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5 oktober 1761 Kwitantie       [EHT-OGAxx-002] 

Alzo Van Rooy Aert is trekkende op deze gemeente een kapitaal van 50 guldens en nu als 

opvolger Van Rooy Jan Baptist tot Vorst en zijn kozijn Franssens Martinus, welk kapitaal 

niet vindbaar is en bijgevolg bekende Van Rooy Jan Baptist dit kapitaal van 50 guldens 

ontvangen te hebben. 

16 april 1731 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-003] 

Compareerden Van Trichtvelt Matthijs en Voordeckers Joannes als mombers over de 

wezen van wijlen Van Trichtvelt Jan en Voordeckers Maria tegenwoordig in huwelijk met 

Machils Adriaen. De voorstaande mombers bekennen voor de erfgenamen van wijlen Van 

Trichtvelt Jan overgenomen te hebben een kapitale rente van 200 guldens wisselgeld die 

gestaan heeft tot last van Van De Goor Hendrick tot behoef van de Heilige Geest van 

Eindhout.  

De voorstaande Voordeckers Maria en haar man als vruchtgebruikster van de goederen 

van de kinderen in haar 1e huwelijk verwekt, belooft te betalen voor interest 10 guldens 

jaarlijks. De voorstaande mombers stellen te pand den hof met het binnengeleg genaamd 

Het Goorken groot 3 sillen renende oost Wauters Dielis, zuid Van Trichtvelt Matthijs, west 

Van De Goor Hendrick en noord de gemeyne vroente. 

In de marge: Op 11 mei 1787 compareerde Beten Peeter als Heilige Geestmeester die 

bekend dit kapitaal met de interesten ontvangen te hebben van Smolderen 

Gerardus. 

30 april 1731 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-004] 

Compareerde Van Trichtvelt Joannes als gemachtigd bij procuratie van Wauters Anna zijn 

huisvrouw. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Binnemans Joannes Baptista een huis met de 

schuur en binnengeleg daaraan gelegen groot een sille renende oost Binnemans Jan 

Baptist, zuid Mertens Hendrick, west Dams Peeter erfgenamen en noord Verachtert Frans 

erfgenamen.  

Dit huis is belast met een rente van 180 guldens tot behoef van de Kerk van Eindhout die 

de koper tot zijn last neemt. Voor deze rente stelt de koper als onderpand het voorstaande 

huis. Item een perceel land genaamd Het Dhauws groot een half bunder renende oost begijn 

Dams, zuid de straat en noord Hoes Christiaen erfgenamen. 

In de marge: Op 2 juni 1783 bekend Beten Peeter als Heilige Geestmeester het kapitaal 

van 180 guldens met de interesten ontvangen te hebben van Binnemans 

Hendrick. 

11 juni 1731 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-005] 

Mertens Cornelis en Van Bael Adriaen als mombers van de kinderen van wijlen Van Bael 

Joannes en Mertens Ida (inwoners van Eindhout) verkopen aan Van Rooy Geeraert een 

huis met gronden en de schuur daarbij staande zonder de grond en het binnengeleg zoals 

het de wezen is competerend gelegen binnen Eindhout groot een half bunder renende oost 

Van Trichtvelt Matthijs, zuid Mertens Cornelis en west de heide. 
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6 augustus 1731 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-006] 

Verachtert Wouter verkoopt aan Gebruers Joannes een perceel weide gelegen in De 

Veedijck onder Eindhout renende oost Wauters Anna, zuid zichzelf, west Breugelmans 

Machiel en noord de straat. 

13 augustus 1731 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-007] 

Verspreet Peeter en zijn vrouw Verstrepen Joanna verkopen aan Binnemans Jan Baptist 

een perceel land gelegen onder Eindhout groot een sille renende oost Binnemans Jan 

Baptist, west Mertens Jan en noord de heide. 

14 augustus 1731 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-008] 

Verspreet Peeter en zijn vrouw Verstrepen Joanna (inwoners van Dendermonde) verkopen 

aan Binnemans Jan Baptist, volgens goedenis gepasseerd voor de wethouders van 

Eindhout op 13 augustus 1731, een perceel land gelegen onder Eindhout groot een sille 

renende oost Binnemans Jan Baptist, west Mertens Jan en noord de heide.  

De koper neemt ook over een jaarlijkse en erfelijke rente van 7 guldens en 10 stuivers. Als 

onderpand hiervoor wordt gegeven de voorstaande gekochte sille land. Daarenboven heeft 

de voorstaande Binnemans Jan Baptist een deel in een huis gestaan binnen Dendermonde 

aan de St.-Jans Kapel en gekomen van de voorkinderen van Binnemans Jan en aan welk 

deel hij geen recht meer pretendeert maar overlaat aan de rentheffers. Hij maakt zich ook 

sterk voor zijn zuster Binnemans Elisabeth omdat zij de voorstaande rentgelders met de 

penningen te laten houden dient gedaan hebben. 

7 januari 1732 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-010] 

Wauters Peeter (geboren te Eindhout) verkoopt aan Lauwerijs Jan in kwaliteit als vader en 

momber van zijn voorkinderen Lauwerijs Anna Maria en Lauwerijs Dimpna een perceel 

land gelegen onder Eindhout groot een half bunder renende oost Dams Peeter erfgenamen, 

zuid Machils Wouter erfgenamen, west Gijs Jan erfgenamen en noord de heide. 

Wauters Peeter (mits dit was zijn laatste goed) beloofd niet meer te kennen of belasten, 

zowel van zichzelf of zijn nakomelingen, de tafel van de Heilige Geest van Eindhout. 

14 januari 1732 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-011] 

Wauters Peeter verkoopt, volgens conditie gepasseerd voor notaris Van Genechten, aan 

Mutsaerts F. een hooiwas gelegen in Het Eynthoudts Broeck groot een sille renende oost 

Van Trichtvelt Matthijs, zuid Mertens Jan, west Gijs Jan en noord Mertens Jan Baptist. 

17 maart 1732 Ontlasting van rente      [EHT-OGAxx-012] 

Heylen Maria die tot haar last heeft genomen, bij scheiding en deling gepasseerd voor de 

schepenen van Eindhout op 5 juni 1679 en staande te boek folio 141 recto, een rente van 50 

guldens die is gehypothekeerd op de panden aangedeeld aan de erfgenamen van wijlen 

Oeyen Peeter. Ze heeft deze rente ook gehypothekeerd op een perceel land gelegen onder 

Eindhout groot een half sille renende oost Machils Wouter erfgenamen, zuid Peetermans 

Nicolaes, west en noord de heide. 
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Compareerden ook de erfgenamen van wijlen Oeyen Peeter die beloven hun kapitaal recht 

van 50 guldens met de interesten die verbonden zijn op huis, schuur, hof met het erf daaraan 

gelegen volgens de voorstaande obligatie staande te boek folio 141 recto. Compareerde ook 

heer pastoor ten overstaan van de meyer en schepenen die beloofd de voorstaande panden 

gecompeteerd hebbend aan Oeyen Peeter te ontlasten voor zoveel als die verbonden waren 

aan de voorstaande obligatie van 50 guldens tot last van Heylen Maria. Blijvende nochtans 

de voorstaande goederen te weten huis, schuur, hof en het erf daaraan gelegen verbonden 

voor de andere 50 guldens staande nu tot last van Aerts Peeter als koper van de 

voorstaande goederen. Waarop de heer pastoor hierin gegooid wordt als representant van 

de Kerk van Eindhout. 

17 februari 1732 Borgbrief       [EHT-OGAxx-014] 

Cuypers Jan (Heilige Geestmeester van Eindhout) stelt zich borg aan de Heilige Geest van 

Zammel voor kost en last die dezelfde Heilige Geest van Zammel zou mogen overkomen 

vanwege Van Aelst Maria van de helft van haar te produceren kinderen in huwelijk met Van 

Gestel Arnoldus ter concurrentie van de helft van zulke som als op de buitenpersonen mag 

worden gestatueerd en dat ter oorzaak dat de voorstaande Van Aelst Maria is geboren te 

Eindhout. 

5 mei 1732 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-015] 

Van Trichtvelt Matthijs (geboren te Eindhout) bekent ontvangen te hebben uit handen van 

Cools Hendrick (president schepen van Eindhout) tot behoef van de Kapel van Sint-Bavo 

een som van 50 guldens courant geld. Item bekend hij alsnog schuldig te zijn aan de Kapel 

van Sint-Bavo een ander kapitaal van 50 guldens volgens goedenis gepasseerd voor de 

schepenen van Eindhout op 2 oktober 1724, makende te samen 100 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Hooghvelt gelegen onder 

Eindhout groot een half bunder renende oost Gielis Peeter, zuid Van Aelst Matthijs, west 

Hoes Jan en noord Het Hovenstraatje. Item een weide genaamd Het Goirken renende oost 

Wauters Diel straatje, zuid Cuypers Jan, west Van Bael Jan en noord Van Trichtvelt Jan. 

In de marge: Op 3 maart 1738 compareerde heer pastoor Sigers die bekend van dit 

kapitaal met de interesten ten volle voldaan te zijn. 

9 juni 1732 Attestatie        [EHT-OGAxx-016] 

De schepenen van Eindhout verklaren dat Mans Geeraert (oud ongeveer 78 jaren) over 50 

jaren is komen wonen in Eindhout en dat hij sindsdien eerlijk en deugdelijk heeft 

gecompareerd en gedragen en ook zeer bezorgd is geweest om zijn kinderen eerlijk groot te 

brengen gelijk het een goede christen betaamd te doen. 

6 oktober 1732 In beslagname van land     [EHT-OGAxx-017] 

Mertens Peeter is volgens kracht van evictie gegicht, gegooid en geërfd in een perceel 

bempd renende oost Van De Goor Matthijs erfgenamen, zuid Blanckarts Jan erfgenamen, 

west en noord de heide. Item in 2,5 sillen land renende oost Mertens Cornelis nom. uxoris, 

zuid Gebruers Jan, west mevrouw De Ruiz erfgenamen en noord de straat. Item in een sille 

broek in Het Eynthout Broeck. Item in 3 vierendelen broek op Het Schotbroeck. Item in een 

heide hoeve aan De Cappenbergh. 
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Al de voorstaande goederen zijn geëvinceert voor een som van 550 guldens courant geld tot 

verhaal van 700 guldens kapitaal met de interesten. 

17 november 1732 Vernaardering van land     [EHT-OGAxx-018] 

Lauwerijs Jan verkoopt aan Van Trichtvelt Jan een perceel land gelegen onder Eindhout 

groot een half bunder renende oost Dams Peeter erfgenamen, zuid Machiels Wouter 

erfgenamen, west Gijs Jan erfgenamen en noord de heide. Dit als gevolg van de 

vernaardering van bloedswegen door dezelfde Van Trichtvelt Jan vanwege zijn vrouw 

Wauters Anna op 23 juni 1732 gedaan en bij de comparant geaccepteerd en te voren 

vernaarderd en gepacht op 7 januari 1732 voor zijn voorkinderen zijnde dit perceel land te 

voren verkocht geweest door Wauters Peeter aan Gebruers Jan voor een som van 72 

guldens en 2 stuivers courant geld. 

9 februari 1733 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-019] 

Cuypers Hendericus verkoopt aan juffrouw Van Dungen Margarita Florens (inwoonster 

van Geel) een perceel land gelegen onder Eindhout bij De Dongelen groot 200 roeden 

renende oost Breugelmans Huybrecht, zuid Abdij van Tongerlo, noord heer Honsbergen en 

west Vermeeren Willeboort erfgenamen. 

9 februari 1733 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-020] 

Van Trichtvelt Jan verkoopt aan Lauwerijs Jan een perceel land op De Hackerothen groot 

een half bunder renende oost Dams Peeter erfgenamen, zuid Machils Wouter erfgenamen, 

west Gijs Jan erfgenamen en noord de heide. 

19 januari 1733 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-021] 

Van Aelst Hendrick verkoopt aan Gebruers Jan een perceel hooiwas gelegen op Het 

Eynthouts Broeck groot een sille rijende met het goed van de erfgenamen van Smolderen 

Christiaen en meer anderen, renende oost Kapel van Westerlo, zuid Smis Hendrick en west 

de straat. 

Item een heihoeve met een bos voor zoveel hem comparant aangaat, onverdeeld met 

Mertens Catharina en gelegen op De Hackerotten groot een halve sille renende oost Het 

Fissenhol, west Claes Peeter, zuid Klooster van Tongerlo en noord Binnemans Jan Baptist. 

23 maart 1733 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-022] 

Compareerden Verachtert Anna geassisteerd met haar man en momber Steenberghs Jan 

en Verachtert Wouter die verkopen aan Gebruers Joannes een perceel land gelegen 

onder Eindhout op De Hackerotten groot een sille renende oost Dams Jan erfgenamen, west 

Peetermans Adriaen, zuid Abdij van Tongerlo en noord de gemeyne heyde. 

4 mei 1733 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-023] 

Kenens Hendrick verkoopt aan Binnemans Jan Baptist een perceel land gelegen onder 

Eindhout groot een sille renende oost weduwe Mertens Jan, west Mertens Catharina bij 

touchte, zuid Van De Borght Maria Catharina en noord Binnemans Jan Baptist. 
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6 juli 1733 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-024] 

Breugelmans Huybrecht bekent schuldig te zijn aan Mertens Maria een jaarlijkse en 

erfelijke rente van 7 guldens en 10 stuivers wisselgeld. Als onderpand wordt gegeven 3 sillen 

land genaamd De Strepe renende oost Steentiens Straet, zuid mevrouw De Ruise, west Van 

Wesenbeeck Peeter en noord Berghmans Aert. Vervolgens is Mertens Martinus tot behoef 

van zijn voorstaande zuster hierin gegooid en geërfd. 

In de marge: Op 11 mei 1750 heeft Mertens Merten het kapitaal ontvangen waardoor 

deze rente gecasseerd is. 

6 juli 1733 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-025] 

Ven Hendrick, als tot hetgeen volgt manuele last en procuratie hebbende volgens conditie 

gepasseerd voor notaris Van Genechten op 3 juni 1733, verkoopt aan Ven Jan Baptist tot 

Veerle een perceel land gelegen onder Eindhout en genaamd Den Elsmortel groot 270 

roeden renende oost Ven Hendrick, west Peetermans Nicolas, zuid Mertens Catharina en 

noord mevrouw De Ruise. 

6 juli 1733 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-026] 

Ven Hendrick, als tot hetgeen volgt manuele last en procuratie hebbende volgens conditie 

gepasseerd voor notaris Van Genechten op 3 juni 1733, verkoopt aan Cools Joannes 

(meyer alhier) en zijn vrouw Claes Dimpna een perceel land genaamd Het Hooghvelt 

gelegen onder Eindhout groot 250 roeden en renende oost Mertens Catharina, west Govarts 

…, zuid mevrouw De Reuse en noord de straat. 

7 december 1733 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-027] 

Nelis Adriaen bekent ontvangen te hebben uit handen van Mertens Christiaen en Wauters 

Anna (inwoners van Geel) een som van 250 guldens courant geld. Als onderpand wordt 

gegeven een huis, stal en schuur gelegen onder Eindhout in Den Trichelhoeck met het 

binnenblok daaraan gelegen groot een half bunder renende oost mevrouw De Reuse, west 

Kapel van Sint-Bavo, zuid de straat en noord Van Wesenbeeck Peeter. 

Item alsnog een weide groot een sille renende oost Credts Hendrick, zuid mevrouw Van 

Ruise, west Bouwen Wilboort en noord Wilms Peeter. 

In de marge: Op 28 februari 1768 compareerde heer Wilboorts als last en procuratie 

hebbend van Wauters Anna. De welke bekend dit kapitaal ontvangen te 

hebben van de kopers van dit pand. Bijgevolg is deze rente dood en teniet 

gedaan. 

1 maart 1734 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-029] 

Raeyen Arnoldus bekent schuldig te zijn aan Gebruers Joannes, volgens de obligatie 

daarvan gepasseerd voor notaris Pauli in het jaar 1720 en die nu dood en teniet wordt 

gedaan, een som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een sille en gelegen tot Eindhout 

renende oost Peetermans Nicolaes bij koop, zuid Verspreet Maria erfgenamen, west 

Binnemans Jan Baptist en noord de straat. Item een eussel groot 270 roeden renende oost 

Het Schortbroeck, zuid meyer Cools, west de kerk en noord Van Trichtvelt Jan. 
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20 augustus 1734 Kwitantie       [EHT-OGAxx-030] 

De ondergeschreven bekent ontvangen te hebben uit handen van Crets Hendrick en Van 

De Goor Hendrick als schepenen van Eindhout de som van 200 guldens welke 200 guldens 

de voorstaande schepenen ontvangen hebben vanwege de fundatie van juffrouw Rijnders 

Elisabeth actum 20 augustus 1734. 

15 februari 1734 Borgbrief       [EHT-OGAxx-031] 

Ontlastbrief gegeven bij de heer pastoor Sigers en schepenen aan de Heilige Geest van 

Vorst voor de helft van de kinderen van Claes Maria in huwelijk met Pels Jan. 

20 september 1734 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-031] 

Nijsmans Joannes Paulus (inwoner van Meerhout) verkoopt aan Peetermans Niclaes bij 

vernaardering aan Cools Joannes (meyer) een perceel land aan de kerk van Eindhout 

gelegen groot een bunder renende oost mevrouw De Roiuse, west Raeyen Aert nom. uxoris, 

zuid Keinens Hendrick en noord de straat. Bijgevolg is Cools Joannes (meyer) cum. uxore 

Claes Dympna in het voorstaande pand door Credts Hendrick (president schepen) gegooid 

en geërfd. 

18 oktober 1734 Fundatie       [EHT-OGAxx-032] 

Alzo juffrouw Renders Elisabeth weduwe en gesustinueerde erfgename van wijlen heer De 

Moor Anthoni bij haar testament op 28 februari 1733 voor notaris De Witte binnen 

Antwerpen gepasseerd, heeft gelaten en gemaakt een som van 200 guldens courant voor 

een fundatie en dat het kapitaal aldaar op vaste pand zal moeten aangelegd worden voor 

jaarlijkse interesten aan de heer pastoor van Eindhout om jaarlijks 2 gelezen missen van 

requiem te houden. De ene mis voor de ziel van de testatrice en de andere mis voor de ziel 

van haar voorstaande man. 

De meyer en schepenen van Eindhout bekennen vervolgens bij deze ontvangen te hebben 

uit handen van Vos Elisabeth, Vos Maria en Vos Cornelius als erfgenamen testamentair 

van de voorstaande juffrouw Renders Elisabeth een som van 200 guldens courant geld. De 

schepenen beloven hiervoor een jaarlijkse interest van 7 guldens te betalen aan de pastoor 

van Eindhout. 

In de marge: Op heden 7 juni 1784 compareerde eerwaarde heer Van Dun (pastoor van 

Eindhout) die bekend het kapitaal met de interesten van dien ontvangen te 

hebben van de wethouders van Eindhout. 

8 november 1734 Transport van rente     [EHT-OGAxx-034] 

Alzo Bogaerts Maria Theresia in huwelijk met Stalmans Joannes, zoon van Stalmans Jan 

tot Tessenderlo, is trekkende op de gemeente van Eindhout een kapitale rente van 100 

guldens wisselgeld tegen 4 guldens en 10 stuivers jaarlijks. Welke rente gekomen is van 

Gielis Catharina die haar moeder was. Welke rente de voorschreven Stalmans Joannes 

junior met toestemming van zijn huisvrouw heeft getransporteerd aan Stalmans Joannes 

zijn vader op 31 maart 1734. 

Welke voorstaande Stalmans Joannes senior op heden is doende en transporterende aan 

de heer pastoor Sigers in afwezigheid van Van Rooy Adriaen (kerkmeester) tot behoef van 
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de Kerk van Eindhout. De penningen die hiervoor zijn afgelegd door heer pastoor aan de 

comparanten zijn over enige dagen afgelegd geweest aan de kerk alhier door Grinten 

Martien. 

In de marge: Op 4 februari 1782 compareerde heer Binnemans (president schepen van 

Eindhout) die vertoond de marginale conditie van deze rente waaruit blijkt 

dat de gemeente deze rente ten volle voldaan heeft. 

22 november 1734 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-035] 

Van Eeckhout Cornelis en Verachtert Paulus als geëede mombers over de wezen van 

wijlen Peetermans Adriaen en Verachtert Maria verkopen, met toestemming van de 

schepenen van Geel, aan Lauwerijs Jan een perceel land genaamd De Hoeven groot 2,5 

sillen renende oost Verachtert Anna erfgenamen, zuid de straat, west zichzelf en noord 

Peetermans Adriaen erfgenamen. 

20 december 1734 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-036] 

Hoes Jan en Hoes Jan Baptist als geëede mombers over de wezen van wijlen Hoes 

Christiaen en Dams Gertrudis verkopen aan Binnemans Joannes Baptista een half 

bunder land genaamd Het Slans renende oost Mertens Cornelis, zuid zichzelf, west Van Bal 

Philippus erfgenamen en noord de gemeyne heyde. 

20 december 1734 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-037] 

Hoes Jan en Hoes Jan Baptist als geëede mombers over de wezen van wijlen Hoes 

Christiaen en Dams Gertrudis verkopen aan Cools Joannes (meyer) en zijn vrouw Claes 

Dimpna een perceel hooiwas groot 1,5 sillen renende oost Abdij van Tongerlo, zuid 

Blanckaerts Matthijs, west pastoor alhier en noord Dams Anthoni bij touchte. 

Item een heihoeve onverdeeld met Binnemans Jan Baptist renende oost Mertens Jan 

Baptist, zuid en west Peetermans Niclaes, noord Van Aelst Peeter cum suis. 

21 maart 1735 In beslagname van land     [EHT-OGAxx-038] 

Claes Jan en zijn vrouw Bartholomeus Maria bekennen schuldig te zijn aan de Kerk van 

Eindhout een kapitaal van 175 guldens. Item een kapitaal van 50 guldens tot behoef van de 

Heilige Geest van Eindhout. 

Als onderpand wordt gegeven een half bunder land tot Eindhout gelegen renende oost Claes 

Jan, zuid en west Dams Peeter erfgenamen, noord begijn Cools. Alzo het voorstaande pand 

door heer pastoor, kerkmeester en Heilige Geestmeester stond geëvinceerd te worden, zo is 

het dat de voorstaande comparanten om alle kosten te voorzien deze pand hebben 

overgedragen aan en tot behoef van de Kerk van Eindhout en de Heilige Geest van 

Eindhout. 

In de marge: Op heden 11 januari 1745 is dit pand ontlast van de renten vermits 

dezelfde door de kerkmeester, heer pastoor en wethouders is verkocht aan 

Bouwen Anna Maria. 
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27 juli 1735 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-040] 

Van Eeckhout Cornelis en Verachtert Paulus als mombers over de wezen van wijlen 

Peetermans Adriaen en Verachtert Maria verkopen, met toestemming van de schepenen 

van Geel, aan Gebruers Joannes een sille land onder Eindhout gelegen renende oost 

verkopers bij touchte, zuid Klooster van Tongerlo, west Stevens Maria en noord de gemeyne 

heyde. 

28 november 1735 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-041] 

Dams Anthoni en Van Der Borght Abraham als mombers over de wezen van wijlen Dams 

Peeter en Boogaerts Anna Maria, welke mombers alzo zijn schuldig aan de Heilige Geest 

van Tongerlo waarin zij mombers met vonnis van verstek gegeven voor de schepenen van 

Geel tot behoef van juffrouw Dams Joanna en tot last van de voorstaande wezen zijn 

gedoemd tot een som van 166 guldens courant geld van een meerdere rente van 225 

guldens kapitaal. 

Hierdoor zijn ze schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente van 8 guldens en 6 stuivers volgens 

akte gepasseerd voor notaris Pierson. Als onderpand hiervoor wordt gegeven een perceel 

land genaamd De Hackerotte groot een half bunder renende oost Gebruers Jan, zuid Claes 

Peeter, west Lauwerijs Jan en noord de heide. Item een perceel land De Clijn Ackerotten 

groot een sille renende oost Gijs Jan, west de straat, zuid … en noord de heide. Bijgevolg is 

de heer De Craene Chrisostonius (pastoor van Tongerlo) daarin tot behoef van de Heilige 

Geest van Tongerlo gegooid en geërfd. 

