijn de universele erfgenamen.

9 november 1765 Testament Joannes Baptista Wijnants

[ZPA-KA176]

Compareerde de eerzame Wijnants Jan Baptist, ziek van lichaam maar zijn verstand en
zinnen wel nog machtig en gebruikend. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn testament
als volgt:
•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van Zoerle-Parwijs met een
gewone uitvaart en een gezongen mis van requiem met assistentie van diaken en
subdiaken en ordinaire vigiliën. Kort na zijn uitvaart moeten er ook gelezen worden
30 missen van requiem waarna den profundis.
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Zijn wettige dochter Wijnants Elisabeth zal gedurende haar leven jaarlijks moeten
laten lezen een mis of zijn sterfdag en alsdan voldoen het zondagsgebed om zijn ziel
gedachtig te maken in de gebeden.
Zijn broers en zusters alsook zijn kinderen moeten daags na zijn uitvaart krijgen een
eerlijke maaltijd. Dit alles te betalen uit zijn havelijke goederen die hij laat en maakt
aan zijn wettige dochter Wijnants Elisabeth.
Item ook nog de jaarlijkse interesten van een ongegooide of havelijke rente staande
tot last van zijn broer Wijnants Guilielmus voor de som van 200 guldens courant
geld die zal dienen voor een jaarlijkse aalmoes aan zijn wettige zoon Wijnants G.
(eerwaarde pater minderbroeder). Na zijn dood zal deze rente toekomen aan zijn
wettige erfgename Wijnants Elisabeth (zijn dochter).
Al zijn erfelijke goederen laat en maakt hij aan zijn wettige dochter Wijnants
Elisabeth om daarmee haar vrije wil te doen. Zij is ook zijn universele erfgenaam.

21 maart 1769 Codicille Petrus Van Kerckhoven

[ZPA-KA167]

Compareerden de eerzame Van Kerckhoven Peeter in huwelijk met Vermeerbergen Anna,
ziek te bed liggend maar zijn verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig zijnde en
gebruikend. Hij heeft gemaakt en geordonneerd zijn testament als volgt:
•
•

•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde. De begrafenis mag gedaan worden
volgens goeddunken van zijn wettige huisvrouw.
Hij wilt dat, boven hetgeen al begrepen is in zijn testament gepasseerd voor notaris
Oniaerts op 27 december 1747, aan zijn huisvrouw toekomt het erfdeel aan hem
gemaakt vanwege wijlen zijn broer Van Kerckhoven Anthonis bij testament van 11
april 1763. Hierdoor was hij geïnstitueerde erfgenaam van een 4e deel in de
nalatenschap van zijn broer.
Al zijn havelijke en erfelijke goederen laat en maakt hij aan zijn huisvrouw om
daarmee te doen haar vrije wil. Ze is ook zijn universele erfgenaam.

1 juni 1769 Testament Martinus Soeten

[ZPA-KA153]

Compareerde de eerzame Soeten Martinus in huwelijk met Helsen Catharina, ziek te bed
liggend maar zijn verstand, memorie en 5 zinnen wel machtig en gebruikend. Hij heeft
gemaakt en geordonneerd zijn testament als volgt:
•
•

•

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde. De begrafenis en andere pieuse werken
mogen gedaan worden naar believen van zijn vrouw.
Het vruchtgebruik in al zijn havelijke en erfelijke goederen laat en maakt hij aan zijn
wettige huisvrouw Helsen Catharina gedurende haar leven. Ze moet hun wettelijke
kinderen wel alimenteren en onderhouden en aan ieder kind uit te reiken hun
legitieme portie voor de som van 200 guldens courant.
Zijn wettige kinderen zijn de algemene erfgenamen van al zijn goederen.