16 januari 1736 Borgbrief       [EHT-OGAxx-042] 

Compareerde Schuermans Amandus (Heilige Geestmeester) die met toestemming van de 

wethouders alhier zich stelt als borg principieel aan de Heilige Geest van Tongerlo voor de 

kost en de last die de Heilige Geest van Tongerlo zou mogen overkomen vanwege Dams 

Joannes Baptista voor de helft van zijn kinderen te verwekken met Ven Anna. Dit omdat de 

voorstaande Dams Joannes Baptista geboortig is van Eindhout. 

16 januari 1736 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-043] 

Compareerden Van De Goor Hendrick en Van Rooy Peeter als geëede mombers over de 

wezen van wijlen Van De Goor Jan en Van Bael Anna die door Van Bael Jan en Van Bael 

Peeter gedwongen worden om af te dragen een rente van 100 guldens staande tot behoef 

van de weduwe Rijckaerts en verpand op de helft van een half bunder hooibempd gelegen 

op Den …dijck en competerend aan Van Bael Jan en Van Bael Peeter en waarvan de 

andere helft competeert aan Bertels Jan renende oost voorstaande Bertels Jan, zuid Van 

Wuytswinckel Peeter, west … en noord de beek. 

Bijgevolg bekennen de voorstaande mombers schuldig te zijn aan Van Bael Jan en Van 

Bael Peeter een som van 100 guldens waarmee de voorstaande Van Bael Jan en zijn broer 

Van Bael Peeter bekennen content te zijn en beloven de comparanten naast Van Bael 

Anna hiervoor te pand te stellen een bempd genaamd Castelarts Bemt groot een half bunder 

renende oost meyer Cools, zuid De Laak, west Van De Goor Hendrick en noord Mertens 

Catharina bij touchte. 

In de marge: Op heden 22 oktober 1742 compareerde pastoor Sigers die tot hetgeen 

nabeschreven geautoriseerd is door juffrouw Van Helst Joanna Margarita 
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weduwe wijlen heer Moons, die bekend op heden ontvangen te hebben uit 

handen van de erfgenamen van Balemans Anna en Van Gooren Jan dit 

kapitaal van 100 guldens met de interesten. 

16 april 1736 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-044] 

Verachtert Wouter verkoopt aan Beten Joannes de helft van een huis (zoals het hem 

toekomt) gestaan tot Eindhout, bij de voorstaande comparant verkregen van Verachtert 

Frans, mitsgaders schuur, hof en binnengeleg groot te samen een sille renende oost de 

heide, zuid Binnemans Jan Baptist, west Fontijn Maria en noord Molenberghs Jan. 

Deze goederen zijn belast met 125 guldens courant geld tot behoef van Gebruers Jan en is 

verkocht voor 29 guldens en 10 stuivers boven de voorstaande rente die de koper tot zijn last 

neemt. 

9 juli 1736 Verkoop van huis       [EHT-OGAxx-045] 

Verachtert Hendricus bekent schuldig te zijn aan juffrouw Van Geel Maria Anna een som 

van 100 guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld een weide groot 150 roeden 

gelegen in Den Trichelhoeck renende oost advocaat Wilms erfgenamen, west Cools Jan, 

noord en zuid voorstaande advocaat Wilms erfgenamen. 

Item alsnog een bempd in Den Trichelhoeck groot een sille renende oost advocaat Wilms 

erfgenamen, zuid juffrouw Janssens (begijn tot Herentals), west Mangelschots F. 

erfgenamen en noord Het Huysbroeck. Vervolgens is juffrouw Van Geel Maria Anna 

(dochter van Van Geel Petrus) in de persoon van Van Genechten Walterus daarin gegooid 

en geërfd. 

In de marge: Op 11 september heeft Verachtert Hendrick dit kapitaal en interesten 

voldaan. 

9 juli 1736 Onderpand voor begijn      [EHT-OGAxx-047] 

Compareerde Van Doninck Amandus (zijn constituant neef) als tot hetgeen nabeschreven 

is gemachtigd bij en vanwege heer Verspreedt Peeter (burger en koopman binnen de stad 

Dendermonde) volgens notariële procuratie gepasseerd voor notaris Van Hecke tot 

Dendermonde op 4 juli 1736.  

Welke comparant in deze kwaliteit heeft opgedragen in handen van de meyer en schepenen 

van Eindhout een bempd genaamd Den Eysman groot een half bunder renende oost den 

dijk, zuid Het Eynthouts Broeck, west Bauwens Wouter en noord den loop. Dit perceel aan 

de constituant competerend bij wettelijke scheiding en deling van wijlen Verspreedt Adriaen 

en Eyckmans Cathelijne die zijn ouders waren. 

Item alsnog een partij land groot 60 roeden genaamd Den Wijngaert renende oost 

Binnemans Joos cum suis, zuid meyer Cools, west Van Rooy Geeraert en noord Mutsaerts 

Peeter erfgenamen. Item alsnog een perceel weide genaamd Den Lindeman groot een half 

bunder renende oost en zuid Van Oosthoven Jan erfgenamen, west Van Dinghenen Adriaen 

en noord Keinens Catharina erfgenamen. Deze percelen aan de constituant toekomend uit 

hoofde en als erfgenaam van meester Verspreedt François zijn broeder. 

De constituant draagt ook nog op een kapitale rente van 170 guldens die staat tot last van 

Binnemans Jan Baptist à 7 guldens en 10 stuivers jaarlijks. Deze overdracht gedaan tot het 
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maken van een begijnen titel tot behoef en profijt van juffrouw Verspreedt Jacqueline 

Françoise zijn dochter die van intentie is begijn te worden op het vermaard Begijnhof van 

Diest. Met conditie dat als zij het Begijnhof van Diest verlaat, dat deze opdracht dan komt 

te cesseren. De schepenen verklaren ook nog dat deze panden waard zijn 1000 guldens 

courant geld. 

22 oktober 1736 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-049] 

Eerwaarde heer Vermeeren Henricus tegenwoordig onderpastoor van Geel en heer Van 

Der Borght Abraham als mombers over de wezen van wijlen Dams Peeter en Boogaerts 

Anna Maria bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jonker Van Cauwegom L. J. 

een som van 1900 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een hoeve gelegen onder Eindhout daar nu pachter af is 

Peeters Machiel met het huis, stallen, schuur, landen, weiden, bempden, eussels, heiden, 

etc. aan de voorstaande wezen competerend. Item alsnog een perceel land genaamd De 

Hackerotten groot 2,5 sillen renende oost Gebruers Jan, west Lauwerijs Jan en noord de 

gemeyne heyde en tegenwoordig verhuurd aan de weduwe van Dams Anthoni. Item alsnog 

een sille land op De Hackerotten renende oost Gijs Jan erfgenamen, west het straatje, zuid 

Machiels Wouter erfgenamen en noord de gemeyne heyde. 

In de marge: Bekend zo van kapitaal als interesten voldaan te zijn door Bols J. als man 

en momber van juffrouw Dams Maria Gertruda … actum te Geel 14 juli 

1748 en was ondertekend Van Cauwegom L. J. 

3 december 1736 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-052] 

• Mertens Cornelis zowel voor zichzelf als zich ook sterk makend voor Raeyen Aert. 

• Van De Goor Hendrick 

• Keirsmaeckers Jan Baptist 

• Van Rooy Peeter 

• Mertens Jan Baptist 

Ze verkopen volgens conditie gepasseerd voor notaris Van Genechten aan Beten 

Joannes een perceel land renende oost Binnemans Jan Baptist, west Verspreedt Peeter, 

zuid Verspreedt Maria en noord het loopken. Vervolgens is de koper op verzoek van de 

verkopers door de meyer uit kracht van een akkoord gepasseerd tussen Mertens Cattelijn 

weduwe wijlen Huysmans Bartholomeeus voor de wethouders van Eindhout op 18 februari 

1686 in het voorstaande perceel wettelijk gegooid en geërfd. 

11 maart 1737 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-053] 

Vrancken Jan Baptist en zijn vrouw Hoes Maria verkopen aan Mertens Cornelis het 3e 

deel van het geheel land groot 3 sillen genaamd Het Rooystuck zuidwaarts gelegen en 

renende zuid heer Bon tot Westerlo. Behoudelijk dat kavel B te weten Hoes Dimpna van het 

geheel land met meer hebben 15 roeden volgens deling. 
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18 maart 1737 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-053] 

• Saenen Jan als man en momber van zijn huisvrouw en dezelfde als momber over de 

wezen van Janssens Machiel en Dams Maria (die inwoners waren van Eindhout) en 

Dams Jan mede momber. 

• Janssens Peeter 

Ze verkopen aan Bouwen Anna Maria een perceel bempd groot 1,5 sillen renende oost en 

zuid meyer Cools erfgenamen, west Vervoort Dimpna, noord Nijsmans Paulus. Item alsnog 

een half sille land renende oost Fontijn Maeyken, west Machiels Wouter, zuid Verspreedt 

Maria en noord de heide. 

18 maart 1737 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-054] 

• Saenen Jan als man en momber van zijn huisvrouw en dezelfde als momber over de 

wezen van Janssens Michiel en Dams Maria (die inwoners waren van Eindhout) en 

Dams Jan mede momber. 

• Janssens Peeter 

Ze verkopen aan Dams Jan in vernaardering een huis, hof, stal en schuur met het 

binnengeleg groot een sille renende oost de straat, west en zuid de heide, noord Bouwen 

Anna Maria. 

18 maart 1737 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-055] 

Dams Jan heeft gekocht het huis, hof, stal en schuur met het binnengeleg van de 

erfgenamen van Janssens Machiel voor de som van 115 guldens en 14 stuivers. Aangezien 

het voorgaande goed is belast met 100 guldens courant geld tot behoef van Mertens Peeter, 

zo beloofd Dams Jan om deze rente tot zijn last te nemen vermits deze 100 guldens gekort 

zijn aan de koopsom van voorstaand huis. 

Als onderpand wordt gegeven dit huis, hof, stal en schuur met het binnengeleg groot een 

sille renende oost de straat, west en zuid de heide, noord Bouwen Anna Maria. Item een sille 

land renende oost Mertens Cornelis, west Bouwen Anna Maria, zuid de hert hoeve en noord 

de heide. 

13 april 1737 Lening        [EHT-OGAxx-057] 

Vrints Albertus Matheus (meyer), Credts Hendrick, Mertens Cornelis, Van De Goor 

Hendrick, Cauberghs Adriaen, Van Dunghenen Peeter, Van De Weyer Jan en 

Lauwereys Jan (schepenen). Van Rooy Arnoldus (borgemeester) en de voorstaande 

meyer als Rentmeester van de Kerk van Eindhout en van de Heilige Geest van Eindhout. 

Allen representerend het corpus en gemeentebestuur van Eindhout. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van Janssens Maria als juffrouw van het Begijnhof van 

Herentals een som van 433 guldens courant geld. Hiermee is afgeleid en gekweten een 

meerdere rente van 1100 guldens wisselgeld kapitaal gestaan hebbend tot behoef van 

Cordijs Petrus tot Diest tegen zware interest en is bijgevolg het voorstaande kapitaal 

opgelicht tot groot profijt van deze gemeente. 

In de marge: Afgeleid anno 1750 volgens cassatie tot Brussel aan heren Orts en … 
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16 april 1737 Lening        [EHT-OGAxx-060] 

Vrints Albertus Matheus (meyer), Credts Hendrick, Mertens Cornelis, Van De Goor 

Hendrick, Cauberghs Adriaen, Van Dunghenen Peeter, Van De Weyer Jan en 

Lauwereys Jan (schepenen). Van Rooy Arnoldus (borgemeester) en de voorstaande 

meyer als Rentmeester van de Kerk van Eindhout en van de Heilige Geest van Eindhout. 

Allen representerend het corpus en gemeentebestuur van Eindhout. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van juffrouw Wellens Anna Maria een som van 500 

guldens wisselgeld zoals dat bij Wellens Maria Cecilia anno 1711 was uitgezet aan Dams 

Peeter en Bogaerts Anna Maria. Welke som Dams Peeter had gegeven aan Bogaerts 

Cornelis (cellebroeder tot Maastricht) voor een dotatie en aan de voorstaande juffrouw 

Wellens Anna Maria is afgeleid anno 1736 van heer Vermeiren Henricus (onderpastoor tot 

Geel) als momber over de wezen van Dams Peeter en Bogaerts Anna Maria (inwoners van 

Eindhout). Welke rente de voorstaande juffrouw Wellens Anna Maria had verkregen als 

erfgenaam testamentair van Wellens Maria Cecilia haar halfzuster. 

Hiermee is afgeleid en gekweten een meerdere rente van 1100 guldens wisselgeld kapitaal 

gestaan hebbend tot behoef van Cordijs Petrus tot Diest tegen zware interest en is 

bijgevolg het voorstaande kapitaal opgelicht tot groot profijt van deze gemeente. 

In de marge: De ondergeschreven bekent ontvangen te hebben vanwege de gemeente 

Eindhout de som van 500 guldens wisselgeld in extinctie van een gelijke 

rente van 500 guldens wisselgeld gestaan hebbende tot last van de 

voornoemde gemeente … actum binnen Geel deze 12 december 1757 en 

was ondertekend: Pauli J. Fr. 

20 mei 1737 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-062] 

Compareerde Van Baerle Joannes Baptista uit kracht van procuratie ingeschreven in een 

obligatie verleden bij Claes Jan (zoon van Claes Joannes) tot behoef van het Klooster van 

de Grauwzusters in Sint-Truiden en gepasseerd voor notaris Van Baerle op 5 september 

1731 en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 5 september 1731 compareerde voor notaris Van Baerle residerende tot 

Meerhout Claes Jan (zoon van Claes Joannes) die verklaard ontvangen te hebben uit 

handen van eerwaarde heer Mannaerts Frans (gewezen pastoor van Meerhout) een som 

van 280 guldens courant geld. Deze som geteld door voorstaande Mannaerts Frans voor 

zichzelf en in de naam van de eerwaarde moeder van de Grauwzusters tot Sint-Truiden en 

dat op 24 februari 1711. Waarvoor hij comparant met wijlen Aerts Anna zijn gewezen 

huisvrouw beloofd te betalen een jaarlijkse rente van 16 guldens. En dit volgens akte 

gepasseerd voor notaris Boonen op 24 februari 1711. 

Hij heeft hiervoor verbonden en te pand gesteld een perceel land groot 6 sillen gelegen op 

Den Veerdijck onder Meerhout. Dit perceel voor los en vrij behalve een rente van 100 

pattacons tot behoef van Gils Anna. Item 2 bempden en weiden gelegen onder Eindhout 

renende het 1e oost heer Van Cauwegom, zuid den loop, west Croonenborghs Jan en noord 

het straatje. Het 2e oost … Servaes erfgenamen, zuid Het Eynthouts Broeck, west meyer 

Ven erfgenamen en noord voorstaande loop. 
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17 juni 1737 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-065] 

Compareerde Van Geel Willebrordus zowel voor zichzelf alsook voor zijn zusters en broer. 

Allen erfgenamen van Van Geel Daniel. Hij compareert uit kracht van transport verleden bij 

de voorstaande erfgenamen voor notaris Van Essen binnen Antwerpen op 27 mei 1737 tot 

behoef van juffrouw … (niet vermeld) weduwe wijlen Van Grinsven G. tot Diest en waarvan 

de inhoud is als volgt: 

Op 27 mei 1737 compareerden voor notaris Van Essen residerende te Antwerpen Van 

Geel Willebrordus, Van Geel Petrus, Van Geel Anna met haar man en momber Uwens 

Jacobus en ten laatste Van Geel Digna weduwe wijlen De Witte Michiel. Ze verkopen aan 

juffrouw de weduwe van Van Grinsven G. (inwoonster van Diest) een perceel land hen 

toekomend van hun ouders Van Geel Daniel cum uxore gelegen tot Eindhout groot 3 sillen 

renende oost Van Gool Geraerdt, zuid de straat, west Dams Cornelis en noord de heide. 

Deze verkoop geschied ter voldoening van een eerdere rente van 150 guldens courant geld. 

17 juni 1737 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-067] 

• Willems Joannes 

• Wilms Joanna geassisteerd met Peeters Cornelis haar man. 

• Wilms Maria geassisteerd met Cauberghs Adriaen (momber). 

• Wilms Catharina geassisteerd met Vertessen Lauwerijs haar man. 

• Van De Poel Joannes (momber) en Dams Niclaes (momber uit de wet) over de 

wezen van Wilms Dimpna en Van De Poel Merten (alhier present). 

Ze verkopen, volgens conditie gepasseerd voor de wethouders van Eindhouthamme, aan 

Van Genechten Walterus en zijn vrouw Van Geel Barbara het 4e deel van een half bunder 

bos renende in het geheel oost het straatje, zuid begijn Dams, west Schapmans Maria en 

noord Mertens Peeter. 

17 juni 1737 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-069] 

• Wilms Joannes 

• Wilms Joanna geassisteerd met Peeters Cornelis haar man. 

• Wilms Maria geassisteerd met Cauberghs Adriaen (momber). 

• Wilms Catharina geassisteerd met Vertessen Lauwerijs haar man. 

• Van De Poel Joannes (momber) en Dams Niclaes (momber uit de wet) over de 

wezen van Wilms Dimpna en Van De Poel Merten (alhier present). 

Ze verkopen, volgens conditie gepasseerd voor de wethouders van Eindhouthamme, aan 

Everaerts Matthijs een perceel land groot een sille renende oost Smeyers Catharina, zuid 

Vanden Acker Frans, west Cuypers Jan en noord Dries Jan erfgenamen. 

17 juni 1737 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-070] 

• Wilms Joannes 

• Wilms Joanna geassisteerd met Peeters Cornelis haar man. 

• Wilms Maria geassisteerd met Cauberghs Adriaen (momber). 

• Wilms Catharina geassisteerd met Vertessen Lauwerijs haar man. 

• Van De Poel Joannes (momber) en Dams Niclaes (momber uit de wet) over de 

wezen van Wilms Dimpna en Van De Poel Merten (alhier present). 
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Ze verkopen, volgens conditie gepasseerd voor de wethouders van Eindhouthamme, aan 

Ven Hendrick (meyer van Eindhouthamme) een bempd of weide groot 3 sillen renende oost 

Credts Hendrick, zuid Gilens Adriaen, west Credts Wouter erfgenamen en noord 

Mangelschots Franciscus erfgenamen. 

17 juni 1737 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-071] 

• Wilms Joannes 

• Wilms Joanna geassisteerd met Peeters Cornelis haar man. 

• Wilms Maria geassisteerd met Cauberghs Adriaen (momber). 

• Wilms Catharina geassisteerd met Vertessen Lauwerijs haar man. 

• Van De Poel Joannes (momber) en Dams Niclaes (momber uit de wet) over de 

wezen van Wilms Dimpna en Van De Poel Merten (alhier present). 

Ze verkopen, volgens conditie gepasseerd voor de wethouders van Eindhouthamme, aan 

Verachtert Joannes een sille hooiwas op Het Trichelsbroeck renende oost Bacx Niclaes, 

zuid Machiels Wouter erfgenamen, west Klooster van Averbode en noord De Reyloope. 

11 november 1737 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-072] 

Van De Goor Peeter in huwelijk met Verlinden Anna bekent ontvangen te hebben van heer 

pastoor en Vrints Albert Matheus als voorgangers van de Kerk van Eindhout en met 

toestemming van de wethouders van Eindhout en ook met toestemming van Breugelmans 

Huybrecht (laat van Eindhouthamme) een som van 117 guldens courant geld. Deze som is 

afgeleid geweest van Claes Elisabeth. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Belck groot een half bunder 

renende oost Binnemans Jan Baptist, west De Cappestraet, zuid Voordeckers Jan en noord 

Kapel van Sint-Bavo. Compareerde ook Bogaerts Maria die haar vruchtgebruik hierin 

afstaat. 

In de marge: Op heden 28 januari 1782 compareerde voor Hollants Peeter (meyer) en 

alle schepenen van Eindhout Mertens Andreas Henricus naast Mertens 

Frans als mombers van Mertens Jan Baptist die vertonen de originele 

rentbrief waaronder geschreven staat een kwitantie waaruit blijkt dat er 

ontvangen is van de kinderen van Mertens Matthijs 117 guldens courant 

geld … 

3 januari 1738 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-073] 

Schurmans Peeter (zoon van Schurmans Wilhelmus) verkoopt, volgens conditie 

gepasseerd voor notaris Van Genechten, aan Dams Niclaes en zijn vrouw Boonen 

Geertruy een hooiwas in Het Broeck gelegen onder Eindhout groot 125 roeden renende 

oost begijn Verachtert erfgenamen, zuid Abdij van Tongerlo, west Binnemans Jan Baptist 

cum suis en noord heer Mallans. 

3 februari 1738 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-074] 

Schurmans Peeter (zoon van Schurmans Wilhelmus) verkoopt, volgens conditie 

gepasseerd voor notaris Van Genechten, aan Binnemans Jan Baptist een schaarbos met 

de hooiwas daaraan gelegen onder Eindhout groot in het geheel 3 sillen renende oost 
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Gebruers Jan, west Binnemans Jan Baptist, noord het straatje en zuid jan Van Den Berghe, 

het voorstaande bos tot aan den loop en de loop. Verkocht als leengoed onder hare 

Hoogheid de princes van Lissebonne. 

17 februari 1738 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-075] 

Compareerden Voordeckers Jan als momber van de wezen van Van Trichtvelt Jan en 

Voordeckers Maria. Item Smolderen Jan als man en momber van Van Trichtvelt Anna. 

Met toestemming van Machiels Adriaen hun stiefvader voor zoveel als nodig is. Ze 

bekennen ontvangen te hebben van Aerts Peeter als momber over de wezen van Aerts 

Franciscus en Claes Aldegonde een som van 170 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een bempd gelegen onder Eindhout en genaamd Het 

Goorken groot 153 roeden renende oost Wauters Diel straete, zuid Cuypers Jan, west Van 

Rooy Arnold cum suis en noord Van Trichtvelt Jan erfgenamen. Item een sille land 

zuidwaarts uit een groter perceel genaamd Het Schuerblock renende in het geheel oost Nijs 

Domien, zuid Claes Adriaen, west de gemeyne heyde en noord zichzelf. 

3 februari 1738 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-077] 

Compareerde Cuyvorts Catharina weduwe wijlen Van Trichtvelt Matthijs. Item Cuyvorts 

Peeter en Van De Goor Hendrick als mombers van de wezen van Van Trichtvelt Matthijs 

en Cuyvorts Catharina. 

Ze verkopen, met autorisatie van de wethouders van Meerhout, aan Machiels Adriaen (die 

deze koop heeft gedaan voor Van Trichtvelt Anna en Van Trichtvelt Catharina als 

kinderen en erfgenamen van Van Trichtvelt Jan en Voordeckers Maria) een bempd 

gelegen onder Eindhout en genaamd Het Goorken groot 153 roeden renende oost Wauters 

Diel straet, zuid Cuypers Jan, west Van Rooy Arnold en meyer Cools erfgenamen, noord 

Van Trichtvelt Jan erfgenamen. 

Vermits deze bempd is betaald van de penningen die gelicht zijn van de wezen van Aerts 

Frans en Claes Aldegonde volgens goedenis van 17 februari 1738 en daarin gegooid in de 

persoon van Machiels Adriaen … (rest van de akte ontbreekt). 

22 december 1738 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-078] 

Compareerde Van Genechten Walterus als gemachtigd zijnde vanwege Bols Joannes 

Franciscus als man en momber van Dams Maria Gertrudis en ook uit kracht van de 

clausule van substitutie in zijn procuratie vermeld en verleden bij zijn huisvrouw voor notaris 

De Bruyn tot Antwerpen op 14 november 1738. Item Dams Hendrick geassisteerd met heer 

Vermeeren Henricus en heer Vander Borcht Abraham zijn mombers. 

Ze verkopen aan Mertens Dimpna weduwe van wijlen Cools Jan een perceel land 

genaamd Het Lanck Eessel groot 250 roeden renende oost Credts Hendrick, zuid de straat, 

noord Moons Anna Margarita en west Mertens Dimpna. 

22 december 1738 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-079] 

Compareerde Van Genechten Walterus als gemachtigd zijnde vanwege Bols Joannes 

Franciscus als man en momber van Dams Maria Gertrudis en ook uit kracht van de 

clausule van substitutie in zijn procuratie vermeld en verleden bij zijn huisvrouw voor notaris 
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De Bruyn tot Antwerpen op 14 november 1738. Item Dams Hendrick geassisteerd met heer 

Vermeeren Henricus en heer Vander Borcht Abraham zijn mombers. 

Ze verkopen aan Pelgroms Peeter en zijn vrouw Verdonck Dimpna een schaarbos, voor 

zoveel het aan de comparanten toekomt, gelegen achter het huis van Peetermans Niclaes 

en groot een sille renende oost Mutsaerts Gijs en zuid Bethen Jan. 

22 december 1738 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-080] 

Compareerde Van Genechten Walterus als gemachtigd zijnde vanwege Bols Joannes 

Franciscus als man en momber van Dams Maria Gertrudis en ook uit kracht van de 

clausule van substitutie in zijn procuratie vermeld en verleden bij zijn huisvrouw voor notaris 

De Bruyn tot Antwerpen op 14 november 1738. Item Dams Hendrick geassisteerd met heer 

Vermeeren Henricus en heer Vander Borcht Abraham zijn mombers. 

Ze verkopen aan Smolderen Christiaen en zijn vrouw Hollants Catharina een perceel 

weide genaamd Stessens Bemt groot 3 sillen renende oost Bauwen Wilboort erfgenamen, 

zuid Blanckaerts Cornelis, west Van Bael Cornelis en noord de baan. 

9 februari 1739 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-082] 

Smolderen Jan Baptist en Van Trichtvelt Anna bekennen ontvangen te hebben van 

Mertens Peeter (inwoner van Vorst) een som van 100 guldens courant geld. Als onderpand 

wordt gegeven de helft van een perceel weide en ook de helft van een huis, hof en schuur 

gestaan aan Den Stockbergh groot in het geheel 250 roeden renende in het geheel oost de 

straat, zuid zichzelf, west Van De Goor Hendrick en noord de gemeyne heyde. 

13 april 1739 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-083] 

Binnemans Joannes Baptista bekent ontvangen te hebben tot betaling van het 2e deel van 

de 20e penning uit handen van juffrouw Dams Gertrudis (begijn tot Diest) een som van 60 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel bempd en hooiwas groot 3 

sillen renende oost zichzelf, zuid Van Trichtvelt Jan, west Wendricx Anna en noord Bouwen 

Anna Maria. 

13 april 1739 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-085] 

Compareerde Maeybosch Andries zowel voor zichzelf als zich sterk makend voor Van Den 

Acker Guilliam en Bertholomeeus Elisabeth. Hij verkoopt aan Gebruers Joannes een 

perceel land gelegen binnen Eindhout groot 75 roeden renende oost Heylen Maria, zuid en 

west Aerts Peeter, noord Cuypers Jan. 

11 mei 1739 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-085] 

• Voordeckers Jan en Claes Jan als mombers van de wezen van wijlen Claes 

Henrick en Nuyers Anna. 

• Gijsbrechts Merten en zijn vrouw Claes Theresia 

Ze verkopen aan Gijsbrechts Martinus en zijn vrouw Claes Theresia een huis, hof, landen 

en weiden daaraan gelegen onder Eindhout en genaamd De Keinhaeghe groot een bunder 

renende oost Van De Goor Hendrick erfgenamen, zuid Verhoeven Jan, west de straat en 

noord Mans Geeraert. 
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8 juni 1739 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-087] 

Van Den Bergh Jan en Smeyers Abraham als geëede mombers over de wezen van Cools 

Joannes en Smits Catharina bekennen op 27 mei 1739 te hebben ontvangen uit handen 

van Van Genechten Walterus en Van Geel Barbara (inwoners van Veerle) een som van 

300 guldens courant geld. Welke som ze hebben gelicht om te betalen aan de Paters Lieve-

Vrouw-Broeders tot Mechelen voor het ontvangen en innemen van Cools Henricus één der 

voorstaande wezen. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen in De Meer groot 3 sillen renende 

oost Van De Goor Hendrick, zuid en west Van Rooy Arnoldus, noord de gemeyne heyde. 

Item een perceel land en weide genaamd De Heinhoeghe groot een half bunder renende 

oost Mertens Dimpna, zuid Van de Goor Hendrick erfgenamen, west Claes Hendrick 

erfgenamen en Mans Geert, noord Raeyen Arnoldus. Item een sille hooiwas op Het 

Trichelbroeck reyende met Mertens Peeter en anderen, renende oost heer Honsberghen, 

zuid Abdij van Averbode, west Ven Jan Baptist en noord Bacx Peeter cum suis. 

In de marge: Is nu ten behoef van heer Beckers tot Diest (brouwer) actum mei 1753. 

6 juli 1739 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-090] 

Gijsberghs Merten en Claes Theresia (inwoners van Eindhout) bekennen ontvangen te 

hebben van Broeckhovens Petrus als aalmoezenier voor de huisarmen van Geel een som 

van 200 guldens wisselgeld. Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, landen en weiden 

daaraan gelegen onder Eindhout en genaamd De Keinhaghe groot een bunder renende oost 

Van De Goor Hendrick erfgenamen, zuid Verhoeven Jan, west de straat en noord Mans 

Geeraert. 

Compareerden ook Gijsberghs Nicolaes en Dijckmans Joanna (inwoners van Meerhout) 

ouders van voorstaande Gijsberghs Merten die verklaren altijd voldoende extra pand te 

stellen hiervoor. 

19 oktober 1739 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-092] 

• Ven Francis (zoon van Ven Cornelius) zowel voor zijn last als die van zijn broers 

Ven Melchior Cornelis en Ven Hendrick. 

• Peeters Cornelis en Ven Hendrick (meyer van Eindhouthamme) als geëede 

mombers over de wezen van voorstaande Ven Frans verwekt met Ven Elisabeth. 

Ze consenteren in de lichting tot profijt gedaan bij de voorstaande Ven Frans in het leven 

van zijn huisvrouw voor een som van 200 guldens courant geld tot behoef van Fontijn Maria 

tot Meerhout wonend, gelijk Ven Frans bekend die gelicht te hebben. 

Waarmee voorstaande Ven Frans heeft afgelegd en gekweten volgens manuele kwitantie op 

heden gezien en ondertekend door Bosmans Thomas (rentmeester in Mariëndaal), 

Cartuyvels Maria Agnes (priorin), Ven Florida (suppriorin) en Dams Maria een rente van 

150 guldens wisselgeld met 6 verlopen jaren interest en gestaan hebbend tot het Klooster 

van Mariëndaal tot Diest. Dit alles volgens goedenis gepasseerd voor de schepenen van 

Eindhout op 8 mei 1702. Deze lichting was geschied tot het ingaan en de professie van Ven 

Anna. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land uit een groter perceel genaamd Den Cam 

renende in het geheel oost mevrouw De Rouisse, zuid de straat, west Van Trichtvelt Peeter 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 19 

 
en noord Dams Hendrick. Item alsnog een perceel erve genaamd Den Clenckbemt groot een 

half bunder renende oost Smeyers Catharina, zuid den loop, west mevrouw De Rouise en 

noord Van Aelst Jan nom. uxoris. Item alsnog een perceel land genaamd De Schomme 

renende oost Dams Hendrick, zuid en west de straat, noord Vervoort Jan erfgenamen. 

Compareerde ook Wendricx Anna die heeft afgestaan haar vruchtgebruik. 

In de marge: De ondergetekende als cessie hebbend van heer pastoor van Meerhout als 

gevolg van een notariële akte gepasseerd voor notaris Van Baerle op 5 

mei 1744 bekent ontvangen te hebben van heer Ven Melchior de som van 

200 guldens courant geld in extinctie van het bovenstaand kapitaal aan 

hem gelaten of toevertrouwd door Fontijn Maria bij haar testament of 

codicille gepasseerd voor notaris Van Baerle op 27 mei 1743 actum 

Meerhout 28 maart 1760 en was ondertekend Nijsmans … 

12 oktober 1739 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-095] 

Govaerts Godefridus en Van De Goor Anna Maria verkopen aan Verachtert Joannes en 

Swinckels Joanna (inwoners van Eindhout) een huis, hof en schuur met het binnengeleg 

gestaan en gelegen in Den Trichelhoeck onder Eindhout groot een sille renende oost Cools 

Jan erfgenamen, zuid De Trichelheyde, west en noord Govaerts Godefridus. 

12 oktober 1739 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-096] 

Verachtert Joannes en Swinckels Joanna bekennen schuldig te zijn aan Van Bael 

Hermanus (wonend te Berchem bij Antwerpen) een som van 200 guldens courant geld uit 

een meerdere rente van 300 guldens te voren gestaan hebbend tot last van Govaerts 

Godefridus. Dit volgens akte van procuratie bij Van Bael Hermanus verleden voor notaris 

Swiggers tot Mortsel op 5 oktober 1739. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en schuur met het binnengeleg gestaan en 

gelegen in Den Trichelhoeck onder Eindhout groot een sille renende oost Cools Jan 

erfgenamen, zuid De Trichelheyde, west en noord Govaerts Godefridus. 

26 oktober 1739 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-097] 

Raeyen Aert als man en momber van Heylen Anna Elisabeth bekent ontvangen te hebben 

van Mertens Peeter (inwoner van Vorst) een som van 100 guldens courant geld. Als 

onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Schuerblock groot 3 sillen 

renende oost en noord de straat, west Bouwen Anna Maria en zuid Heilige Geest van 

Eindhout. 

9 november 1739 Onderpand voor priesterlijke titel    [EHT-OGAxx-099] 

Compareerden Verellen Joannes Baptista en Van De Goor Anna Maria (inwoners van 

Oosterlo) naast Van De Goor Joannes Baptista broer van voorstaande Van De Goor Anna 

Maria. Ze dragen op en verbinden in handen van de meyer en schepenen van Eindhout een 

perceel land groot een sille en gelegen op De Neerbosch renende noord Mertens Cornelis, 

west weduwe Peetermans Niclaes, zuid de straat en oost begijn Dams erfgenamen. 

Item nog een sille land op De Rooystucken gelegen renende noord en oost heer Bon, zuid 

het straatje, west Machiels Wouter erfgenamen. Item De Castelaeren Bemt groot een half 

bunder renende oost Van De Goor Jan erfgenamen, west Het Schuetbroeck, noord 
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Gebruers Jan en zuid De Laecke. Item alsnog een perceel land genaamd Den Westacker 

groot 4 sillen renende oost Van Trichtvelt Matthijs, zuid De Cappestraet, west en noord het 

straatje. 

Item alsnog een perceel bempd groot 1,5 sillen reyende met het goed van de Kapel van 

Sint-Bavo renende oost Claes Peeter erfgenamen, zuid Mertens Dimpna, west Abdij van 

Averbode en noord Van Wesenbeeck Peeter. Item alsnog een huis, stal, schuur en hof met 

een half sille land daaraan gelegen renende oost en zuid Van Trichtvelt Jan, west meyer 

Cools erfgenamen en noord de gemeente alhier. Met al de houtwassen aan de voorstaande 

percelen staande. 

Enkele van deze goederen zijn belast met 400 guldens aan de Kerk van Eindhout en 200 

guldens tot behoef van de Kapel van Sint-Bavo. Deze goederen zijn onverdeeld zowel aan 

Van De Goor Anna Maria als aan Van De Goor Joannes Baptista toegekomen na dood 

van hun ouders Van De Goor Hendrick en Van Trichtvelt Catharina. 

Zij doen deze opdracht tot behoef van de priesterlijke titel van de voorstaande Van De Goor 

Joannes Baptista (geboortig van Eindhout) met conditie dat als hij geen priester wordt in 

volle eigendom zullen terugkeren op hun comparanten. De schepenen verklaren dat al deze 

goederen waard zijn 2500 guldens. 

(zonder datum) Los inliggend briefje      [EHT-OGAxx-100] 

De erfgenamen van wijlen Van Bael Hermanus geven volle procuratie om de renten van 

Verachtert Jan te verkopen. Ondertekend door: De Ceuster Peeter, Van Bael Peeter, 

Verheyden Peeter en Van Bael Francus. 

(zonder datum) Los inliggend briefje      [EHT-OGAxx-101] 

Groot 3 sillen salvo renende oost en noord de straat, zuid Heilige Geest van Eindhout, west 

Bouwen Anna Maria. Los en vrij van alles, ingegaan 16 oktober 1739. Courant 4 guldens en 

10 stuivers jaarlijks. 

(zonder datum) Los inliggend briefje      [EHT-OGAxx-102] 

Heylen Anna Elisabeth geeft last aan haar man om de renten te laten gichten en gooien de 

som van 100 guldens op Het Schuerblock. 

1 februari 1740 Transport van rente      [EHT-OGAxx-104] 

Cornelis Jan en Oeyen Catharina (inwoners van Meerhout) verkopen aan Gebruers 

Joannes een rente van 40 guldens courant geld tegen 5% interest jaarlijks zijnde het deel 

van Oeyen Catharina uit een meerdere rente van 200 guldens zoals die staat tot last van 

Van Aelst Jan volgens goedenis van het erfgoed door Oeyen Peeter cum uxore Heylen 

Barbara gepasseerd voor de wethouders van Eindhout op 14 november 1707. 

1 februari 1740 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-105] 

Wolput Joannes en Wolput Hendrick verkopen aan Van Rooy Arnoldus de helft van een 

half bunder land genaamd Het Rooystuck en waarvan de andere helft toekomt aan Boven 

Jan Baptist. Renende dit perceel in het geheel oost Mertens Cornelis, zuid Van De Goor 
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Hendrick erfgenamen, west Machiels Wouter erfgenamen en noord de straat. Zonder het 

schaarhout daarop staande vermits dit al verkocht is. 

Item alsnog de helft van een perceel land en schaarbos zonder het schaarhout waarvan de 

andere helft onverdeeld toekomt aan Boven Jan Baptist renende in het geheel oost Van 

Aelst Matthijs, zuid Beinens Elisabeth, west Binnemans Jan Baptist en noord Hoes Jan. 

Van Rooy Arnoldus verklaard deze koop gedaan te hebben voor De Bruyn Judocus 

(brouwer tot Leuven) en bijgevolg is de voorstaande De Bruyn Judocus cum uxore Vander 

Borght Catharina in de persoon van Van Rooy Arnoldus daarin wettelijk gegooid en 

geërfd. 

4 april 1740 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-107] 

Verellen Jan Baptist en zijn vrouw Van De Goor Anna Maria bekennen ontvangen te 

hebben van Janssens Maria (tegenwoordig juffrouw van het Begijnhof van Herentals) een 

kapitaal van 200 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Neren Bosch groot 2 sillen 

renende oost en zuid de straat, west Van Dingenen Adriaen erfgenamen, noord Mertens 

Cornelis erfgenamen. Item alsnog 80 roeden land genaamd Den Hofstat renende oost het 

straatje, zuid meyer Cools erfgenamen, west weduwe Peetermans en noord de gemeynde 

heyde. 

4 april 1740 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-108] 

Verellen Jan Baptist en zijn vrouw Van De Goor Anna Maria bekennen ontvangen te 

hebben van De Cater Joanna (begijn op het Begijnhof van Herentals) een kapitaal van 200 

guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Heyblock groot een half 

bunder renende zuid Cuypers Jan, west, noord en oost de gemeente. Item een perceel land 

genaamd De Breunhaeghe groot 1,5 sillen renende oost Smolderen Christiaen erfgenamen, 

zuid Het Schortbroeck Straetken, west Gijsbrechts Merten en noord meyer Cools 

erfgenamen. 

5 juli 1740 Transport van rente      [EHT-OGAxx-109] 

Compareerde Maeybosch Jan (zoon van Maeybosch Henricus) voor zichzelf en zich ook 

sterkmakend voor Maeybosch Barbara (ook present). Ze verkopen een kapitale rente van 

125 guldens wisselgeld, zijnde de helft van een grotere rente van 250 guldens wisselgeld, 

waarvan de andere helft toekomt aan Maeybosch Anna Maria. Deze helft door Maeybosch 

Barbara verkregen bij deling en staande tot last van Voordeckers Jan (zoon van 

Voordeckers Gerardus) volgens goedenis gepasseerd voor de wethouders van Eindhout op 

25 mei 170 Deze rente wordt verkocht aan Gebruers Joannes (inwoner van Eindhout). 

24 oktober 1740 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-110] 

De heer Le Page Franciscus (doctor tot Herentals) verklaard bij vorm van mangeling, 

gedaan door de heer Le Page Guilielmus en gepasseerd voor notaris Thijs tot Westerlo op 

24 oktober 1719, verkocht te hebben aan de kinderen van wijlen Wilms Adriaen in wiens 
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naam mede was gecompareerd Mans Geeraert als vader en momber van zijn voorstaande 

kinderen, een perceel bos genaamd De Steenhoevens groot 5 sillen. 

Het voorstaande transport was gedaan tot aflossing van 350 guldens wisselgeld waarnaar 

wordt gerefereerd en volgens het voorstaande transport zijn de voorstaande goederen 

opgedragen door de voorstaande heer Le Page Franciscus en zo zijn de voorstaande 

nakinderen van Mans Geeraert in de persoon van Mans Geeraert daarin met wederzijdse 

toestemming gegooid en geërfd. 

14 november 1740 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-111] 

Compareerden Mans Geeraert en Mans Jan Baptist (smid) zijn zoon die zich ook sterk 

maakt voor zijn gehele andere broers en halfbroers. Ze bekennen ontvangen te hebben uit 

handen van heer pastoor en de wethouders van Eindhout als voorgangers van de Kerk van 

Eindhout een som van 50 guldens wisselgeld die vroeger was tot last van heer doctor Le 

Page Franciscus. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, land en weide genaamd De Reenhaghe groot in het 

geheel 5 sillen renende oost Raeyen Aert, zuid Gijsbrechts Merten, west de straat en noord 

kerk goederen alhier. 

In de marge: Op heden 28 januari 1760 bekend Van De Goor Arnoldus (kerkmeester) 

dit kapitaal met de interesten ontvangen te hebben van Mans Paulus, 

dienende deze voor cassatie … 

9 januari 1741 Transport van rente      [EHT-OGAxx-112] 

Compareerde Thijs Adriaen zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor zijn zusters en 

broeders. Hij transporteert aan Gebruers Joannes en zijn vrouw een kapitale rente van 100 

guldens zoals Vervoort Peeter was trekkende en die verpand op huis en hof naast de 

pastorij tot last van Andries Jan. Dit alles volgens de goedenis gepasseerd voor de 

schepenen van Eindhout op 17 mei 1683 en daarna bij transport van de erfgenamen van 

Vervoort Peeter gelaten aan Thijs Gilis volgens akte gepasseerd voor de schepenen van 

Eindhout op 28 juni 1706. 

5 juni 1741 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-113] 

Heer Matthei vraagt aan de wethouders van Eindhout alsook aan de meyer en laten van 

Eindhouthamme om, mits de kleinheid van zijn huis genaamd De Schole, om te mogen laten 

bouwen aan de zuidzijde een kamer van 16 voeten in het viervoud. Daarom wilt hij lichten 

300 guldens courant geld en vraagt hiervoor toestemming. De wethouders van Eindhout en 

Eindhouthamme gaan hiermee akkoord op voorwaarde dat zolang de requirant Kapelaan is 

van Eindhout dat hij dan interesten moet betalen op dit kapitaal van 300 guldens. Als 

onderpand geeft hij zijn inkomen van het schoolmeesterschap en andere inkomsten die hij 

heeft van de gemeente. 

5 juni 1741 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-116] 

De schepenen bekennen ontvangen te hebben uit handen van heer Matthei als Kapelaan tot 

Eindhout een som van 250 guldens wisselgeld. Deze som is afgeleid door de heer 

Blanckaerts (onderpastoor op het Begijnhof van Diest) waarvan de interest behoort tot de 

inkomsten van de Kapelaan volgens testament van Van Der Sande Franciscus en 
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Janssens Maria gepasseerd voor notaris De Cuyper op 10 september 1685 volgens de 

constitutie van Blanckaerts Joannes. 

Bijgevolg bekennen de schepenen tot profijt van de Kapelaan voortaan te betalen een 

jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens jaarlijks. Dit kapitaal wordt door de schepenen 

gebruikt voor het afleggen van de rente aan heer Cordijs tot Diest. 

In de marge: Tevoren tot last van Blanckaerts Jan en nu tot last van de gemeente. 

19 juni 1741 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-117] 

Compareerden Van Baelen Jan Baptist (ruiter onder Hollandse dienst) en Van Baelen 

Peeter (in Walslant 1 wonend) als testamentaire erfgenamen van juffrouw begijn Cools tot 

Diest gestorven. Ze verkopen aan De Vos Peeter en zijn vrouw Claes Dimpna een perceel 

land groot 1,5 sillen renende oost Mertens Dimpna, zuid Kerk van Eindhout, west Nijs 

Domien en noord de straat. 

25 september 1741 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-119] 

Heer Van Oostaeyen Petrus zowel voor zichzelf alsook als gemachtigd vanwege Verlinden 

Peeter tot Westerlo wonend, welke voorstaande Verlinden Peeter is gemachtigd vanwege 

de juffrouwen Van Oostaeyen Anna Catharina, Van Oostaeyen Maria Theresia en Van 

Oostaeyen Maria Elisabeth volgens procuratie gepasseerd voor notaris Schepmans tot 

Antwerpen op 12 november 1739. 

Vervolgens verklaard Gebruers Joannes (hier mee comparerend) zich voor de goedenis 

sterk te maken als daar het één of het ander in zou mankeren. Heer Van Oostaeyen Petrus 

verklaard vervolgens verkocht te hebben aan voorstaande Gebruers Joannes en zijn vrouw 

Bouwen Anna Maria een perceel weide en land gelegen onder Eindhout genaamd Den 

Linden Man groot 3 sillen renende oost Gebruers Jan, zuid Het schotbroeck, west meester 

Verspreet en noord heer Honsbergen. 

9 oktober 1741 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-120] 

Alzo Peetermans Adriaen en zijn vrouw Verachtert Maria (inwoners van Geel) schuldig zijn 

aan de erfgenamen van heer advocaat Wilms 2 kapitale renten van 50 guldens wisselgeld 

met verloop van 75 guldens courant, verpand op ongeveer een sille land tot Eindhout 

renende oost Binnemans Jan Baptist, zuid en west lauwerijs Jan, noord de gemeyne heyde.  

Zo is het dat op heden 9 oktober 1741 voor de schepenen van Eindhout zijn gecompareerd 

Van Eeckhout Cornelis en Verachtert Paulus als geëede mombers over de wezen van 

Peetermans Adriaen en Verachtert Maria volgens autorisatie verleend door de wethouders 

van Geel. Ze hebben tot voldoening van voorstaand kapitaal en interesten overgegeven de 

voorstaande sille land aan heer Wilms Thomas als erfgenaam van zijn vader Wilms Jan 

Baptist, die de voorstaande rente had verkregen van voorstaande heer advocaat Wilms. 

13 november 1741 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-121] 

Compareerde Raeyen Aert die, uit kracht van testament gepasseerd voor notaris Van 

Genechten op 23 september 1741, bekend verkocht te hebben aan Hermans Arnold een 

 
1 Mogelijk wordt hier bedoeld dat hij ergens in Waals-Brabant of Wallonië woont.. 
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perceel land met een bos daaraan gelegen onder Eindhout en genaamd Het Schuerblock 

renende oost en noord de straat, west Peetermans Niclaes. 

27 november 1741 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-122] 

Schellens Willem (bejaarde jongeman) bekent ontvangen te hebben van heer Van Geel 

Georgius (pastoor van Linkebeek boven Brussel) een som van 250 guldens kapitaal courant 

geld.  