17 oktober 1775 Testament Van Kerckhoven – Pauwels

[ZPA-KA166]

Compareerden Van Kerckhoven Joannes Baptista en zijn vrouw Pauwels Anna Maria
(inwoners van Zoerle Westerlo), hij ziek te bed liggend en zijn vrouw gezond en wel te pas.
Beiden wel bij hun 5 zinnen, memorie en verstand. Ze hebben gemaakt en geordonneerd
hun testament als volgt:

© https://www.ansfridiana.be

•
•

•
•

•

P a g i n a | 23

Alle vorige testamenten zijn vanaf nu niet meer geldig en van waarde.
Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar keus van
de langstlevende. Kort na het eerste overlijden zal er tot lafenis van hun ziel moeten
gecelebreerd worden 300 missen van requiem en 12 veertelen koren in brood
gebakken worden om uit te delen aan de arme mensen.
Al hun havelijke en erfelijke goederen laten en maken ze aan elkaar. De
langstlevende mag hiermee zijn vrije wil doen.
De langstlevende moet hun wettelijk kind of kinderen onderhouden en alimenteren
van eten en drinken, kleren en lijnwaad, ziek en gezond tot dezelfde gekomen zijn tot
de ouderdom van 25 jaren. Als het kind of kinderen gekomen zijn tot de ouderdom
van 25 jaar, zal ieder kind ontvangen zijn legitieme portie waarmee het tevreden zal
moeten zijn.
Ze maken aan elkaar het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen. Als hun kind of
kinderen komen te overlijden voor de testateurs, zullen de goederen voor de ene helft
overgaan op de naaste vrienden van de testateur en voor de andere helft op de
naaste vrienden van de testatrice.

Ze verklaren dat de waarde van hun erfgoederen is 3000 guldens.
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In het oude gemeentearchief van Oevel, bewaard in het Rijksarchief van Antwerpen
(aanvraagnummer D097), kunnen er in doos nummer 100 nog enkele testamenten gevonden
worden. Het betreft hier testamenten die verleden zijn voor de pastoor of secretaris van
Oevel. Tussen deze testamenten bevinden zich echter ook 2 testamenten die verleden zijn
voor de pastoor van Zoerle-Parwijs. Mogelijk zijn deze testamenten verkeerd geklasseerd
toen dit archief in 1943 door de Abdij van Tongerlo overgedragen is aan het Rijksarchief. We
vermelden die 2 testamenten hier nog voor de volledigheid.

11 februari 1752 Testament Van Kerckhoven – Douwen

[OEV-OGA100-205]

Compareerden Van Kerckhoven Joseph en zijn vrouw Douwen Joanna (inwoners van
Zoerle-Parwijs), de vrouw ziek te bed liggend en de man gezond van lichaam, gaande en
staande, beiden rijp van verstand, machtig van memorie en hun zinnen volkomen
gebruikend. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een Christelijke begrafenis in de
kerk. Voor ieder van hen moeten er ook 30 missen van requiem gedaan worden.
Hun erfelijke en havelijke goederen laten en maken zij aan de langstlevende van hun
beiden. Met conditie dat de langstlevende hun kinderen zal moeten onderhouden
naar staat en conditie tot de ouderdom van 24 jaren. Op de leeftijd van 24 jaren zal
ieder kind ontvangen een som van 200 guldens courant geld. Als een kind voortijdig
komt te overlijden, zal de uitzet van dat kind half overgaan op de langstlevende van
hun beiden en half op de overige kinderen.
Ze laten en maken ook hun lijnwaad en kleren met hun zilveren gespen en gouden
kruis aan hun kinderen samen verwekt.

15 januari 1753 Testament Lemmens – Goovaerts

[OEV-OGA100-202]

Compareerden de eerzame Lemmens Martinus en zijn vrouw Goovaerts Gertrudis
(inwoners van Zoerle-Parwijs), de vrouw ziek te bed liggend en de man gezond van lichaam,
gaande en staande, beiden rijp van verstand, machtig van memorie en hun zinnen volkomen
gebruikend. Ze hebben gemaakt en geordonneerd hun testament als volgt:
•

•

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart naar staat en
conditie. Tot lafenis van hun zielen willen zij dat er zullen gelezen worden 10 missen
van requiem.
Al de havelijke en erfelijke goederen laten en maken zij aan de langstlevende van
hun beiden.
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De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere
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