Als onderpand wordt gegeven 2 sillen broeck uit een groter perceel van 3 sillen zijnde de éne 

sille leenroerig en gelegen op Het Schortbroeck onder Eindhout renende oost heer pastoor, 

zuid en west Ven Franciscus, noord Mertens Peeter. Item de voorstaande sille leengoed met 

alsnog een weide gelegen aan het voorstaande perceel Het Schortbroeck groot 3 sillen ook 

leengoed. 

29 november 1741 Lening       [EHT-OGAxx-123] 

Credts Hendrick, Van De Weyer Jan, Lauwerijs Jan, Cauberghs Adriaen en Mertens 

Jan Baptist (schepenen) representerend het gehele corpus en de gemeente van Eindhout 

bekennen ontvangen en ter rente opgelicht te hebben van heer pastoor Seigers en Vrints 

A. M. (kerkmeester) een som van 1100 guldens wisselgeld die op heden aan de Kerk van 

Eindhout zijn afgeleid door juffrouw Wellens Anna Maria huisvrouw van heer drossaard 

Honsbergen. 

Deze som komt uit een legaat van 2000 guldens dat aan de Kerk van Eindhout was gelaten 

door heer Wellens Lenaert volgens het testament gepasseerd voor heer Oppelius 

Lambertus (pastoor te Geel) op 10 september 1636 tot het celebreren van 3 wekelijkse 

missen. De schepenen verklaren deze som gelicht te hebben tot groot profijt van deze 

gemeente als zijnde daarmee afgeleid aan heer Nijsmans tot Meerhout 1000 guldens 

wisselgeld gestaan hebbend tegen grote interest. 

In de marge: Op heden 24 december 1770 hebben de ondergetekenden ontvangen van 

de wethouders van Eindhout 600 guldens wisselgeld op mindering van het 

kapitaal van 1100 guldens … 

 

De ondergetekenden bekennen op heden 25 juli 1772 ontvangen te 

hebben uit handen van de wethouders van Eindhout de som van 500 

guldens wisselgeld in afkwijting van het resterende kapitaal … 

29 januari 1742 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-125] 

Molenberghs Joannes en zijn vrouw Van Trichtvelt Elisabeth verkopen aan Van 

Genechten Walterus (secretaris alhier) de helft van een schaarbos waarvan de andere helft 

toekomt aan de voorstaande koper renende in het geheel oost Beten Jan, zuid juffrouw 

Dams, west Gijs Jan en noord het straatje. 

29 januari 1742 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-126] 

Van De Bem Dimpna (bejaarde dochter) geassisteerd met Binnemans Peeter haar 

momber, verkoopt aan Mertens Dimpna een sille broeck op Het TrichelBroeck rijende met 

de erfgenamen van Bacx Niclaes. Item nog de helft van een half sille in hetzelfde broeck 

rijende met de erfgenamen van Blanckaerts Jan. 
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23 april 1742 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-127] 

Compareerde Van Baerle Joannes Baptista, zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor 

de mede erfgenamen van wijlen heer Van Wesenbeeck. Hij verkoopt aan Mertens Dimpna 

een huis, kamer, stal, schuur en het huisblok groot te samen 100 roeden renende oost en 

zuid Peetermans Niclaes erfgenamen, west De Trichel Heye en noord Cools Jan. 

24 april 1742 Transport van rente      [EHT-OGAxx-127] 

Compareerden Verheyen Peeter, De Koninck Gilis nom. uxoris en Van Bael Franciscus 

en De Keuster Peeter zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor de gelijke erfgenamen 

van wijlen Van Bael Hermanus volgens het testament gepasseerd voor notaris … (niet 

vermeld). Ze transporteren aan Hollans Egidius en zijn vrouw Dams Maria een kapitale 

rente staande tot last van Verachtert Jan voor een som van 200 guldens courant geld. 

Dit alles volgens goedenis gepasseerd en verleden door Verachtert Joannes en Swinckels 

Joanna op 12 oktober 1739 voor de schepenen van Eindhout. 

In de marge: Op heden 16 augustus 1765 compareerde voor meyer Van Santvoort en 

Van Althen Andries (schepenen) Hollans Egidius die bekend dit kapitaal 

met de interesten ontvangen te hebben van de erfgenamen van Verachtert 

Jan en Swinckels Joanna waartoe deze is dienende voor volle cassatie. 

7 mei 1742 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-128] 

Compareerde Hoes Cornelis zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor zijn zusters en 

broeders. Hij verkoopt aan Beten Jan, die de koop heeft overgelaten aan Lauwerijs Jan, 

een perceel land groot 125 roeden renende oost Hoes Dimpna, zuid heer Boix, west Mertens 

Cornelis erfgenamen en noord de straat. 

25 juni 1742 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-129] 

• Van Genechten Jan Baptist nom. uxoris Van De Goor Catharina 

• Van Rooy Peeter nom. uxoris Van De Goor Maria 

• Boeckmans Jan nom. uxoris Van De Goor Elisabeth 

• Van De Goor Theresia 

Ze verkopen aan Van Trichtvelt Jan een half bunder hooiwas gelegen op Het Eynthouts 

Broeck rijende met de heer Honsbergen. 

25 juni 1742 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-130] 

Van Rooy Peeter (zoon van Van Rooy Gerardus) bekent ontvangen te hebben uit handen 

van eerwaarde heer Seigers (pastoor van Eindhout) als collecteur van de Kapel van Sint-

Bavo geassisteerd met Van De Weyer Jan (kapelmeester), een som van 50 guldens 

courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Wijngaert groot 1,5 sillen 

renende oost Verspreet Peeter, zuid Cools Theresia, west Machiels Jan Baptist en noord 

begijn Mutsaerts. 
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In de marge: Op heden 14 juni 1745 compareerde de eerwaarde heer Verhiel (pastoor 

van Eindhout) die bekend dit kapitaal met de interesten ontvangen te 

hebben van Van Rooy Peeter … 

8 februari 1743 Attestatie       [EHT-OGAxx-131] 

Vrints Albert Matheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Cauberghs Adriaen, Peetermans 

Hendrick en Beten Jan (schepenen van Eindhout land van Geel) verklaren en attesteren 

dat Molenberghs Jan Baptist (zoon van Molenberghs Joannes) oud ongeveer 24 jaren is 

geboren te Eindhout van christelijke ouders en dat de voorstaande Molenberghs Jan 

Baptist zich altijd eerlijk heeft gedragen zoals het Christelijke mens behoort te doen. Alsook 

dat hij, zijnde smid van stiel, van zin is om de Franse taal te leren en daarom naar Frankrijk 

wilt gaan om een goede meester te zoeken. Hierbij verzoeken wij om de voorstaande 

Molenberghs Jan Baptist overal vrij te laten passeren. 

4 maart 1743 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-132] 

Daems Jan (zoon van Daems Joannes) verkoopt aan Beten Jan en zijn vrouw Van Geel 

Catharina de helft in een perceel land groot een sille gelegen op De Hackerroten onder 

Eindhout en renende oost Mertens Maria Louisdochter nu Vanden Elskom Peeter, zuid 

Andries Jan nu zijn erfgenamen, west Verachtert Catharina nu Gebruers Jan en noord de 

gemeyne heyde. 

4 maart 1743 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-133] 

Van Rooy Martinus (inwoner van Vorst) bekent ontvangen te hebben van Cauberghs 

Adriaen als momber van de kinderen van wijlen Mertens Peeter daar moeder af leeft 

Cauberghs Anna, een erfelijke rente van 4 guldens jaarlijks. 

Als onderpand wordt gegeven een blok genaamd Koninckxblock groot 3 sillen renende oost 

de straat, zuid Cauberghs Adriaen, west De Kalveren Straete en noord Mertens Dympna. 

1 april 1743 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-135] 

Dams Anna in huwelijk geweest met Van Utsel Peeter nu in huwelijk met Wilms Jan, 

bekent ontvangen te hebben uit handen van heer Seigers (pastoor van Eindhout) met 

akkoord van de schepenen als voorgangers van de Heilige Geest van Eindhout een som 

van 100 guldens courant geld. 

Hiervoor stellen de voorstaande Dams Anna samen met Dams Jan en Van Dijck Cornelis 

als geëede mombers over de wezen van voorstaande Dams Anna en Van Utsel Peeter 

(met autorisatie van de wethouders van Geel) als onderpand een perceel land onder 

Eindhout groot een sille renende oost en west de straat, zuid Mertens Jan Baptist, noord 

Heilige Geest van Eindhout. Item nog 2 percelen land en heide groot 3 sillen renende oost 

en zuid de straat, west juffrouw Van der Borght, noord Blanckaerts Jan erfgenamen. 

In de marge: Afgeleid de voorstaande som in wisselgeld door de erfgenamen van 

juffrouw Van Den Eynde. 
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16 september 1743 Verkoop van huis en land    [EHT-OGAxx-137] 

Mertens Peeter (zoon van Mertens Joannes) bekend verkocht te hebben aan 

Keirsmaeckers Jan Baptist en zijn vrouw Mertens Anna Catharina een perceel land 

genaamd De Hoecksille renende oost Verspreet Peeter, zuid heer Honsberghen, west 

Machiels Jan Baptist en noord Binnemans Jan Baptist. Item een hoeve groot 2,5 sillen 

renende oost Molenberghs Jan, zuid Van Trichtvelt Jan erfgenamen, west Claes Peeter en 

noord Verachtert Wouter. 

Item een perceel land genaamd De Vijff Veertelen renende oost Wendrix Anna, zuid de 

straat, west heer Honsberghen en noord Peetermans Niclaes erfgenamen. Item een perceel 

land genaamd De Drij Veertelen renende oost …nens Hendrick, zuid de straat, west heer 

Honsberghen en noord Heylen Elisabeth erfgenamen. 

23 september 1743 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-138] 

Verachtert Hendrick verkoopt aan Mertens Dimpna weduwe van wijlen Cools Jan een 

weide gelegen in Den Trichelhoeck groot 2 sillen renende oost, zuid en noord advocaat 

Wilms erfgenamen, west Cools Jan erfgenamen. Vervolgens is Mertens Dimpna hierin 

gegooid in de persoon van Cools Adriaen haar zoon. 

26 februari 1742 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-138] 

Hoes Jan Baptist en Hoes Cornelis, zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor hun 

broeders en zuster, verkopen aan Van Sprengel Amandus een perceel heide gelegen aan 

De Veedijck groot 1,5 sillen renende oost Vos Anna erfgenamen, zuid het straatje, west 

Gijsbrechts Peeter en noord de heyhoeve. 

23 maart 1743 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-139] 

Peetermans Hendricus (inwoner van Eindhout) bekent ontvangen te hebben van 

Schoeters Guilliam en Willems Andreas Franciscus in kwaliteit als kerkmeesters van de 

Kerk van Sint-Dimpna tot Geel een som van 300 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, stal, schuur en binnengeleg groot … bunders 

gelegen te Eindhout renende oost het straatje, zuid Gebruers Jan, west en noord de straat. 

In de marge: De ondergeschreven bekent ontvangen te hebben van Peetermans 

Hendrick op 1 mei 1752 de bovengemelde som met de interesten … 

18 mei 1744 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-140] 

Nijs Jan Baptist en zijn vrouw Steurs Anna Elisabeth verkopen aan Everaerts Matthijs 

een perceel broeck op Het Schortbroeck groot een half bunder en renende oost 

Bartholomeus Jacobus nom. uxoris, zuid De Laak, west Tongerlo. 

6 juli 1744 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-140] 

Juffrouw Van Dingenen Margarita Florens (woonachtig tot Geel) verkoopt aan Cauberghs 

Adriaen een perceel land groot 1,5 sillen renende oost Breugelmans Huybrecht, zuid 

Tongerlo, west Wilms Thomas en noord heer Honsberghen. Dit voor een som van 42 

guldens courant geld boven een rente van 100 guldens wisselgeld tot behoef van de Heilige 

Geest van Eindhout. 
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23 november 1744 Genecht       [EHT-OGAxx-141] 

(verkeerd ingeschreven akte) De voorstaande aanlegger funderende zich van de … gedaan 

aan de persoon van de gedaagde met nalaten van de kopij en het relaas op zegel … 

Ten eerste dat de aanlegger bij de gedaagde heeft gewoond als dienstbode. Dat de 

gedaagde daarvoor jaarlijks een huur van 44 guldens heeft ontvangen. Dat de aanlegger bij 

de gedaagde heeft gewoond van Sint-Jansmis 1743 tot Sint-Jansmis 1744. Dat de gedaagde 

voor bode loon nog schuldig is een som van 21 guldens en 4 stuivers. Dat de kist van de 

aanlegger alsnog is staande in het huis van de gedaagde … enz. 

23 december 1744 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-143] 

Hoes Dimpna (meerderjarig), geassisteerd met haar broer Hoes Jan Baptist, verkoopt aan 

Lauwerijs Jan een sille land renende oost Nuyts Geert, zuid Bon Hendrick, west Mertens 

Hendrick en noord de straat. 

23 december 1744 Borgbrief       [EHT-OGAxx-143] 

De schepenen verklaren dat Vos Adriaen als Heilige Geestmeester met hun toestemming 

zich heeft gesteld als borg voor Verachtert Dimpna (dochter van Verachtert Joannes) en 

geboortig van Eindhout. Ze gaat huwen met Vander Biesen Staes tot Zolder in het land van 

Luik en vervolgens stelt de Heilige Geest van Eindhout zich borg voor de helft van haar te 

verwekken wettige kinderen als de Heilige Geest van Zolder hiervan last zou ondervinden. 

18 januari 1745 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-144] 

• Swinckels Joanna weduwe van wijlen Verachtert Jan. 

• Verachtert Hendrick en Swinckels Peeter als geëede mombers voor de wezen van 

Verachtert Jan. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van Vrints Albert Mattheus als gewezen Heilige 

Geestmeester 80 guldens en van Lauwerijs Jan 20 guldens dus te samen 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven haar gehele have en met toestemming van de 

voorstaande mombers een huis en hof in De Trichelhoeck waarin zij nu woont. Dit huis is 

nog belast met 200 guldens aan Hollans Egidius. Item alsnog een sille hooiwas in Het 

Trichelbroeck rijende met de erfgenamen Bacx renende west De Laak en noord De 

Loofvenne. 

18 januari 1745 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-146] 

Smolderen Jan Baptist en zijn vrouw Van Trichtvelt Anna (inwoners van Eindhout) 

bekennen te betalen tot behoef van Michiels Anna weduwe van Blanckaerts Jan een rente 

van 3 guldens en 10 stuivers jaarlijks voor een kapitaal van 100 guldens uit een groter 

kapitaal van 198 guldens die het voorstaande koppel aan de renthefster schuldig zijn volgens 

achterstallen. Als onderpand geven ze hun kindsgedeelte aan Van Trichtvelt Anna te 

bevallen na de dood van Voordeckers Maria haar moeder. 

15 februari 1745 Cassatie van rente      [EHT-OGAxx-147] 

Eerwaarde heer Verhiel (pastoor van Eindhout) bekent ontvangen te hebben uit handen van 

Wilms Anna weduwe wijlen Cauberghs Adriaen een som van 102 guldens courant geld in 

voldoening en afkwijting van een gelijke som die zij geldende was aan de Heilige Geest van 
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Eindhout volgens goedenis van 6 juli 1744 gedaan door juffrouw Van Dingenen en verpand 

op een half bunder land. Hiermee verklaard hij ten volle voldaan te zijn van deze rente. 

15 maart 1745 Lening       [EHT-OGAxx-147] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Beten Jan, Van Dingenen 

Adriaen, Peetermans Hendrick, Verellen Jan Baptist en Michiels Jan Baptist 

(schepenen) allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen ontvangen te hebben 

uit handen van Beten Jan in de naam van Schuermans Amand (zoon van Schuermans 

Joannes) een som van 150 guldens courant geld. Met deze som is afgeleid een rente van 

700 guldens wisselgeld aan de erfgenamen van Gilis Guilliam. 

In de marge: Compareerde Schuermans Amandus die bekend dit kapitaal ontvangen 

te hebben uit handen van de wethouders van Eindhout waartoe deze som 

dient voor cassatie actum … december 1758. 

15 maart 1745 Lening       [EHT-OGAxx-148] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Beten Jan, Van Dingenen 

Adriaen, Peetermans Hendrick, Verellen Jan Baptist en Michiels Jan Baptist 

(schepenen) allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen ontvangen te hebben 

uit handen van Cauberghs Anna weduwe van wijlen Mertens Peeter een som van 204 

guldens courant geld. Met deze som is afgeleid een rente van 700 guldens wisselgeld aan 

Stalmans Joannes en Gilis Hendrick cum suis. 

In de marge: Op heden 27 januari 1766 bekend Van Althen Andries in huwelijk met 

Cauberghs Anna dit kapitaal van 204 guldens courant geld ontvangen te 

hebben uit handen van de wethouders van Eindhout waartoe deze dient 

voor cassatie … 

15 maart 1745 Lening       [EHT-OGAxx-149] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Beten Jan, Van Dingenen 

Adriaen, Peetermans Hendrick, Verellen Jan Baptist en Michiels Jan Baptist 

(schepenen) allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen ontvangen te hebben 

uit handen van eerwaarde heer Verhiel (pastoor van Eindhout) en Vos Adriaen (Heilige 

Geestmeester) een som van 149 guldens courant geld. Deze som afgeleid van Wilms Anna 

voor 100 guldens en van de koop gedaan bij Bouwen Maria wegens Claes Jan voor 47 

guldens. Deze som is gelicht tot profijt van de gemeente om daarmee af te leiden 700 

guldens wisselgeld aan de erfgenamen van Gilis Guilliam tegen 4 guldens en 10 stuivers 

gestaan hebbend. 

15 maart 1745 Lening       [EHT-OGAxx-150] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Beten Jan, Van Dingenen 

Adriaen, Peetermans Hendrick, Verellen Jan Baptist en Michiels Jan Baptist 

(schepenen) allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen ontvangen te hebben 

uit handen van eerwaarde heer Verhiel (pastoor van Eindhout) en Vos Adriaen (Heilige 

Geestmeester) een som van 300 guldens courant geld. Deze som is gekomen uit de verkoop 

van Bauwen Maria voor 167 guldens en afgeleid van Smolderen Christiaen voor 150 

guldens en door de gemeente gelicht tot groot profijt om daarmee af te leiden 700 guldens 
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kapitaal wisselgeld aan de erfgenamen van Gilis Guilliam tegen 4 guldens en 10 stuivers 

jaarlijks. 

In de marge: De ondergetekende bekennen dit kapitaal van 300 guldens ontvangen te 

hebben uit handen van de wethouders van Eindhout … actum 25 juli 1772. 

14 juni 1745 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-152] 

Van Rooy Peeter en zijn vrouw Van De Goor Maria verkopen aan Hollants Peeter een 

perceel land genaamd Den Weygart groot 1,5 sillen renende oost Verspreet Peeter, west 

Michiels Jan Baptist, zuid Cools Theresia en noord begijn Muetsaerts. 

11 oktober 1745 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-153] 

Van Genechten Joannes (zoon van Van Genechten Petrus) verkoopt, volgens manuele 

procuratie aan hem gegeven door Wauters F. en Aerts Maria Theresia, aan heer Vervloet 

A. (drossaard der Vrijheid en Land van Geel) een schaarbos groot een sille renende oost 

juffrouw Verborghstats Maria Catharina, zuid en west Mutsaerts erfgenamen, noord 

Peetermans Hendrick. 

21 februari 1746 Attestatie       [EHT-OGAxx-154] 

Attestatie voor Van Rooy Abraham om naar Holland als kuiper te gaan. Op 21 februari 1746 

gegeven op zegel van 6 stuivers in pleno collegio. 

1 april 1746 Lening        [EHT-OGAxx-154] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Beten Jan, Verellen Jan Baptist, 

Michiels Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen) allen representerend het corpus 

van Eindhout, bekennen ontvangen te hebben uit handen van Van Genechten Walterus 

(secretaris alhier) en zijn vrouw Berchmans Lucia een som van 200 guldens courant geld. 

In de marge: De ondergeschreven Van Genechten Walterus bekend dit kapitaal met de 

interesten ontvangen te hebben uit handen van de wethouders van 

Eindhout … actum 16 november 1750. 

19 april 1746 Verkoop van huis en land     [EHT-OGAxx-155] 

Compareerde Van Ierssel Jan als last en procuratie hebbend van zijn vrouw. Item 

Molenberghs Peeter en Van Tentel Anna die zich ook sterk maken voor Verachtert 

Dimpna. Ze bekennen verkocht te hebben aan Ven Jan Baptist voor Verachtert Elisabeth 

cum suis en Croonenborghs Maria Catharina cum marito 2/4 delen in een sille land en huis 

gestaan en gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Van Tentel Anna, zuid Van Barle 

Franciscus, west Ven Jan Baptist en noord de straat. 

19 april 1746 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-155] 

Compareerden Swinckels Joanna weduwe van wijlen Verachtert Jan geassisteerd met 

Verachtert Hendrick en Swinckels Peeter als mombers over de wezen van Verachtert 

Jan. Ze verkopen aan Ven Jan Baptist een 4e deel in een sille land renende oost Van 

Tentel Anna, zuid Van Barle Peeter, west Ven Jan Baptist en noord de straat. 
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22 mei 1746 Lening        [EHT-OGAxx-156] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen) allen representerend het corpus 

van Eindhout, bekennen ontvangen te hebben uit handen van Bauwen Anna Maria weduwe 

van Gebruers Jan een som van 500 guldens courant geld. Deze som is gelicht tot betaling 

van kwartiers lasten. 

In de marge: Op heden 27 januari 1766 bekend Binnemans Jan Baptist dit kapitaal van 

500 guldens en 10 guldens interest ontvangen te hebben van de 

wethouders van Eindhout … 

1 juni 1746 Lening        [EHT-OGAxx-157] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen) allen representerend het corpus 

van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi gegeven in de Raad van 

Brabant op 18 januari 1746 ontvangen te hebben uit handen van Mertens Jan Baptist en 

Claes Jacobus als geëede mombers over de wezen van Claes Peeter en Toelen Maria 

een som van 100 guldens courant geld. 

In de marge: Op heden 10 mei 1751 compareerden Toelen Maria en Kerckhofs 

Cornelius die bekennen dit kapitaal met de interesten ontvangen te 

hebben mits daarmee afgeleid is 50 guldens die de wezen van Claes 

Peeter waren geldende aan de Heilige Geest van Eindhout en dat de rest 

is verzekert tot behoef van de wezen … actum 10 mei 1751. 

25 augustus 1746 Lening       [EHT-OGAxx-158] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen) allen representerend het corpus 

van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi gegeven in de Raad van 

Brabant op 18 januari 1746 ontvangen te hebben uit handen van Jonker Van Cauwegom J. 

L. (Heer van Westmeerbeek, …) een som van 1000 guldens wisselgeld. 

1 september 1746 Lening       [EHT-OGAxx-159] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen) allen representerend het corpus 

van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi gegeven in de Raad van 

Brabant op 18 januari 1746 ontvangen te hebben uit handen van Govaerts Godefridus 

(Heilige Geestmeester) een som van 100 guldens wisselgeld. Deze som is afgeleid door 

Dams Jan Baptist. 

In de marge: Compareerden de eerwaarde heer Verhiel (pastoor van Eindhout) en 

Mertens Hendrick (Heilige Geestmeester) die bekennen dit kapitaal met 

de interesten ontvangen te hebben van de wethouders van Eindhout. 

Vermits de wethouders hebben betaald 200 guldens aan het plaatsen van 

den eesterbosch is doorgegeven zo dat deze dient voor volle cassatie, mits 

het opgeld van het wisselgeld aan de ondergetekende is opgelegd deze 21 

mei 1764. 
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30 december 1746 Lening       [EHT-OGAxx-160] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen), Michiels Peeter (borgemeester) 

allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi 

gegeven in de Raad van Brabant op 5 november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling 

van haver, hooi, stro en kwartierlasten in deze tijd van oorlog, uit handen van Mertens 

Dimpna weduwe Cools Jan de som van 400 guldens courant geld. 

In de marge: Compareerde Binnemans Jan Baptist in huwelijk met Gebruers Theresia 

als momber van Gebruers Maria zijn zwagerin, die bekend in zijn 

voorstaande kwaliteit dit kapitaal van 400 guldens ontvangen te hebben uit 

handen van de wethouders van Eindhout … actum 25 juni 1764. 

30 december 1746 Lening       [EHT-OGAxx-162] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen), Michiels Peeter (borgemeester) 

allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi 

gegeven in de Raad van Brabant op 5 november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling 

van de grote levering aan de troepen van Zijne Majesteit, uit handen van eerwaarde heer 

Schoofs (priester en kapellaan van de St.-Jans Kerk tot Mechelen) een som van 500 

guldens courant geld. 

In de marge: Afgeleid den 13 september 1752 volgens cassatie geschreven op zegel 

van … stuivers ondertekende Schoofs. 

30 december 1746 Lening       [EHT-OGAxx-163] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen), Michiels Peeter (borgemeester) 

allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi 

gegeven in de Raad van Brabant op 5 november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling 

van haver, hooi, en stro, uit handen van Boons Margarita weduwe Thijs Aert een som van 

100 guldens courant geld. 

30 december 1746 Lening       [EHT-OGAxx-164] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen), Michiels Peeter (borgemeester) 

allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi 

gegeven in de Raad van Brabant op 5 november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling 

van haver, hooi, en stro, uit handen van Beten Jan en Van Gheel Catharina een som van 

100 guldens courant geld. 

In de marge: Op heden 13 mei 1748 compareerde Beten Jan die verklaard dit kapitaal 

van 100 guldens ontvangen te hebben van Bauwen Anna Maria, zo dat hij 

comparant dit kapitaal en de interesten cedeert en transporteert aan de 

voorstaande Bauwen Anna Maria met het recht hetgeen hij comparant 

daaraan was hebbende. 

 

Op 27 januari 1766 bekend Binnemans Jan Baptist dit kapitaal met de 
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interesten ontvangen te hebben uit handen van de wethouders van 

Eindhout, waartoe deze dient voor volle cassatie … 

30 december 1746 Lening       [EHT-OGAxx-166] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen), Michiels Peeter (borgemeester) 

allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi 

gegeven in de Raad van Brabant op 5 november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling 

van haver, hooi, stro en vrachten, uit handen van Van Dijck Adriaen en Van Genechten 

Anna een som van 400 guldens courant geld. 

In de marge: Op 20 mei 1749 compareerde Van Dijck Adriaen die bekend deze rente 

van 400 guldens met de interesten ontvangen te hebben … 

30 december 1746 Lening       [EHT-OGAxx-168] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen), Michiels Peeter (borgemeester) 

allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi 

gegeven in de Raad van Brabant op 5 november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling 

van haver, hooi, stro en vrachten, uit handen van Cauberghs Anna weduwe van Mertens 

Peeter een som van 200 guldens courant geld. 

In de marge: De ondergeschreven bekend dit kapitaal en de interesten ontvangen te 

hebben waartoe deze dient tot cassatie. 

30 december 1746 Lening       [EHT-OGAxx-169] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Mertens Jan Baptist, Machiels Jan Baptist, Beten Jan, 

Verellen Jan Baptist en Wauters Hendrick (schepenen), Michiels Peeter (borgemeester) 

allen representerend het corpus van Eindhout, bekennen uit kracht van het generaal octrooi 

gegeven in de Raad van Brabant op 5 november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling 

van haver, hooi, stro en vrachten, uit handen van Mertens Joanna (dochter van Mertens 

Petrus) een som van 500 guldens courant geld. 

In de marge: De ondergeschreven bekennen mits deze dit kapitaal met de interesten 

ontvangen te hebben uit handen van de wethouders van Eindhout, waartoe 

deze dient voor volle en absolute kwitantie en cassatie … actum 30 

november 1750. 

20 maart 1747 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-171] 

Eerwaarde heer Boons Petrus (priester), als last en procuratie hebbende van juffrouw Van 

Honsberghen Catharina Petronella, verkoopt in die kwaliteit aan Augustijns Allegondis 

een huis en erf gestaan en gelegen tot Eindhout namelijk voor een zesde deel van 90 roeden 

zuidwestwaarts gelegen renende in het geheel oost de gemeente, zuid de miswegh en west 

het kerkhof. 
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21 februari 1747 Aanwerving in het leger     [EHT-OGAxx-171] 

Gijsen Jan, zoon van Gijsen Jan en Van Hove Maria en geboren in het gehucht genaamd 

Achterbosch onder Mol oud 24 jaren, verklaard zich voor het dorp Eindhout en tot ontlasting 

van hetzelfde dorp geëngageerd te hebben om te dienen in kwaliteit van krijgsknecht in de 

bataljons van Zijne Majesteit. Hij zal hiervoor betaald worden 36 guldens jaarlijks en dat voor 

6 opeenvolgende jaren. Als hij een been of arm verliest, of in het geval hij zijn kost niet meer 

zou kunnen verdienen, zal hij betaald blijven op dezelfde conditie. 

Als hij komt te overlijden, zal zijn gage gebruikt worden tot een zingende mis tot lafenis van 

zijn ziel … Er zal ook gedaan worden in de Kerk van Mol een gezongen mis met het orgel 

… 

1 oktober 1747 Lening       [EHT-OGAxx-173] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Binnemans Jan Baptist, Beten Jan, Wauters Hendrick 

en Van De Weyer Jan (schepenen) allen representerend het corpus van Eindhout, 

bekennen uit kracht van het generaal octrooi gegeven in de Raad van Brabant op 5 

november 1746 ontvangen te hebben, tot betaling der leveringen, uit handen van Machiels 

Jan Baptist en Mertens Theresia een som van 100 guldens courant geld. 

In de marge: Nota, is afgeleid de eerste april 1748. 

5 september 1747 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-174] 

Vets Frans voor zichzelf, Stevens Catharina, Stevens Anna, Stevens Elisabeth, Stevens 

Frans en Stevens Egidius als momber der wezen van Stevens Dimpna. Ze bekennen als 

erfgenamen van Stevens Marie verkocht te hebben aan Vrindts Albert Mattheus (meyer) 

nom. uxoris een perceel hooiwas op Het Schoorbroeck in De Delle renende oost heer 

pastoor alhier. 

5 september 1747 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-174] 

Vets Frans voor zichzelf, Stevens Catharina, Stevens Anna, Stevens Elisabeth, Stevens 

Frans, Stevens Egidius, Stevens Jan Baptist als momber der wezen Stevens Dimpna. 

Ze bekennen als erfgenamen van Stevens Marie verkocht te hebben aan Van Den Bruel 

Hendrick nom. uxoris een half bunder land renende oost Gebruers Jan, zuid Cuypers Jan, 

west Verachtert Anna en noord de heide. 

15 januari 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-175] 

Mertens Jan Baptist, als gemachtigd vanwege Van Bael Jan Baptist en Van Bael Peeter, 

verkoopt in die kwaliteit aan Keirsmaeckers Jan Baptist een half sille land renende oost 

Cools Theresia, zuid de straat, west en noord Peetermans Niclaes erfgenamen. 

15 januari 1748 Lening       [EHT-OGAxx-176] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Binnemans Jan Baptist, Michiels Jan Baptist, Beten 

Jan, Van De Weyer Jan en Wouters Hendrick (schepenen) allen representerend het 

corpus van Eindhout, bekennen (met toestemming van de borgemeester, kerkmeester en 

Heilige Geestmeester) ontvangen te hebben uit handen van Ven Jan Baptist en zijn vrouw 

Hollans Anna een som van 800 guldens courant geld. Dit kapitaal opgehaald voor de grote 

levering aan de troepen van Zijn Majesteit. 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 35 

 
In de marge: De ondergeschreven bekend het kapitaal van 400 guldens ontvangen te 

hebben van de wethouders van Eindhout … en blijft het resterende kapitaal 

nog 400 guldens à 3 guldens en 10 stuivers interest actum 15 december 

1751. 

 

Op heden 21 maart 1763 compareerde Hollans Anna huisvrouw van Ven 

Jan Baptist geassisteerd met Ven Peeter (meyer van Eindhouthamme) 

die bekend deze 400 guldens kapitaal ontvangen te hebben van de 

wethouders van Eindhout dienende deze voor volle cassatie … 

15 januari 1748 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-177] 

Mertens Matthijs (zoon van Mertens Cornelius) bekent ontvangen van Hasendonckx 

Peeter (Heilige Geestmeester van Zammel) tot behoef van de Heilige Geest van Zammel 

een som van 150 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land en binnenblok groot 3 sillen renende oost 

Wouters Diel straatje, zuid Cuypers Jan erfgenamen, west de heide en noord Van Rooy 

Arnoldus. 

In de marge: Op 28 januari 1782 compareerden Mertens Andreas Henricus en 

Mertens Frans als mombers over Mertens Jan Baptist, die de originele 

rentbrief vertonen … is afgeleid aan mij Michiels Peeter (armen meester 

van het jaar 1782) actum Zammel 14 januari 1782. Hierdoor is deze rente 

dood en teniet gedaan. 

28 januari 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-179] 

Gijsberchs Merten en zijn vrouw Claes Tresia verkopen aan Mertens Jan Baptist een hof, 

landen en weiden daaraan gelegen onder Eindhout en genaamd De Krinhaege of De 

Diepenbemt ende Ladtbosch groot een bunder renende oost Van De Goor Hendrick 

erfgenamen, zuid Schellens Willem, west de straat en noord Mans Geeraerdt erfgenamen. 

Deze goederen zijn ook belast met een rente van 200 guldens wisselgeld die de koper tot 

zijn last neemt en mag korten aan de koopprijs. 

29 januari 1748 Lening       [EHT-OGAxx-180] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Binnemans Jan Baptist, Michiels Jan Baptist, Beten 

Jan, Van De Weyer Jan en Wouters Hendrick (schepenen) allen representerend het 

corpus van Eindhout, bekennen (met toestemming van de kerk- en Heilige Geestmeester) 

ontvangen te hebben uit handen van Janssens Joannes in huwelijk met de weduwe van 

Smits Peeter tot Neerpelt een som van 100 guldens courant geld. 

In de marge: Op 26 juni 1749 compareerden Janssens Jan en Bijvoet Jacobus in 

huwelijk met Smits Dymphna. Ze bekennen ontvangen te hebben dit 

kapitaal van 100 guldens met de interesten, dienende deze voor volle 

kwitantie en cassatie … 
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29 januari 1748 Lening       [EHT-OGAxx-181] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Binnemans Jan Baptist, Michiels Jan Baptist, Beten 

Jan, Van De Weyer Jan en Wouters Hendrick (schepenen) allen representerend het 

corpus van Eindhout, bekennen (met toestemming van de kerk- en Heilige Geestmeester) 

ontvangen te hebben uit handen van Van Den Berge Jan, als naaste vriend van de wezen 

van Smits Peeter tot Neerpelt gestorven, een som van 100 guldens courant geld. Dit 

kapitaal heeft voordien gestaan tot last van Cuypers Jan en is gegooid geweest op zijn 

hooiwas in Het Schortbroeck en afgeleid door Cuypers Machiel over 2 dagen. 

In de marge: Op 26 juni 1749 compareerden Janssens Jan en Bijvoet Jacobus in 

huwelijk met Smits Dymphna die bekennen dit voorstaand kapitaal 

ontvangen te hebben … 

1 april 1748 Lening        [EHT-OGAxx-182] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Binnemans Jan Baptist, Michiels Jan Baptist, Beten 

Jan, Van De Weyer Jan en Wouters Hendrick (schepenen) allen representerend het 

corpus van Eindhout, bekennen (met toestemming van de kerk- en Heilige Geestmeester) 

ontvangen te hebben uit handen van Govaerts Adriaen in huwelijk geweest met De Win 

Anna Catharina een som van 100 guldens courant geld. Deze som is afgeleid door Helsen 

Guilliam. 

In de marge: Op 10 augustus 1759 bekend Govaerts Adriaen deze 100 guldens 

kapitaal ontvangen te hebben van de wethouders van Eindhout. Alzo is 

deze 100 guldens geëmployeerd tot koop van het huis van Andries Anna, 

zo moet daarvan notie gemaakt worden volgens de oude goedenis. 

1 april 1748 Lening        [EHT-OGAxx-183] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Binnemans Jan Baptist, Michiels Jan Baptist, Beten 

Jan, Van De Weyer Jan en Wouters Hendrick (schepenen) allen representerend het 

corpus van Eindhout, bekennen (met toestemming van de kerk- en Heilige Geestmeester) 

ontvangen te hebben uit handen van Van Den Berge Jan, als naaste vriend van de wezen 

van Smits Peeter tot Neerpelt gestorven, een som van 300 guldens courant geld. 

In de marge: Op 26 juni 1749 compareerden Janssens Jan in huwelijk met de weduwe 

van Smits Peeter en Bijvoet Jacobus in huwelijk met Smits Dymphna 

die bekennen dit voorstaand kapitaal ontvangen te hebben … 

1 april 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-184] 

Everaerts Matthijs vertoond een akte van verkoop aan hem gedaan door heer Brants 

Jacobus (corteroede 2 te Antwerpen) en gepasseerd voor notaris Van Berckelar te 

Antwerpen op 16 juli 1745. Hieruit blijkt dat Brants Jacobus heeft verkocht aan Everaerts 

Matthijs een perceel land genaamd Den Bosch groot 6 sillen renende oost Claes Peeter, 

zuid Cuypers Jan, west Keijnens Catharina en noord Van Den Eynde Peeter. 

 
2 Bij de rechtsgang had ook de gezworen knaap of korteroede een taak. Hij diende een gedaagde aanzegging te 

doen op de eerstvolgende zittingsdag van de schepenbank te verschijnen. De knaap hoorde bij de oproep zijn 
korte roede (dunne stok of twijg) in de hand te hebben. Vergat hij dit ambtsteken mee te brengen, dan was de 
oproep ongeldig. Naar hun roede noemde men dit soort ambtenaren doorgaans ook corteroeden. 
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13 mei 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-185] 

Van Doninck Franciscus (inwoner van Geel) maakt zich sterk voor en is geautoriseerd door 

Verspreet Peeter volgens akte gepasseerd voor notaris Reyntens tot Dendermonde op 23 

april 1748. Hij bekent in die kwaliteit verkocht te hebben aan Vrints Albertus een weide 

genaamd Den Eysman groot een sille renende oost De Broeckstraet, zuid het broeck, west 

Mertens Jan Baptist en noord den loop. 

13 mei 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-185] 

Van Doninck Franciscus (inwoner van Geel) maakt zich sterk voor en is geautoriseerd door 

Verspreet Peeter volgens akte gepasseerd voor notaris Reyntens tot Dendermonde op 23 

april 1748. Hij bekent in die kwaliteit verkocht te hebben aan Keirsmaeckers Jan Baptist 

een perceel land genaamd De Hoecksille renende oost Bethen Jan, zuid koper, west zichzelf 

en noord Dams Jan Baptist erfgenamen. 

13 mei 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-186] 

Van Doninck Franciscus (inwoner van Geel) maakt zich sterk voor en is geautoriseerd door 

Verspreet Peeter en Verstrepen Joanna (inwoners van Dendermonde) volgens akte 

gepasseerd voor notaris Reyntens tot Dendermonde op 23 april 1748. Hij bekent in die 

kwaliteit verkocht te hebben aan Hollans Peeter een perceel land genaamd Den Wijngaert 

groot een sille renende oost Binnemans Jan, zuid meyer Cools erfgenamen, west Hollans 

Peeter en noord Mutsaerts erfgenamen. 

13 april 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-187] 

Van Doninck Franciscus (inwoner van Geel) maakt zich sterk voor en is geautoriseerd door 

Verspreet Peeter volgens akte gepasseerd voor notaris Reyntens tot Dendermonde op 23 

april 1748. Hij bekent in die kwaliteit verkocht te hebben aan Mertens Matthijs een perceel 

weide genaamd Den Lindeman renende oost Bauwen Anna Maria, zuid Het Schortbroeck, 

west Abdij van Tongerlo en noord Peeters Frans. 

19 juli 1748 Verkoop van huis en land     [EHT-OGAxx-188] 

• Wuyts Domien 

• Verbraecken Jan en Verbraecken Elisabeth 

• Voorstaande Verbraecken Jan als geëede momber voor de wezen van 

Verbraecken Dimpna (met autorisatie van de schepenen van Geel) 

• Mertens Hendrick en Machiels Jan Baptist als mombers voor de wezen van 

Mertens Peeter (met autorisatie van de schepenen van Eindhout) 

Ze verkopen aan Van Genechten Walterus (secretaris alhier) een heihoeve renende oost 

Van Lochenen Hendrick erfgenamen, west juffrouw De Bruyn, noord Binnemans Jan Baptist. 

Item het 8e deel in een schaarbos met Dams Niclaes en anderen. Item een 5e deel in een 

heihoeve met Keirsmaeckers Jan Baptist en anderen. 

19 juli 1748 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-189] 

• Wuyts Domien 

• Verbraecken Jan en Verbraecken Elisabeth 
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• Voorstaande Verbraecken Jan als geëede momber voor de wezen van 

Verbraecken Dimpna (met autorisatie van de schepenen van Geel) 

• Mertens Hendrick en Machiels Jan Baptist als mombers voor de wezen van 

Mertens Peeter (met autorisatie van de schepenen van Eindhout) 

Ze verkopen aan Everaerts Matthijs een perceel bos en land genaamd Den Bergh renende 

oost de straat, zuid verkopers, west Honsberghen en noord juffrouw De Bruyn. 

9 juli 1748 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-190] 

• Wuyts Domien 

• Verbraecken Adriaen 

• Verbraecken Merten 

• Verbraecken Jan en Verbraecken Elisabeth 

• Voorstaande Verbraecken Jan als geëede momber voor de wezen van 

Verbraecken Dimpna (met autorisatie van de schepenen van Geel) 

• Mertens Hendrick en Machiels Jan Baptist als mombers voor de wezen van 

Mertens Peeter 

• Mertens Jan Baptist 

• Voorstaande Mertens Jan Baptist als momber over de wezen van Mertens Peeter 

(met autorisatie van de schepenen van Eindhout) 

Ze verkopen aan Mertens Dimpna een perceel land genaamd Het Wauwerken of 

Wauwerhaeve renende oost de straat, noord zichzelf, zuid Claes Dimpna en west Van 

Artbrugghen Peeter. 

9 juli 1748 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-191] 

• Wuyts Domien 

• Verbraecken Jan en Verbraecken Elisabeth 

• Voorstaande Verbraecken Jan als geëede momber voor de wezen van 

Verbraecken Dimpna (met autorisatie van de schepenen van Geel) 

• Mertens Hendrick en Machiels Jan Baptist als mombers voor de wezen van 

Mertens Peeter (met autorisatie van de schepenen van Eindhout) 

Ze verkopen aan Versprengel Amandus een perceel op Het Eynthoutsbroeck groot een 

half sille met de kwacht daaraan renende oost Molenberghs Jan, zuid Bauwen Merten, west 

het weeshuis van Diest en noord Honsberghen. 

9 juli 1748 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-192] 

• Wuyts Domien 

• Verbraecken Adriaen 

• Verbraecken Merten 

• Verbraecken Jan en Verbraecken Elisabeth 

• Voorstaande Verbraecken Jan als geëede momber voor de wezen van 

Verbraecken Dimpna (met autorisatie van de schepenen van Geel) 

• Mertens Hendrick en Machiels Jan Baptist als mombers voor de wezen van 

Mertens Peeter 

• Mertens Jan Baptist 
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Ze verkopen aan Mols Arnold een perceel land groot een sille renende oost Claes Dimpna, 

zuid Honsberghen, west Binnemans Jan Baptist en noord de straat. 

30 april 1748 Lening        [EHT-OGAxx-193] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Binnemans Jan, Beten Jan, Wauters Hendrick, 

Machiels Jan en Van De Weyer Jan (schepenen) allen representerend het corpus van 

Eindhout, bekennen (met toestemming van de beste gegooiden) ontvangen te hebben 

(volgens kracht van octrooi verworven in de Raad van Brabant op 5 november 1746) uit 

handen van Verellen Joannes en zijn vrouw (inwoners van Oosterlo) een som van 600 

guldens courant geld die moet dienen om leveringen en repartities te betalen. 

In de marge: De ondergeschreven bekend dit kapitaal ontvangen te hebben van de 

wethouders van Eindhout zonder prejudicie van de interesten die hij zal 

vinden bij de borgemeester … actum 15 december 1751. Was 

ondertekend: Verellen Jan. 

3 februari 1749 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-194] 

Bols Joannes Franciscus en zijn vrouw Dams Maria Gertrudis verkopen aan Michiels 

Jan Baptist en zijn vrouw Mertens Theresia een perceel land met het voorhoofd groot een 

sille renende oost de straat, zuid de pastorij, west Van Den Bruel Hendrick en noord de 

gemeyne heyde. 

3 februari 1749 Borgbrief       [EHT-OGAxx-195] 

Versprengel Amandus (Heilige Geestmeester) heeft zich borg gesteld voor Claes Jan 

Baptist (zoon van Claes Jacobus) geboortig van Eindhout en in huwelijk met Swinnen 

Magdalena (zo hij verklaard) en dat voor de helft van zijn nog te verwekken kinderen en dat 

voor de helft van de kosten die de Heilige Geest van Diest zou mogen overkomen. 

17 februari 1749 Verkoop van vijver      [EHT-OGAxx-195] 

• Wendrickx Anna 

• Ven Hendrick en Ven Melchior meerderjarige kinderen van Ven Cornelis. 

• Ven Hendrick (meyer) en Peeters Cornelis als geëede mombers over de wezen 

van Ven Franciscus bij hem verwekt met Ven Elisabeth (met toestemming van de 

laten van Eindhouthamme). 

Ze verkopen aan Van Genechten Walterus een vijver met de vis gelegen achter De 

Galgenbergh. Verclaerendt desen vijver gecoght te hebben bij haeren man van Robrechts. 

17 februari 1749 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-196] 

• Wendrickx Anna 

• Ven Hendrick en Ven Melchior meerderjarige kinderen van Ven Cornelis. 

• Ven Hendrick (meyer) en Peeters Cornelis als geëede mombers over de wezen 

van Ven Franciscus bij hem verwekt met Ven Elisabeth (met toestemming van de 

laten van Eindhouthamme). 

Ze verkopen aan Mertens Hendrick een perceel land genaamd Den Eeckbos groot 1,5 

sillen renende oost De Broeckstraet, zuid Het Laecxkens, west Mertens Jan Baptist en noord 
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het straatje. Item een sille land in Het Eynthoutsvelt renende oost Mertens Hendrick, zuid de 

straat, west Keirsmaeckers Jan Baptist en noord Binnemans Jan Baptist. 

17 februari 1749 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-197] 

• Wendrickx Anna 

• Ven Hendrick en Ven Melchior meerderjarige kinderen van Ven Cornelis. 

• Ven Hendrick (meyer) en Peeters Cornelis als geëede mombers over de wezen 

van Ven Franciscus bij hem verwekt met Ven Elisabeth (met toestemming van de 

laten van Eindhouthamme). 

Ze verkopen aan Mertens Dimpna een sille hooiwas in Het Trichelsbroeck rijdende met de 

Abdij van Averbode. 

17 februari 1749 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-198] 

• Wendrickx Anna 

• Ven Hendrick en Ven Melchior meerderjarige kinderen van Ven Cornelis. 

• Ven Hendrick (meyer) en Peeters Cornelis als geëede mombers over de wezen 

van Ven Franciscus bij hem verwekt met Ven Elisabeth (met toestemming van de 

laten van Eindhouthamme). 

Ze verkopen aan Van Sprengel Adrianus een sille hooiwas in Het Trichelbroeck rijdende 

met de Kapel van Sint-Bavo en de erfgenamen Bacx. 

17 februari 1749 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-199] 

• Wendrickx Anna 

• Ven Hendrick en Ven Melchior meerderjarige kinderen van Ven Cornelis. 

• Ven Hendrick (meyer) en Peeters Cornelis als geëede mombers over de wezen 

van Ven Franciscus bij hem verwekt met Ven Elisabeth (met toestemming van de 

laten van Eindhouthamme). 

Ze verkopen aan Van Geel Gilliam een perceel land genaamd De Clijn Hoeve groot een 

bunder renende oost juffrouw De Bruyn, zuid heer pastoor alhier, west Dams Niclaes en 

noord heer Vermeiren. 

17 februari 1749 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-200] 

• Wendrickx Anna 

• Ven Hendrick en Ven Melchior meerderjarige kinderen van Ven Cornelis. 

• Ven Hendrick (meyer) en Peeters Cornelis als geëede mombers over de wezen 

van Ven Franciscus bij hem verwekt met Ven Elisabeth (met toestemming van de 

laten van Eindhouthamme). 

Ze verkopen aan Van Sprengel Amandus een heihoeve groot 1,5 sillen en gelegen aan De 

Veedijck Velden renende de goederen van de Abdij van Tongerlo. Item een heihoeve aan 

Het Hoeve Straetien renende oost de straat, zuid en west de straat, noord Nijsmans. 
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19 januari 1750 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-201] 

Compareerden Verachtert Anna bij touchte, Van Bael Franciscus en Van Bael Jan bij 

eigendom (beiden meerderjarig) die zich ook sterk maken voor hun zusters. Ze verkopen 

aan Van Den Bruel Hendrick een perceel land en bos groot 1,5 sillen renende oost Van 

Den Bruel Hendrick, zuid heer Moons, west Van Trichtvelt Jan en noord de gemeyne heyde. 

19 januari 1750 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-202] 

Van Rooy Arnoldus in huwelijk met Meybosch Barbara verkoopt aan Van Althen Andries 

en Cauberghs Anna een perceel land groot 350 roeden gelegen in De Trichelhoeck met het 

7e deel dat Van Rooy Arnold had vernaarderd renende oost de straat, zuid Cauberghs 

Anna, west de straat en noord Mertens Dimpna. 

Belovende voor de rest altijd garantschap uitgezonderd de 100 guldens kapitaal die 

Cauberghs Anna daarop was heffende, die mits deze ook teniet zijn. Deze penningen 

gekomen uit de koopdag van de meubelen van Mertens Peeter en Cauberghs Anna. Item 

het huis daarop staande bewoond door Kerckhofs Adriaen en Cauberghs Catharina moet 

daarop blijven en bewoond worden door het voorstaande koppel gedurende hun leven, 

gevende daarvoor 3 guldens jaarlijks. 

26 april 1750 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-203] 

• Breugelmans Cornelis 

• Credts Franciscus 

• Breugelmans Gertrudis geassisteerd met Van Geel Jan en Breugelmans Cornelis 

als mombers over de wezen van Breugelmans Jan Baptist 

Ze verkopen aan Govaerts Adriaen een sille hooiwas gelegen in Het Eynthoutsbroeck 

renende oost Peetermans Hendrick, zuid mevrouw De Rouise, west Theunis Hendrick en 

noord Kapel van Sint-Bavo. 

26 april 1750 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-204] 

• Breugelmans Cornelis 

• Credts Franciscus 

• Breugelmans Gertrudis geassisteerd met Van Geel Jan haar man 

• Van Geel Jan en Breugelmans Cornelis als mombers over de wezen van 

Breugelmans Jan Baptist 

Ze verkopen aan Breugelmans Cornelis een perceel land genaamd De Strepe (zonder de 

Eiken bomen die daarop staan) renende oost de straat, zuid mevrouw De Rousse, west heer 

Van Wesenbeeck erfgenamen en noord Berghmans Aert. 

26 april 1750 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-205] 

Wellens Maria (bejaarde dochter) verkoopt aan Bauwen Anna Maria weduwe van 

Gebruers Jan een perceel weide aan Het Schotbroeck renende oost Van Sprengel Amand 

erfgenamen, zuid en west Het Schotbroeck, noord Vos Elisabeth. Dit perceel belast met een 

rente van 2 guldens jaarlijks aan de Kapel van Vorst. 
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21 juni 1750 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-205] 

Bols Joannes Franciscus en juffrouw Dams Maria Gertrudis (gehuwden tot Geel) 

bekennen ontvangen te hebben uit handen van de Eerwaarde moeder Cnaps Theresia van 

het Gasthuis van Geel een kapitale som van 600 guldens sterk wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een half bunder renende oost heer 

Honsberghen, zuid Wendricx Anna erfgenamen, west Van Trichtvelt Matthijs erfgenamen en 

noord Blanckaerts Matthijs erfgenamen. Item de achterste weide in De Milten groot een half 

bunder renende oost kerk alhier, zuid gemeyn broeck, west Wendricx Anna erfgenamen en 

noord pastorie goed alhier. Item de voorste weide in De Milten groot een sille renende oost 

de pastorije goed, zuid heer Honsberghen, west Kercken Bosch en noord het straatje. 

Item een perceel land genaamd De Hackenotten groot een half bunder renende oost 

weduwe Gebruers Jan, zuid Michiels Jan Baptist, west Lauwerijs Jan en noord … Item een 

sille land genaamd De Lastenhoeve renende oost Vervoort Dimpna, zuid de straat, west 

Binnemans en noord Mertens Hendrick. Item alsnog een sille land genaamd De Hackerotten 

renende oost Gijs Jan, zuid heer Bols, west het straatje en noord de heide. 

In deze som is ook inbegrepen 420 guldens courant geld die door Erekom Margriet afgeleid 

zijn op 13 november 1749. Item 100 guldens courant van een grotere rente afgeleid door 

Verellen Walterus op 28 september 1748. 

In de marge: Op heden 2 juli 1781 compareerde De Caerle Jan Baptist die vertoond 

een kwitantie: de ondergeschreven als gelaste van de Eerwaarde moeder 

van het gasthuis alhier bekent ontvangen te hebben van De Caerle Jan 

Baptist betalende als drossaard van Meerhout de som van 300 guldens in 

betaling van een kapitaal van 600 guldens waarop te voren was geschoten 

300 guldens wisselgeld en bepand op percelen gelegen te Eindhout … 

7 juli 1750 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-207] 

Breugelmans Cornelis cum uxore bekent ontvangen te hebben van Van Geel Jan en 

Breugelmans Gertrudis een som van 350 guldens courant geld. Als onderpand wordt 

gegeven een perceel land genaamd De Strepe renende oost de straat, zuid mevrouw De 

Rousse, west Van Weesenbeeck Peeter erfgenamen en noord Berghmans Aert. 

7 juli 1750 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-208] 

Breugelmans Cornelis (met de toestemming van zijn mede consoorten) verkoopt aan 

Kerckhofs Petrus Vincentius en zijn vrouw Van Sprengel Maria Elisabeth met 

toestemming van Maes Jan Baptist een perceel land genaamd Dongenen groot een half 

bunder renende oost de baan, zuid Klooster van Tongerlo, west Cuypers Jacobus kinderen 

en noord Van De Goor Maria. 

11 augustus 1750 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-209] 

• Wendrickx Anna weduwe van Ven Cornelis 

• Ven Melchior voor zichzelf en ook als gemachtigde vanwege Ven Hendrick zijn 

broer 

• Nijs Domien als geëede momber voor de wezen van Ven Franciscus 
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Ze verklaren dat Hermans Arnold tot Vorst in het jaar 1738 heeft afgeleid en geteld aan de 

voorstaande Ven Melchior een kapitaal van 350 guldens dat eerwaarde heer Wendrickx 

zijn oom was trekkende als beneficiant van Ranst der 11000 maagden. Het voorstaande 

kapitaal is afgeleid door Ven Melchior van een groter kapitaal van 600 guldens wisselgeld 

tot behoef van de erfgenamen van Cnudden Baltazar volgens akte gepasseerd voor 

notaris Van Tongerloo binnen Antwerpen op 12 maart 1749. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, hof en binnenblok tot Eindhout groot 3 

sillen renende oost en noord Van Hoef Marie, zuid de pastorij, west de plaetse. Dit 

schepenen verklaren dat dit pand minstens 700 guldens waard is. En bijgevolg is de 

eerwaarde heer Clemens als tegenwoordig beneficiant tot behoef van het voorstaande 

beneficie daarin wettelijk gegooid en geërfd. 

In de marge: Alzo Ven Melchior deze rente bij transport van 350 guldens gepasseerd 

voor notaris Van Leeuw tot Antwerpen is hebbende vanaf 21 september 

1759, zo bekend de voorstaande Ven Melchior dit kapitaal van 350 

guldens van zijn broers ontvangen te hebben … waardoor deze dood en 

teniet is gedaan … actum 24 maart 1760. 

19 oktober 1750 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-211] 

Compareerde Peetermans Hendrick voor zichzelf en zich ook sterk makend voor 

Peetermans Dimpna in huwelijk met Melsens Fredericus. Item voor Peetermans Anna 

Maria in huwelijk met Verellen Godefridus. Hij verkoopt aan Dams Jan Baptist een perceel 

land genaamd Den Veyver renende oost verkoper, zuid koper, west en noord de heide. 

11 januari 1751 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-212] 

Mertens Matthijs (zoon van Mertens Cornelius) bekent ontvangen te hebben van eerwaarde 

heer Laurijs P. als kapellaan van Zammel een som van 200 guldens courant geld. Deze 

som komt uit een fundatie gemaakt van wijlen Verdonck P. in de Kerk van Zammel tot 

behoef van de kapelanie aldaar. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, stal, schuur en binnenveld groot 3 sillen 

renende oost het straatje, zuid Cuypers Machiel, west de heide en noord Van Rooy Arnold. 

Dit pand is ook belast met 150 guldens tot behoef van de Heilige Geest van Zammel. 

In de marge: Op 28 januari 1782 compareerden Mertens Andreas en Mertens Henrick 

naast Mertens Frans als mombers van Mertens Jan Baptist die vertonen 

de originele rentbrief waaronder een kwitantie is geschreven … 

10 juni 1752 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-215] 

Van Rooy Peeter en Van Tentel Anna (inwoners van Eindhout) bekennen ontvangen te 

hebben van Van Genechten Walterus (secretaris alhier) die daartoe gemachtigd is 

vanwege De Swert Peeter, Verwimp Jan en Wauters Hendrick als mombers over de 

wezen van Verachtert Cornelis, een som van 63 guldens en 11 stuivers courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnenveld gestaan en gelegen in Den 

Trichel Hoeck onder Eindhout groot 37 roeden renende oost Ven Hendrick erfgenamen, zuid 

Van Barle Peeter, west Ven Jan Baptist en noord de straat. Item hun gehele have. 
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In de marge: Op 20 mei 1773 compareerde Verachtert Jan (inwoner van Veerle) die 

bekend dit kapitaal van 63 guldens en 11 stuivers ontvangen te hebben van 

Delen Peeter … 

22 maart 1752 Transport van rente      [EHT-OGAxx-218] 

Compareerden Verachtert Hendrick en Swinckels Peeter als geëede mombers over de 

wezen van Verachtert Jan en Swinckels Joanna die, tot voldoening van een rente van 100 

guldens die de voorstaande wezen zijn geldende aan de Heilige Geest van Eindhout, 

verklaren getransporteerd te hebben aan en tot behoef van de Heilige Geest van Eindhout 

een sille hooiwas in Het Trichelbroeck rijdende met de erfgenamen van Bacx Niclaes en 

renende oost Bacx erfgenamen, zuid De Thien Sillen, west Averbode en noord den loop. 

11 september 1752 Lening       [EHT-OGAxx-219] 

Vrints Albert Mattheus (meyer), Peetermans Hendrick, Michiels Jan Baptist, Wauters 

Hendrick, Mertens Hendrick en Cuypers Machiel (schepenen) allen representerend het 

corpus van Eindhout, bekennen ontvangen te hebben (uit kracht van het plakkaat van 12 

augustus 1749 en het decreet daarop gevolgd in de Raad van Brabant) uit handen van 

eerwaarde heer Verhiel (pastoor) en Vrints Peeter (Heilige Geestmeester) een som van 

300 guldens courant geld. 

Deze rente gelicht tot profijt van deze gemeente als zijnde daarmee afgeleid aan de heer 

Schoofs een kapitale rente met de interesten van 500 guldens kapitaal volgens cassatie 

gedaan op 13 september 1752. Nota: deze 300 guldens zijn afgeleid aan de Heilige Geest 

van Eindhout vanwege de erfgenamen van Breugelmans Matthijs.  

In de marge: Op 24 januari 1780 bekend de ondergetekende het kapitaal van 300 

guldens courant geld ontvangen te hebben van de gemeente Eindhout … 

11 september 1752 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-221] 

Govarts Godefridus cum uxore bekent ontvangen te hebben van heer pastoor Verhiel en 

Vrints Albert Matheus (Heilige Geestmeester) een som van 100 guldens wisselgeld. Deze 

som is afgeleid geweest door Melsens Frederick. 

Als onderpand wordt gegeven 150 roeden weide in Den Trichelhoeck renende oost en west 

Van Bael Hendrick erfgenamen, zuid hunzelf, noord Duysbroeck straatje. Item alsnog een 

weide groot 200 roeden gelegen in Den Trichelhoeck renende oost en zuid hunzelf, west 

Cauberghs Adriaen erfgenamen, noord Cools Adriaen erfgenamen. 

In de marge: Op 13 juli 1764 compareerden heer pastoor Verhiel en Mertens Hendrick 

(Heilige Geestmeester) die bekennen dit kapitaal met de interesten 

ontvangen te hebben van de erfgenamen van Govarts Godefridus en Van 

De Goor Anna Maria. Waartoe deze dient voor volle cassatie en kwitantie. 

11 december 1752 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-223] 

Carlier Peeter bekent ontvangen te hebben van Vrints Albert Matheus (kerkmeester) met 

toestemming van heer pastoor Verhiel een som van 100 guldens courant geld die voordien 

tot last stond van Melsens Frederick bij deling nom. uxoris. 
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Als onderpand wordt gegeven zijn deel in de rente van 50 guldens jaarlijks verpand op een 

smoutmolen onder de parochie van Zaventem. Ook zijn deel in 3 huisjes (84 guldens 

jaarlijks), dit alles in vruchtgebruik gebruikt door juffrouw Schuermach Catharina weduwe 

van wijlen Carlier Lambertus volgens haar verklaring bij akte gepasseerd voor notaris 

Jacobs binnen Brussel op 30 november 1752. 

23 mei 1753 Transport van rente      [EHT-OGAxx-225] 

Van Genechten Walterus (secretaris alhier) transporteert aan Beckers Guilliam en zijn 

vrouw Van De Plas Joanna Maria (inwoners van Diest) een kapitale rente van 300 guldens 

courant geld. Deze rente wordt door de comparant geheven tot last van de wezen van Cools 

Joannes en Smits Catharina (die inwoners van Eindhout waren) en is gegooid op de 

goederen van de voorstaande wezen te Eindhout volgens goedenis van 8 juni 1739. 

Hiermee wordt afgeleid een kapitale rente van 300 guldens uit een grotere rente van 600 

guldens wisselgeld aan heer Bols tot Turnhout volgens kwitantie van 9 februari 1753, welke 

rente van 600 guldens wisselgeld staat tot zijn last volgens deling voor de wethouders van 

Geel gedaan en is dit transport gedaan tot profijt van zijn voorkinderen. 

In de marge: De ondergeschreven bekennen ontvangen te hebben van Van Den Bergh 

Jan (van Oosterlo) als voorganger en momber van Cools Theresia de som 

van 300 guldens courant geld … actum Diest 9 januari 1759 en was 

ondertekend: Van De Plas Joanna Maria weduwe van Beckers 

Guilielmus. 

11 februari 1754 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-226] 

Govarts Godefridus en zijn vrouw Van De Goor Anna Maria (inwoners van Eindhout) 

bekennen ontvangen te hebben van Mertens Joannes Baptista (hoofdman), Mols 

Arnoldus (deken), Michiels Jan Baptist en Breugelmans Cornelis (gezworenen) van de 

Gilde van Sint-Sebastiaen een som van 100 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een sille land renende oost heer Honsberghen, zuid Cools 

Adriaen erfgenamen, west dezelfde erfgenamen en noord Heylen Guilliam. Item een weide 

genaamd Den Clijnen Bemt renende oost Smolderen Christiaen, zuid Verachtert Jan 

erfgenamen, west en noord rentgelders. 

In de marge: Op 13 juli 1764 compareerde Mertens Jan Baptist (hoofdman) en Van De 

Weyer Theodoor (deken) van de Gilde van Sint-Sebastiaen die dit 

kapitaal met de interesten bekennen ontvangen te hebben van de 

erfgenamen van Govarts Godefridus en Van De Goor Anna Maria. 

11 maart 1754 Transport van rente      [EHT-OGAxx-228] 

Michiels Jan Baptist en Mertens Anna Theresia (inwoners van Eindhout) transporteren 

aan Verellen Joannes Baptista (gewezen molenaar tot Oosterlo) een rente van 100 

guldens courant geld. Dit kapitaal verpand op de helft van een perceel weide, mitsgaders de 

helft van een huis, hof en schuur gestaan en gelegen aan Den Stockbergh groot in het 

geheel 250 roeden en staande tot last van Smolderen Jan Baptist en Van Trichtvelt Anna. 

Dit alles volgens goedenis gepasseerd voor de wethouders van Eindhout op 9 februari 1739. 
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9 september 1754 Lening       [EHT-OGAxx-229] 

Vrints Albert Matheus (meyer), Peetermans Hendrick, Mertens Hendrick, Cuypers 

Machiel, Machiels Jan en Binnemans Jan Baptist (schepenen) bekennen, met 

toestemming van de kerk- en Heilige Geestmeesters en met toestemming van Aerts Peeter 

(borgemeester) en alzo allen representerend het corpus van Eindhout, ontvangen te hebben 

uit handen van Verellen Joannes en Hermans Anna Margarita (inwoners van Oosterlo) 

een som van 700 guldens courant geld. 

Dit kapitaal gelicht tot groot profijt van de gemeente omdat daarmee gekweten wordt een 

kapitale rente van 1600 guldens wisselgeld wegens de beurs van Trudonius . 

In de marge: De ondergetekende bekend dit kapitaal van 700 guldens ontvangen te 

hebben uit handen van de wethouders van Eindhout waartoe deze dient 

voor volle cassatie actum 25 september 1761. 

9 juni 1755 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-231] 

Beten Peeter (zoon van Beten Joannes) bekent ontvangen te hebben van mijnheer pastoor 

Verhiel en Van De Goor Aert (Heilige Geestmeester) een som van 100 guldens courant 

geld. Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, stal, schuur en binnengeleg groot een sille 

renende oost de gemeyne heyde, zuid Binnemans Jan Baptist, west Hollans Egidius en 

noord Molenberghs Jan erfgenamen. 

Item alsnog een sille land genaamd De Hackerotten renende oost Heilige Geest van 

Eindhout, zuid Abdij van Tongerlo, Gebruers Jan erfgenamen en noord de gemeyne heyde. 

In de marge: Memorie. Dit kapitaal is afgeleid door Boeckmans Peeter erfgenamen tot 

Oosterlo zo men verklaard. 

24 november 1753 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-233] 

Beten Norbertus in huwelijk met Peeters Maria verkoopt aan Binnemans Jan Baptist die 

deze koop heeft gedaan voor Gebruers Anna Maria zijn zwagerin een sille land renende 

oost Binnemans Jan Baptist, zuid en west Keirsmaeckers Jan Baptist nom. uxoris, noord 

Binnemans Jan Baptist. 

Dit voor de som van 164 guldens courant geld dat betaald is door Binnemans Jan Baptist 

op korting van de uitkoop van de have van Bauwen Anna Maria die de voorstaande 

Gebruers Anna Maria moet hebben. 

8 maart 1756 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-234] 

Verwimp Peeter in huwelijk met Mertens Maria Catharina bekent ontvangen te hebben van 

Boogaerts Frans en Blanckaerts Theresia (inwoners van Diest) een som van 225 guldens 

courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven 5 sillen land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost en 

noord heer Honsberghen, zuid rentgelders, west Verellen Godefridus. Item alsnog een 

bunder weide gelegen in Den Trichelhoeck renende oost en west heer Honsberghen, zuid 

De Laecke. 
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5 april 1756 Lening        [EHT-OGAxx-236] 

Van De Goor Jan Frans (meyer), Peetermans Hendrick, Cuypers Machiel, Michiels Jan, 

Van Alten Andreas en Dams Jan Baptist (schepenen) bekennen, tot aflegging van 1000 

guldens wisselgeld aan heer Van Cauwegom, ontvangen te hebben uit handen van 

Verellen Jan en Hermans Margarita (inwoners tot Oosterlo) een som van 200 guldens 

courant geld. 

In de marge: Op 10 januari 1764 bekend Verellen Jan dit kapitaal van 200 guldens 

ontvangen te hebben van de wethouders van Eindhout waartoe deze is 

dienende voor volle cassatie en kwitantie. 

8 november 1756 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-238] 

Dries Peeter en zijn vrouw Van Bael Anna verkopen aan Cuypers Michiel een sille land 

gelegen in De Meer renende oost Van Rooy Arnoldus, zuid dezelfde, west en noord de 

gemeyne heyde. 

8 november 1756 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-239] 

Mertens Matthijs (zoon van Mertens Cornelius) verkoopt aan Van Genechten Walterus 

(secretaris alhier) een half bunder heide renende oost …, zuid koper, west … en nooord 

Keermaeckers Jan Baptist nom. uxoris. 

22 mei 1757 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-239] 

Hoes Jan Baptist en Vermeulen Jacobus verkopen aan Dams Jan Baptist een sille land 

genaamd Het Heydeblock renende oost Michiels Jan Baptist en zuid de heide. Dit perceel is 

belast met een rente van 50 guldens tot behoef van de Kerk van Eindhout die de koper 

mag korten aan de koopsom. 

22 mei 1757 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-240] 

Claes Jan Baptist en zijn vrouw Peys Elisabeth verklaaren ontvangen te hebben van 

Binnemans Jan Baptist en zijn vrouw Gebruers Theresia een kapitaal van 60 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven een sille land genaamd Het Achterste Heyblock 

renende oost Mertens Matthijs, zuid Everaerts Matheus, west en noord de gemeyne heyde. 

5 december 1757 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-241] 

Michiels Hendrick verkoopt aan Huygens Frans een perceel heide en land renende oost 

Haseldonckx Jan, zuid heer Honsberghen, west De Kerrewegh en noord Van Den Bruel 

Hendrick. 

17 oktober 1757 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-242] 

Mertens Maria Catharina en haar man Verwimp Peeter (zoon van Verwimp Matheus) 

bekennen ontvangen te hebben van Aerts Joannes Baptista (schepen van Geel) een som 

van 400 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 5 sillen en gelegen in Den 

Trichelhoeck renende oost heer Honsberghen (drossaard van Meerhout en Vorst), zuid 

rentgelders, west Verellen Godefridus en Heylen Guilliam, noord heer Honsberghen. Item 
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een bunder bempd of weide (leenroerig onder de boeken van de Vrouw van Geel) renende 

oost drossaard Honsberghen, zuid De Laecke, west heer Honsberghen en noord 

rentgelders. 

De voorstaande percelen aan hen competerend bij scheiding en deling gepasseerd voor 

notaris Tiboorts tot Oosterlo anno 1753 of 1754. 

7 november 1757 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-245] 

Compareerde notaris Tiboorts als geautoriseerde zo hij verklaart van Boleur Franciscus 

Josephus en Cools Maria Theresia (inwoners van Brussel) volgens conditie voor hem 

gepasseerd. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Ven Jan Baptist (inwoner van Eindhout) een 

perceel land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost de andere helft, zuid drossaard 

Honsberghen, west Van De Goor Arnoldus en noord de straat. 

30 januari 1758 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-246] 

Michiels Jan Baptist en zijn vrouw Mertens Theresia die, volgens constitutie gepasseerd 

voor notaris Van Genechten op 11 februari 1754, zijn geldende aan de wezen van Van 

Aelst Peeter een rente van 12 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 300 guldens courant 

geld en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 11 februari 1754 compareerden voor notaris Van Genechten tot Veerle 

residerende en in de presentie van de na te noemen getuigen Michiels Jan Baptist en 

Mertens Anna Theresia die bekennen ontvangen te hebben van Van Dingenen Adriaen en 

Van Aelst Jan Baptist als mombers van de wezen van Van Aelst Peeter en Van Dingenen 

Maria (die inwoners waren tot Eindhout) een som van 300 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een sille renende oost het straatje, zuid 

heer pastoor van Eindhout, west Van Den Bruel Hendrick en noord de gemeyne heyde. Item 

de helft van een perceel land genaamd Den Hauw groot in het geheel een bunder renende 

oost de straat, zuid advocaat Pauli, west heer Honsberghen en noord Mertens Jan Baptist. 

In de marge: Compareerden Van Dingenen Maria en Van Aelst Jan Baptist (zoon van 

Van Aelst Petrus) die zich sterk maakt voor zijn zusters, de welke 

bekennen ieder de helft van dit kapitaal van 300 guldens voldaan te zijn 

vermits voorstaande Van Aelst Jan Baptist bekend vanwege Mertens Jan 

Baptist als koper van de gemelde sille land ontvangen te hebben 150 

guldens en de andere 150 guldens heeft Van Dingenen Maria onlangs 

ontvangen van Michiels Jan Baptist … actum 21 mei 1764. 

(zonder datum) Lost inliggend briefje     [EHT-OGAxx-250] 

Memorie om na te zien folio 6 tot den boek folio 141 recto van de rente van Oeyen Peeter 

en Heylen Barbara tot last van Aerts Peeter. 

13 februari 1758 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-251] 

Compareerden heer Broeckhoven Peeter, heer advocaat Pauli, heer Mortelmans M., 

Verellen Joannes en met toestemming van de weduwe juffrouw Reyns die (ieder voor hun 

deel) verkopen aan Mertens Hendrick een hofken schaarhout met de grond renende oost 
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Mertens Hendrick, zuid de straat, west juffrouw De Bruyn en noord Binnemans Jan Baptist 

erfgenamen. 

13 februari 1758 Onderpand       [EHT-OGAxx-252] 

Ven Peeter verklaard op te dragen al de goederen hem competerend uit hoofde van zijn 

ouders en voorouders en namelijk zijn kindsgedeelte en dat tot verzekering van een som van 

600 guldens courant geld dat dezelfde suo tempore gehouden zal zijn te betalen aan de 3 

voorkinderen van zijn vrouw Van Elstrack Maria Josepha en van wijlen de heer Vrints 

Albertus in zijn leven meyer tot Eindhout. 

Alsmede tot verzekering van 18 goede servetten, 18 goede telloren, 3 zilveren vorken en 3 

zilveren lepels. Welk voorstaand kindsgedeelte de voorstaande comparant heeft opgedragen 

tot behoef van de voorstaande kinderen in s’heeren handen en zijn dezelfde wezen in de 

persoon van Verbraecken Guilielmus als oppermomber daarin wettelijk gegooid en geërfd. 

6 november 1758 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-253] 

Compareerde notaris Tiboors die onwederroepelijke procuratie heeft vanwege Boulaer 

Franciscus en in die kwaliteit verkoopt aan Schuermans Amandus een huis, hof, stal en 

schuur met het binnenblok gestaan en gelegen tot Eindhout aan De Plaetse groot 6 sillen 

renende oost en zuid s’heeren straat, west …nens Hendrick erfgenamen of de voetpad, 

noord De Plaetse. Deze verkoop gepasseerd voor notaris Tiboors op 11 oktober 1758. 

9 juli 1759 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-254] 

Van De Biest Joannes en zijn vrouw Vermeulen Catharina verkopen aan juffrouw Van Der 

Borght Maria Catharina weduwe De Bruyn tot Leuven wonend een perceel land groot 1,5 

sillen renende oost advocaat Pauli, zuid Van Ostayen Frans, west koper en noord Mertens 

Jan Baptist. 

25 juli 1759 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-254] 

Dries Anna geassisteerd met Hillen Matthijs verkoopt aan Govaerts Adriaen en zijn vrouw 

Mertens Maria een huis en hof gestaan en gelegen aan De Plaetse tot Eindhout renende 

oost Wendricx Anna, zuid advocaat Pauli, west de straat en noord Wendricx Anna. Dit huis is 

belast met 100 guldens wisselgeld tot behoef van de erfgenamen van Gebruers Jan. 

25 juli 1759 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-255] 

• Van De Poel Hendrick voor zichzelf en ook in naam van Van De Poel Barbara zijn 

meerderjarige zuster voor 2/8 delen. 

• Van De Poel Anna mitsgaders Van De Poel Hendrick als wettige en geëede 

momber van de zoon van Van De Poel Anna verwekt met wijlen Hermans Jan 

Baptist (met autorisatie van de schepenen van Vorst) voor 1/8 deel. 

• Peeters Jan voor zichzelf en ook als geëede momber over zijn broer en zusters, 

kinderen van Van De Poel Geertruy (met autorisatie van de schepenen van Veerle) 

voor 1/8 deel. 

• Van Gorp Jan Baptist voor zichzelf en ook als momber over zijn zuster en broer 

voor 1/8 deel. 
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• Van De Poel Cornelis voor zichzelf en ook als geëede momber van zijn broer en 2 

zusters (met autorisatie van de schepenen van Vorst) voor 1/8 deel. 

• Van De Poel Catharina en haar man Van Den Bruel Franciscus voor 1/8 deel. 

• Van De Poel Maria (bejaarde dochter) voor 1/8 deel. 

Ze verkopen aan Verlaerdacker Jan 7 vierendelen erve alwaar bomen hebben gestaan en 

gelegen in De Hemelinghe alhier renende oost Verlaerdacker Jan, zuid De Laecke, west en 

noord eerwaarde heer Van Meldert. Vervolgens is Verlaerdacker Joannes in de persoon 

van Verlaerdacker Peeter zijn zoon wel en wettelijk gegooid en geërfd. 

10 september 1759 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-257] 

Thijs Joannes en Lees Gertrudis verkopen aan Boeckmans Arnoldus en Schroven 

Anna Catharina een perceel hooiwas groot 125 roeden in de 10 sillen in Het Trichelbroeck 

gelegen renende deze 10 sillen oost en noord Kapel van Sint-Bavo, zuid en west Averbode. 

24 september 1759 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-258] 

Mertens Matthijs (zoon van Mertens Cornelius) bekent ontvangen te hebben van heer 

pastoor Verhiel en Van De Goor Arnoldus (kerkmeester) een som van 100 guldens 

courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnenveld groot 350 roeden renende oost 

Diel Wauters straatje, zuid Cuypers Michiel, west de heide en noord Van Rooy Arnoldus. Dit 

huis ook nog belast met 300 guldens kapitaal voor de kapelanie en de Heilige Geest van 

Zammel. 

19 november 1759 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-259] 

Mertens Matthijs (zoon van Mertens Cornelius) bekend op 7 januari laatstleden ontvangen 

te hebben uit handen van Binnemans Jan Baptist als momber voor Gebruers Maria 

(dochter van Gebruers Joannes) een som van 175 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Heyblock groot een sille 

renende oost Van Dingenen Adriaen, zuid Mertens Jan Baptist, west Claes Jan Baptist en 

noord de heide. Item alsnog een weide genaamd Den Lindeman groot een half bunder 

renende oost en zuid Binnemans Jan Baptist, west Klooster van Tongerlo, noord Laenen 

Franciscus. 

In de marge: Op 28 januari 1782 compareerden Mertens Andreas en Mertens 

Henricus naast Mertens Franciscus als momber van Mertens Jan 

Baptist die vertonen de originele rentebrief waaronder kwitantie 

geschreven staat: Op 12 januari 1782 is dit kapitaal van 175 guldens 

ontvangen van de kinderen van Mertens Matthijs waardoor deze 

gecasseerd, dood en teniet is …  

(zonder datum) Los inliggend briefje      [EHT-OGAxx-260] 

Ik ondergeschreven verklaar te consenteren in het verkopen van zekere sille land genaamd 

Den Weygaert gelegen onder Eindhout, alsook in hetzelfde land te laten gooien heer 

Hollants Peeter voor wethouders van Eindhout. Was ondertekend: Van De Goor Maria. 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 51 

 
28 januari 1760 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-261] 

Mans Jan Baptist en Mans Geeraert voor de touchte, Mans Hendrick en Krieckemans 

Adriaen in huwelijk met Van Dijck Maria bekennen volgens conditie verkocht te hebben, te 

weten Mans Geeraert en Mans Jan Baptist voor ¼ deel, Mans Hendrick voor ¼ deel en 

Krieckemans Adriaen voor ¼ deel aan Mans Paulus een perceel land en weide genaamd 

De Keinhaeghe groot 5,5 sillen met de 2 huisjes en de schuur daarop staande renende oost 

Ven Hendrick, west de straat van Eindhouthamme, zuid Mertens Jan Baptist en noord Kerk 

van Eindhout. Dit perceel belast met een rente van 50 guldens wisselgeld die gekort zal 

worden van de koopsom. 

28 januari 1760 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-262] 

Mans Paulus (bejaarde jongeman) bekent ontvangen te hebben van Van Aelthen Andries 

en zijn huisvrouw een som van 250 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een 

perceel weide en land genaamd De Keinhage groot 5,5 sillen met de 2 huisjes en de schuur 

daarop staande renende oost Ven Hendrick, west de straat naar Eindhouthamme, zuid 

Mertens Jan Baptist en noord Kerk van Eindhout. 

In de marge: Op 21 december 1778 compareerde Van Trichtvelt Barbara weduwe van 

Mans P. die vertoond een kwitantie: de ondergeschreven bekent 

ontvangen te hebben de som van 50 guldens van Mans Paulus op korting 

van een rente van 250 guldens, zo blijft nog 200 guldens actum 10 

augustus 1765. Was ondertekend: Van Alten Andries. 

Item nog een kwitantie luidend als volgt: de ondergeschreven bekend 

voldaan te zijn van de voorstaande som van 200 guldens actum 8 

december 1778 en was ondertekend: Van Aelten Hendrick. 

28 februari 1760 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-264] 

Compareerden Van Trichtvelt Jan, Van Trichtvelt Elisabeth en Van Trichtvelt Barbara 

geassisteerd met Cuyvers Frans haar momber. Ze verkopen aan Boeckmans Arnoldus 

een perceel land groot 163 roeden renende oost heer Blanckaerts, zuid en west Verellen Jan 

Baptist erfgenamen, noord de straat. 

29 december 1760 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-265] 

Nijs Domien verkoopt aan Smolderen Christiaen en zijn vrouw Hollans Catharina een 

sille van een half bunder hooiwas in Het Trichelbroeck gelegen waarvan de helft is 

competerend aan Bellincx Franciscus renende oost Boeckmans Aert en juffrouw Moons, 

zuid Abdij van Averbode, west Tiborts Philippus en noord Heylen Guilliam cum suis. 

29 december 1760 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-266] 

Vermeulen Catharina en Van De Biest Joannes verkopen aan Cuyvers Hendrick een 

perceel bempd groot 1,5 sillen renende oost Insmis Jasper, zuid Het Reynders Broeck, west 

Claes Jan en noord Croonenborghs Hendrick. 
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8 november 1762 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-268] 

• Van Santvoort Jan Baptist en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen 

van Meulenberghs Catharina en Van Sprengel Franciscus (met autorisatie van de 

wethouders van Oevel). 

• Caers Peeter en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen van 

Molenberghs Anna Maria en Caers Joseph (met autorisatie van de wethouders van 

Geel). 

• Molenberghs Guilliam 

• Laenen Adriaen 

• Croonenborghs Maria Catharina 

• Willems Hendrick 

Ze verkopen aan Beten Peeter 1,5 sillen land aan Den Heyhant gelegen renende oost en 

noord de heide, west Hollans Egidius, zuid Beten Jan erfgenamen. Dit perceel is momenteel 

verhuurd voor de som van 4 veertelen koren jaarlijks. 

8 november 1762 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-269] 

• Van Santvoort Jan Baptist en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen 

van Molenberghs Catharina en Van Sprengel Franciscus (met autorisatie van de 

wethouders van Oevel). 

• Caers Peeter en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen van 

Molenberghs Anna Maria en Caers Joseph (met autorisatie van de wethouders van 

Geel). 

• Molenberghs Guilliam 

• Laenen Adriaen 

• Croonenborghs Maria Catharina 

• Willems Hendrick 

Ze verkopen aan Molenberghs Guilliam 1,5 sillen hooiwas gelegen in Het Eynthoutsbroeck 

renende oost Mans Peeter, zuid Het Eynthouts Broeck, west secretaris Kerckhoven en noord 

Kerk van Eindhout en heer Pauli. 

8 november 1762 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-270] 

• Van Santvoort Jan Baptist en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen 

van Molenberghs Catharina en Van Sprengel Franciscus (met autorisatie van de 

wethouders van Oevel). 

• Caers Peeter en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen van 

Molenberghs Anna Maria en Caers Joseph (met autorisatie van de wethouders van 

Geel). 

• Molenberghs Guilliam 

• Laenen Adriaen 

• Croonenborghs Maria Catharina 

• Willems Hendrick 

Ze verkopen aan Molenberghs Guilliam een half bunder heide renende noord secretaris 

alhier en zuid Verellen Godefridus nom. uxoris. 
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8 november 1762 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-271] 

• Van Santvoort Jan Baptist en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen 

van Molenberghs Catharina en Van Sprengel Franciscus (met autorisatie van de 

wethouders van Oevel). 

• Caers Peeter en Molenberghs Peeter als mombers over de wezen van 

Molenberghs Anna Maria en Caers Joseph (met autorisatie van de wethouders van 

Geel). 

• Molenberghs Guilliam 

• Laenen Adriaen 

• Croonenborghs Maria Catharina 

• Willems Hendrick 

Ze verkopen aan Molenberghs Guilliam 3 sillen land renende oost heer Pauli en Wilms, 

zuid Voordeckers Maria, west Keirsmaeckers Jan Baptist en noord weduwe Heinens 

Hendrick. 

20 december 1762 Lening       [EHT-OGAxx-273] 

Van Santvoort Jan Baptist (meyer), Peetermans Henricus, Cuypers Machiel, Dams Jan 

Baptist, Van Alten Andries en Ven Jan Baptist (schepenen) bekennen ontvangen te 

hebben tot aflegging van een grotere rente uit handen van Willems Franciscus als momber 

van Van Dingenen Catharina (dochter van Van Dingenen Adrianus) een som van 88 

guldens en 14,5 stuivers courant geld. 

In de marge: Van Dingenen Catharina bekend het kapitaal van 88 guldens en 14,5 

stuivers met de interesten ontvangen te hebben van de gemeente Eindhout 

actum 20 maart 1778. 

21 maart 1763 Lening       [EHT-OGAxx-274] 

Van Santvoort Jan Baptist (meyer), Peetermans Henricus, Cuypers Machiel, Dams Jan 

Baptist, Van Alten Andries en Ven Jan Baptist (schepenen) bekennen ontvangen te 

hebben van Mertens Jan Baptist als momber over de wezen van Van Dingenen Peeter en 

Wijnants Maria een som van 700 guldens courant geld. 

In de marge: Op 2 april 1764 heeft Verwimp Hendrick van dit kapitaal met de interesten 

ontvangen de helft van dit kapitaal nl. 350 guldens. 

Op 23 februari 1767 compareerde Verwimp Hendrick in huwelijk met Van 

Dingenen Maria die bekend de andere helft ontvangen te hebben van de 

wethouders van Eindhout. 

16 augustus 1763 Onderpand      [EHT-OGAxx-275] 

Compareerde Michiels Anna Catharina (dochter van Michiels Joannes Baptista) die als 

gevolg van het testament van haar broer Michiels Jan Baptist, vooraleer hij in het Klooster 

der Karmelieten tot Leuven is gegaan, gepasseerd binnen Westerlo voor notaris Halloint 

op 18 augustus 1762. Ze meldt o.a. dat zij of haar representanten aan haar broer Michiels 

Jan Baptist jaarlijks gedurende zijn leven moeten betalen een pensioen van 14 guldens en 

om daaraan te voldoen is op heden gecompareerd Michiels Anna Catharina geassisteerd 

met Michiels Franciscus haar momber en stelt tot pand een perceel hooiwas in Het Trichel 
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Broeck gelegen. Item nog een sille hooiwas cijnsgoed uit een half bunder gelegen op De 

Sluyse Nete en waarvan 1,5 sillen leengoed is. 

26 september 1763 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-276] 

Michiels Franciscus als geëede momber over de wees van Michiels Jan Baptist met 

name Michiels Anna Catharina alhier present, die bekent ontvangen te hebben uit handen 

van Ramacx Martinus en zijn vrouw Blanckaers Anna Theresia (inwoners van Diest) een 

som van 400 guldens courant geld. Deze som is gelicht tot profetie van haar broeder als 

Karmeliet. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, hof en binnengeleg gestaan en gelegen 

tot Eindhout groot 3 sillen renende oost Verellen Godefridus, zuid zichzelf, west het straatje 

en noord s’heeren straat of heide. 

26 september 1763 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-278] 

Everaerts Matthijs in huwelijk met Claes Theresia bekent ontvangen te hebben van 

Binnemans Jan Baptist tot Eindhout een som van 125 guldens wisselgeld. Als onderpand 

wordt gegeven de helft van een perceel land genaamd Het Heyvelt groot in het geheel 3 

sillen renende oost Mertens Jan Baptist, zuid de straat, west gemeente Eindhout en noord 

Claes Jan Baptist erfgenamen. 

Item alsnog een derdel van een half bunder hooiwas op Het Schoortbroeck renende oost 

Huybrechts Jan Baptist, zuid Abdij van Tongerlo, west Cools Theresia erfgenamen en noord 

Schellens Wilm. 

In de marge: Binnemans Jan Baptist bekend dit kapitaal van 125 guldens met de 

interesten ontvangen te hebben, dienende deze voor volle cassatie en 

kwitantie actum 12 juni 1769. 

19 december 1763 Verkoop van huis     [EHT-OGAxx-279] 

• Cuysters Aert in huwelijk met Kenis Anna Maria 

• Mertens Jan Baptist (zoon van Mertens Petrus) als momber met Vennekens Jan 

Baptist waarvoor hij zich is sterkmakend en ook voor Kenis Anna Elisabeth en 

Kenis Dimpna. 

Ze verkopen aan Kenis Franciscus en zijn vrouw Van Der Borght Anna Maria een huis, 

hof, stal, schuur en binnenveld renende oost den kercken voedtwegh, zuid de straat, west 

Keersmaekers Jan Baptist en noord Claes Dimpna erfgenamen. 

19 maart 1764 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-280] 

• Blanckaerts Catharina huisvrouw van wijlen Haseldonckx Jan 

• Van Genechten Walterus in huwelijk met Haseldonckx Anna Catharina 

Ze vertonen een rente constitutie waarvan de inhoud is als volgt: op heden 17 februari 1764 

compareerden voor notaris Tielens tot Diest comparerend en in de presentie van de na te 

noemen getuigen Van Genechten Walterus en Haseldonckx Anna Catharina (inwoners 

van Meerhout) die bekennen mits deze van Noits Frans en juffrouw Coenen Anna Maria 

(inwoners van Diest) ontvangen te hebben een som van 2000 guldens courant geld. 
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De rentlichters stellen, naast Haseldonckx Jan en Blanckaerts Catharina (ouders van 

voorstaande Haseldonckx Anna Catharina), tot pand een half bunder land genaamd Den 

Cam renende oost en noord heer Honsbergen erfgenamen, zuid Verellen Godefridus, west 

Boeckmans Arnoldus. Voor zo veel dat Haseldonckx Jan Frans zoon van de voorstaande 

Haseldonckx Jan en Blanckaerts Catharina hiermee toestemt. 

Daarom stellen de rentlichters nog extra tot onderpand een hoeve of winning genaamd De 

Telder Hoeve bestaande uit huis, stallen, schuur en aangelegen landerijen en weiden groot 

te samen 38 sillen gestaan en gelegen onder Meerhout in de heide bij De Loohoeve en door 

de rentlichters verkregen is bij koop door hun gedaan tegen de erfgenamen van wijlen Vrijs 

Andries en Van Geel Elisabeth. Deze hoeve is belast met een rente van 800 guldens maar 

deze rente zal dood en teniet gedaan worden. 

(zonder datum) Los inliggend briefje      [EHT-OGAxx-285] 

Komt te samen 32 guldens 2 oort gerekend 25 stuivers voor een bunder. Komt voor de 

kosten van meten en voor de schepenen 31 guldens 11 stuivers en een oort. Voor het meten 

17 guldens 18 stuivers en een oort. Komt nog voor de gemeente 2 guldens 13,5 stuivers te 

samen 20 guldens 11 stuivers en 3 oorden. Schiet nog over 14 guldens 2 stuivers 1 oort. 

2 april 1764 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-286] 

• Mertens Theresia weduwe van wijlen Michiels Jan Baptist voor het vruchtgebruik. 

• Mertens Jan Baptist en Ven Jan Baptist als mombers van de wezen van Michiels 

Jan Baptist verwekt met voorstaande Mertens Theresia voor de eigendom. 

Ze verkopen een perceel land groot een sille renende oost Michiels Jan Baptist, zuid heer 

pastoor, west Mertens Theresia en noord de heide. Item een heyhoeve renende oost 

erfgenamen Mutsaerts, zuid meyer Vrints erfgenamen, west weduwe Binnemans Jan Baptist 

en noord Den Capellen Bosch. Dit land belast met een rente van 150 guldens die mag gekort 

worden aan de verkoopsom. Dit alles verkocht aan Mertens Thomas (zoon van Mertens 

Joannes Baptista). 

7 mei 1764 Lening        [EHT-OGAxx-287] 

Van Santvoort Jan Baptist (meyer), Peetermans Hendrick, Cuypers Machiel, Van Alten 

Andries, Ven Jan Baptist en Daems Jan Baptist (schepenen) bekennen ontvangen te 

hebben uit handen van Gijsbrechts Peeter en Boeckmans Adriaen als mombers van de 

wezen van Gijsbrechts Martinus een som van 175 guldens, 12 stuivers en 1 oort courant 

geld. 

Hiermee wordt door de schepenen afgekweten een rente van 200 guldens kapitaal die stond 

tot behoef van de Heilige Geest van Eindhout en is deze som gebruikt voor het planten van 

een bos. 

In de marge: Op heden 13 november 1764 compareerden Gijsbrechts Peeter en 

Boeckmans Adriaen als mombers der wezen van Gijsbrechts Merten die 

bekennen wel en deugdelijk ontvangen te hebben de helft van dit 

voorstaand kapitaal van 175 guldens en 12 stuivers met de interesten. 

 

Op 22 september 1765 is de andere helft van 175 guldens en 12 stuivers 
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ontvangen door de mombers, uitgedrukt in de cassatie van de andere helft 

in teken der waarheid hebben het getekend. 

4 juni 1764 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-288] 

Van De Weyer Theodorus en zijn vrouw Gebruers Catharina (inwoners van 

Eindhouthamme) bekennen ontvangen te hebben van Verellen Godefridus en zijn vrouw 

Peetermans Anna Maria (inwoners van Oosterlo) een som van 2050 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven hun huis, hof, stal, schuur en binnengeleg groot 354 roeden 

renende oost en noord De Trichelheyde, zuid en west begijn Willems. Item alsnog een 

bempd groot 465 roeden renende oost begijn Willems, zuid dezelfde en advocaat Pauli, west 

Het Trichelbroeck, noord den pad. Item een perceel land groot 150 roeden renende oost Van 

De Goor Maria erfgenamen, zuid De Trichelheyde, west Verachtert Jan erfgenamen en 

noord Van de Goor Maria erfgenamen en Smolderen Christiaen. 

Item Het Langh Eussel groot 245 roeden renende oost Gebruers Maria, zuid Van Alten 

Andries, west en noord Verellen Godefridus. Item een perceel land groot 125 roeden 

renende oost en zuid Verellen Godefridus, west De Trichelheyde, noord Heylen Guilliam. 

Item een perceel land groot 166 roeden renende oost Heylen Guilliam, zuid haarzelf, west 

De Trichelheyde en noord Van De Goor Maria erfgenamen. 

Item een bempd genaamd Het Craenbroek groot 125 roeden renende oost Heylen Guilliam, 

zuid Den Reunspost, west de gemeyne heyde en noord de straat en juffrouw Honsberghen. 

Item een bempd in Het Craubroeck gelegen groot 648 roeden renende oost juffrouw 

Honsberghen en haarzelf, zuid en west De Zwijnspat, noord de gemeyne heyde. Item een 

perceel land groot 319 roeden renende oost Ven Jan Baptist, zuid drossaard Mangelschots 

erfgenamen, west Smolderen Christiaen en noord Ven Jan Baptist en advocaat Pauli. 

Item een perceel land en hooiwas aan Het Trichelbroeck groot 216 roeden renende oost 

advocaat Pauli, zuid De Laecke, west Abdij van Averbode en noord advocaat Pauli en Claes 

Ida. Item een perceel land in Het Trichelbroeck rijdende met Averbode groot 92 roeden 

renende in het geheel oost Bacx Niclaes erfgenamen en Heilige Geest alhier, zuid Michiels 

Jan Baptist erfgenamen, west De Laecke en noord den rijloop. Item een perceel hooiwas in 

Het Trichelbroeck rijdende met Heylen Guilliam groot 113 roeden.  

Item een perceel hooiwas in Het Trichelbroeck rijdende met Daems Merten groot 92 roeden. 

Item een perceel hooiwas in Het Trichelbroeck rijdende met Willems Thomas, 

Haseldonckx Jan, Verellen Godefridus en de Heilige Geest van Eindhout groot 25 

roeden. Dit alles aan Gebruers Anna Catharina bij deling gepasseerd en aangedeeld voor 

de wethouders van Eindhout.  

Als extra onderpand wordt nog gesteld een perceel hooiwas in Het Sammels Broeck onder 

Geel gelegen groot een half bunder renende oost Hendrickx Adriaen erfgenamen, zuid en 

west De Sluyslaecke, noord drossaard Bols. Item een perceel weide en land groot 350 

roeden gelegen onder Geel renende oost de gemeente van Den Trichelhoeck en zichzelf, 

zuid Verellen Godefridus, west Ven Jan Baptist en zichzelf, noord advocaat Pauli. Item een 

perceel land onder Geel groot een sille renende oost advocaat Pauli en zichzelf, zuid Ven 

Jan Baptist, west Heylen Guilielmus, noord Abdij van Averbode. 
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9 juli 1764 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-294] 

• Mertens Hendrick en Govaerts Jan Baptist als mombers over de wezen van 

Mertens Matthijs. De voorstaande Govaerts Jan Baptist ook voor zichzelf. 

• Van De Goor Arnoldus voor Govaerts Catharina. 

• Van Utsel Niclaes als man en momber voor Govaerts Theresia. 

• Valgarens Adriaen als man en momber van Govaerts Maria. 

• Hollans Peeter als man en momber van Govaerts Maria Anna. 

Ze verkopen aan Van Alten Andries een perceel land onder Eindhout renende oost 

advocaat Pauli, zuid Gebruers Catharina, west dezelfde en noord Heylen Guilliam. 

9 juli 1764 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-295] 

• Mertens Hendrick en Govaerts Jan Baptist als mombers over de wezen van 

Mertens Matthijs. De voorstaande Govaerts Jan Baptist ook voor zichzelf. 

• Van De Goor Arnoldus voor Govaerts Catharina. 

• Van Utsel Niclaes als man en momber voor Govaerts Theresia. 

• Valgarens Adriaen als man en momber van Govaerts Maria. 

• Hollans Peeter als man en momber van Govaerts Maria Anna. 

Ze verkopen aan Boeckmans Arnoldus een perceel land genaamd Het Hoogh Veldt 

renende oost Het Visschen Straetien, zuid Verellen Godefridus, west heer Cnuysen en noord 

heer Mangelschots. Item een perceel weide renende oost heer Mangelschots, zuid 

verkopers, west Gebruers Anna Catharina en noord de baan. 

9 juli 1764 Verkoop van huis       [EHT-OGAxx-297] 

• Mertens Hendrick en Govaerts Jan Baptist als mombers over de wezen van 

Mertens Matthijs. De voorstaande Govaerts Jan Baptist ook voor zichzelf. 

• Van De Goor Arnoldus voor Govaerts Catharina. 

• Van Utsel Niclaes als man en momber voor Govaerts Theresia. 

• Valgarens Adriaen als man en momber van Govaerts Maria. 

• Hollans Peeter als man en momber van Govaerts Maria Anna. 

Ze verkopen aan Van De Goor Arnoldus, die verklaard deze koop gedaan te hebben voor 

Hollans Peeter en Govaerts Maria Anna, een huis, kamer, hof, stal, schuur en binnengeleg 

met het klein bempdeken daarachter gelegen uitgenomen de paardenstal en de bakboer die 

niet inbegrepen zijn. Alzo Van de Goor Arnoldus (oom) in de kamer van voorstaand huis is 

wonende met conditie dat de voorstaande oom hierin mag wonen gedurende zijn leven 

zonder huur te moeten betalen en ook gedurende zijn leven gratis mag gebruiken het hofke.  

Renende dit voorstaand huis en binnenveld oost Verachtert Jan erfgenamen, zuid en west 

De Trichelheyde, noord verkopers. Renende het klein bempdeken oost Smolderen 

Christiaen, zuid Verachtert Jan erfgenamen, west en noord verkopers. 

In de marge: Op 13 augustus 1781 compareerde De Caerle Jan Baptist die vertoond 

een notariële akte van ontvangst van het hiernaast staande kapitaal en 

interest vandien gepasseerd voor notaris Stas binnen Leuven op 6 juli 

1781 luidende als volgt: op heden 6 juli 1781 compareerde voor notaris 

Stas tot Leuven residerende en in de presentie van de na te noemen 
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getuigen meester Bisschop Petrus (notaris en procureur te Leuven) als 

gelaste van heer Sueidauer en mevrouw de Barones Sueidauer geboortig 

De Bruyn Anna Christina, die bekend wel en deugdelijk ontvangen te 

hebben van De Caerle Jan Baptist als koper van dit pachthof 

gecompeteerd hebbend aan heer Bols Joannes Franciscus … juffrouw 

Van Der Borght Maria Coleta weduwe van heer De Bruyn Judocus 

volgens goedenis gepasseerd voor de schepenen van Eindhout op 21 

januari 1765. 

1772 Los inliggend briefje       [EHT-OGAxx-298] 

Wij meyer Hollans, Peetermans Henricus, Van Alten Andries, Mertens Jan Baptist en 

Binnemans Jan Baptist schepenen van Eindhout land van Geel en alzo representerend het 

geheel corpus van Eindhout bekennen bij en mits deze ontvangen en ter rente gelicht te 

hebben van Van Dingenen Catharina een kapitale som van 250 guldens courant geld. 

21 januari 1765 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-301] 

Heer Bols Joannes Franciscus en zijn vrouw juffrouw Dams Maria Gertrudis bekennen 

ontvangen te hebben van De Wolf Egidius voor en in de naam van juffrouw Van Der 

Borght Maria Catharina weduwe van heer De Bruyn Judocus een som van 800 guldens 

courant geld. Deze rente is gelicht tot betaling van een huis gestaan tot Meerhout in De 

Campagnie Straet volgens goedenis van 13 oktober 1764. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur en hof met de landen daaraan gelegen 

groot 13 sillen renende oost hunzelf leengoed, zuid De Kerckenbosch, west gemeente 

Eindhouthamme en noord Claes Andries. 

In de marge: Verklaard van de voorstaande De Caerle Jan Baptist alsnog ontvangen te 

hebben 85 guldens en 10 stuivers voor 6 jaar en 7,5 maanden interest 

gekweten tot 17 juni 1781 enz… 

22 januari 1765 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-303] 

Kenens Francus en zijn vrouw Van Der Borcht Maria (inwoners van Eindhout) bekennen 

ontvangen te hebben van Binnemans Jan Baptist als momber van Gebruers Maria (zijn 

zwagerin) een som van 100 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het aangelegen erf groot een sille 

renende oost Schuermans Amand, zuid de baan, west Keirsmaeckers Jan Baptist en noord 

Cnuysen Theodoor. 

1 juli 1765 Verkoop van land       [EHT-OGAxx-304] 

Van Santvoort Jan Baptist (meyer), Peetermans Hendrick, Cuypers Michiel, Dams Jan 

Baptist, Van Althen Andries en Ven Jan Baptist (schepenen) verklaren in erfkoop 

overgegeven te hebben aan Mertens Jan Baptist (zoon van Mertens Matheus) 30 roeden 

erve gelegen in Den Reynders Hoeck. 
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29 juli 1765 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-305] 

• Verachtert Hendrick als momber over de wezen van Verachtert Jan en Swinckels 

Joanna. 

• Verachtert Jan Baptist 

• Oeyen Franciscus in huwelijk met Verachtert Anna. 

• Verachtert Dorothea 

Ze verkopen aan Verachtert Joannes een huis, hof, stal en schuur met het binnenveld 

daaraan gestaan en gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Van De Weyer Theodoor, 

zuid de heide, west en noord Hollans Peeter. Verachtert Jan verklaard vervolgens deze 

koop over te laten aan Van Althen Andries. 

3 juni 1766 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-306] 

Heer pastoor Verhiel en Beten Peeter (kerkmeester) bekennen tot lambrecheringe van de 

Kerk van Eindhout wel en deugdelijk ontvangen te hebben van de Heilige Geest van 

Eindhout een som van 222 guldens courant geld. Deze som afgeleid van de erfgenamen 

van Michiels Franciscus voor 170 guldens en van Bellinckx Franciscus voor 50 guldens 

met 2 guldens interest. 

Als onderpand wordt gegeven de weide in De Milten groot een half bunder renende oost 

Mertens Jan Baptist Peeterssone, zuid het broeck, west heer pastoor en heer drossaard 

Bols, noord het straatje. Item De Kercken Boombosch in De Milten renende oost heer Bols, 

zuid Peetermans Hendrick, west advocaat Pauli en noord het straatje. 

In de marge: Eerwaarde heer pastoor Verhiel bekend dit kapitaal van 222 guldens 

ontvangen te hebben van Beten Peeter (kerkmeester) waartoe deze dient 

voor volle en absolute cassatie actum 9 februari 1767. 

23 september 1766 Transport van rente     [EHT-OGAxx-307] 

Willems Franciscus en zijn vrouw Van Dingenen Maria Catharina verkopen aan 

Gebruers Anna Maria een kapitale rente van 125 guldens courant geld staande tot last van 

Claes Adriaen en zijn vrouw volgens constitutie gepasseerd voor de wethouders van 

Eindhout op 23 oktober 1724 en gegooid en verpand op een huis met het binnengeleg groot 

een half bunder renende oost en zuid Dams Peeter, west de gemeyne heyde, noord Claes 

Maria. 

Item alsnog een sille op Het Eynthouts Broeck renende oost advocaat Willems erfgenamen, 

zuid mevrouw De Rouise of heer Mallans, west Claes Maria, noord Heylen Jan. Ook volgens 

voorstaande goedenis die hierbij aan Binnemans Jan Baptist is overgegeven, verklarende 

aan de voorstaande geen actie of recht meer te hebben in enige manieren maar de 

voorstaande Gebruers Maria daarvan te laten vrijmeester als gekregen hebbend de gelijke 

som van Binnemans Jan Baptist, momber voor Gebruers Anna Maria. 

In de marge: Op 26 juli 1789 compareerde Verwimp Jan Baptist die vertoond de 

originele rentebrief waaronder kwitantie staat geschreven: de 

ondergetekende verklaard ontvangen te hebben van Verwimp Jan Baptist 

een som van 125 guldens courant geld … actum 6 juli 1781. 
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23 februari 1767 Lening       [EHT-OGAxx-309] 

Van Santvoort Jan Baptist (meyer), Peetermans Hendrick, Dams Jan Baptist, Van 

Althen Andries en Ven Jan Baptist (schepenen) bekennen ontvangen te hebben van 

Mertens Hendrick als momber over de wezen van Mertens Matthijs een som van 60 

guldens, 7 stuivers en 1 oort tot aflegging van een grotere rente en alzo tot profijt van de 

gemeente Eindhout. 

30 maart 1767 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-309] 

Compareerde Van Dijck Merten (zoon van Van Dijck Adrianus) die vertoond een manuele 

obligatie waarvan de inhoud is als volgt: 

De ondergeschreven bekent ontvangen te hebben van Van Dijck Adriaen een som van 250 

guldens courant geld en waarvoor hij beloofd te betalen 10 guldens jaarlijkse rente. Deze 

rente heeft ingang genomen op 10 mei 1752 en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting. 

Actum Eindhout 10 mei 1751 en was ondertekend: Bols Joannes Franciscus. 

Zo is op heden 30 maart 1767 gecompareerd Peetermans Henricus (president schepen 

van Eindhout) als gelaste van juffrouw Dams Maria Gertrudis en heer Bols Joannes 

Franciscus (drossaard) inwoners tot Meerhout. Hij stelt in die kwaliteit tot onderpand een 

perceel land genaamd De Milten gelegen tot Eindhout renende oost …, zuid Het Eynthouts 

Broeck, west en noord het straatje. Item een bempd aldaar gelegen tussen zijn regenoten 

oost den bosch van heer pastoor, zuid heer Pauli, west en noord het straatje. 

Als extra pand wordt nog gesteld een bempd gelegen in De Clinckbemden renende oost 

zichzelf met het broeck, zuid juffrouw De Bruyn, west Het Scheurtbroeck, noord Peetermans 

Henricus. 

6 april 1767 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-311] 

Mertens Jan Baptist bekend gekocht te hebben van de erfgenamen van Ven Cornelis en 

Wendricx Anna een huis en binnenblok tot Eindhout gelegen in het dorp groot 245 roeden 

renende oost heer Pauli, zuid de pastorij, west en noord de straat en heer Pauli. Deze koop 

gedaan volgens conditie gepasseerd voor notaris Tiboors. 

30 november 1767 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-312] 

Willems Francus verkoopt aan Van Althen Andries een half bunder hooiwas gelegen in 

Het Trichelbroeck en rijdende met Heylen Guilliam renende oost Machiels Jan, zuid heer 

Mangelschots, west De Vijff Merteren en noord Heylen Guilliam en Verellen Godefridus. 

Deze verkoop gepasseerd voor notaris Van Genechten op 28 november 1767. 

29 februari 1768 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-313] 

• Mans Paulus en Hufkens Peeter als geëede mombers over de wezen van Van 

Trichtvelt Jan en Gielis Maria. 

• Gilis Adriaen 

Ze verkopen volgens conditie gepasseerd voor notaris Tiboors op 28 januari 1768 aan 

Huypens Henricus, die verklaard deze koop te doen voor zijn moeder Van Gansen 

Dimpna laatst weduwe wijlen Gielis Paulus, een huis, stal en schuur met het binnenblok 

groot te samen een half bunder renende oost advocaat Pauli, zuid de straat, west juffrouw 
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Willems erfgenamen en noord Van Baerle erfgenamen. Item nog een heide en weide. Dit 

alles voor los en vrij behalve een rente van 5 stuivers jaarlijks aan de Kapel van Sint-Bavo. 

24 september 1768 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-314] 

Thijs Franciscus en zijn vrouw Everaerts Maria Elisabeth (inwoners van Zammel) 

bekennen ontvangen te hebben van Van Hout Joannes Baptista (inwoner van Tongerlo) 

als hoofdman van de Gilde van Sint-Dimpna tot Zammel een som van 200 guldens courant 

geld. 

Als onderpand wordt gegeven een schaarbos groot 200 roeden gelegen onder Eindhout 

renende oost en zuid de straat, west advocaat Pauli, noord juffrouw De Bruyn. Item een 

perceel land genaamd Den Bosch renende oost Van Den Bergh Jan cum suis, zuid weduwe 

Cuypers Michiel, west heer pastoor en noord Het Edeken (leenroerig). 

In de marge: Op 4 februari 1771 compareerden Van Hout Jan Baptist (hoofdman) en 

Verboven Frans (deken) van de Gilde van Sint-Dimpna tot Zammel die 

bekennen dit kapitaal van 200 guldens ontvangen te hebben van Thijs 

Francus waartoe deze dient voor volle cassatie. 

24 september 1768 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-316] 

IJsermans Joannes en zijn vrouw Breugelmans Anna Catharina Dimpna verkopen, 

volgens conditie gepasseerd voor notaris Tiboors, aan Verellen Godefridus een perceel 

hooiwas gelegen in Het Trichels Broeck groot een half bunder renende oost De Thien Sillen, 

west De Laecke, zuid advocaat Pauli en noord Ven Jan Baptist. 

19 december 1768 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-317] 

Compareerde heer Van Genechten Walterus (secretaris alhier) als gemachtigde vanwege 

Van Genechten Marcelis Emanuel, Rosa Henricus Norbertus en Van Olmen Petrus zijn 

schoonzonen. Hij verklaart in die kwaliteit ter rente opgelicht en ontvangen te hebben van de 

wethouders en Beten Peeter (Heilige Geestmeester) een som van 500 guldens courant geld 

en van dezelfde met bijwezen van Beten Peeter (kerkmeester) 100 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een bos gelegen op De Kercke Rotte groot een bunder 

renende oost Daems Anthoni erfgenamen, zuid Molenberghs Guilliam, west weduwe 

Binnemans J. en noord Keirsmaeckers Jan Baptist erfgenamen. Item een huis, hof en schuur 

tot Veerle renende oost heer Pijperseel, zuid en west de straat, noord Van Der Borcht 

Marcus G. Item nog 3 sillen land en bos genaamd Den Putman renende oost heer Celen, 

zuid den loop, west Thijs Jan en Laenen Cornelis en heer Celen. 

Verder is nog conditie dat deze 600 guldens kapitaal moeten behouden dezelfde natuur als 

is hebbende de rente van 500 guldens wisselgeld staande tot behoef van heer Pijperseel 

cum suis op het huis tot Veerle, alhier voor bijpand gesteld mits die hiermee wordt afgeleid. 

In de marge: De ondergeschreven bekend van dit kapitaal van 600 guldens courant geld 

in kwaliteit van Heilige Geestmeester van Eindhout ontvangen te hebben 

van heer Van Genechten Walterus, contenserende in de doding en 

cassatie en lossing der panden daarvoor verbonden actum 14 januari 1774. 
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20 januari 1769 Verzekering       [EHT-OGAxx-321] 

Van Dijck Adriaen (inwoner van Eindhouthamme) en zijn zonen Van Dijck Martinus en 

Van Dijck Jan Baptist hebben opgedragen in handen van Van Santvoort Jan Baptist 

(meyer), Peetermans Henricus en Mertens Jan Baptist (schepenen) een kapitale rente 

van 250 guldens courant geld staande tot last van Bols Joannes Franciscus (drossaard tot 

Meerhout) en verpand op een perceel bempd genaamd De Milten volgens goedenis 

gepasseerd voor de wethouders van Eindhout op 30 maart 1767. 

Ze hebben dit gedaan voor borg en om te voldoen aan de institutie(?) van de heer Bols 

Joannes Franciscus als gedaagde gedaan op 19 december 1768 voor de wethouders van 

Meerhout in de zaak tegen de voorstaande comparant Van Dijck Adriaen als aanlegger. 

12 juni 1769 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-322] 

• Peeters Hendrick voor zichzelf en zich ook sterk makend voor Peeters Maria 

Catharina (begijn tot Herentals). 

• Janssens Henricus 

• Vloeberghs Jan Baptist en zijn vrouw Dockx Anna Catharina 

Ze verkopen volgens conditie gepasseerd voor notaris Van Genechten op 26 mei 1769 aan 

Smolderen Christiaen een moerbempd gelegen in Den Trichelhoeck renende oost 

advocaat Pauli en juffrouw Wellens, zuid juffrouw Wellens, west Blanckaerts Andries, noord 

Verellen Godefridus. 

26 juni 1769 Lening        [EHT-OGAxx-323] 

Van Santvoort Jan Baptist (meyer), Peetermans Hendrick, Van Aelten Andries, 

Binnemans Jan Baptist, Mertens Jan Baptist en Boeckmans Arnoldus (schepenen) 

bekennen ontvangen te hebben een som van 200 guldens courant geld uit handen van 

Kerckhofs Catharina (bejaarde jongedochter). Deze rente is gelicht tot aflegging van een 

grotere rente met hogere interest aan de Kerk van Eindhout. 

In de marge: Kopie van de kwitantie van voldoening staande op de originele rentebrief 

en waarin Kerckhofs Cornelis bekent ontvangen van de gemeente 

Eindhout 100 guldens courant geld actum 16 november 1778. 

Op 11 december 1778 bekend Kerckhofs Hendrick de andere 100 

guldens met de interesten ontvangen te hebben van de gemeente 

Eindhout. 

6 november 1769 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-324] 

Molenberghs Guilliam (inwoner van Eindhout) verkoopt aan Van Genechten Walterus 

(inwoner van Veerle) een half bunder heide renende oost Dams Anthonis erfgenamen, zuid 

Peetermans Niclaes erfgenamen, west Binnemans Jan Baptist erfgenamen en noord kopers. 

12 februari 1770 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-325] 

Peetermans Henricus (zowel voor zichzelf als zich sterk makend voor Verellen 

Godefridus) verkoopt aan Van Genechten Walterus (secretaris alhier) een half bunder 

heide gelegen op De Hackrotten renende oost Dams Anthoni erfgenamen, zuid Tongerlo, 

west Binnemans Henricus en noord koper. 
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24 april 1770 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-326] 

Binnemans Henricus (zoon van Binnemans Joannes Baptista en inwoner van Eindhout) 

verkoopt aan Van Genechten Walterus (secretaris) een perceel heide groot 383 roeden 

renende oost koper, zuid koper en anderen, west meyer Ven erfgenamen en noord Meeus 

Marie weduwe Claes Jan. 

8 oktober 1770 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-327] 

Heer Boulaer Joannes Baptista Emanuel, volgens procuratie op hem verleden voor 

notaris Seghers tot Brussel en volgens conditie gepasseerd voor notaris Peetermans, 

bekend verkocht te hebben aan Mertens Anna Catharina weduwe van Keirsmaeckers Jan 

Baptist een perceel land genaamd De Viskens groot 162,5 roeden renende oost en zuid de 

straat, west haarzelf en noord Verellen Jan Baptist. 

8 oktober 1770 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-328] 

Heer Boulaer Joannes Baptista Emanuel, volgens procuratie op hem verleden voor 

notaris Seghers tot Brussel en volgens conditie gepasseerd voor notaris Peetermans, 

bekend verkocht te hebben aan Ramackx Martinus en zijn vrouw Blanckaerts Theresia 

een perceel land groot 265 roeden renende oost en zuid Van Roey Arnold, west de gemeyne 

heyde, noord Verachtert Jan Baptist. 

8 oktober 1770 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-329] 

Heer Boulaer Joannes Baptista Emanuel, volgens procuratie op hem verleden voor 

notaris Seghers tot Brussel en volgens conditie gepasseerd voor notaris Peetermans, 

bekend verkocht te hebben aan Ramackx Martinus en zijn vrouw Blanckaerts Theresia 

een perceel land groot 214 roeden renende oost advocaat Pauli, zuid Kerk van Eindhout, 

west Claes Dimpna en noord de straat. 

8 oktober 1770 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-330] 

• Bartholomeus Maria weduwe van Claes Jan. 

• Claes Jacobus 

• Beiden zich ook sterk makend voor Claes Maria en Claes Frans. 

Ze verkopen aan Van Genechten Walterus (secretaris) een perceel heide gelegen op De 

Hackeroten onder Eindhout groot 125 roeden renende oost en zuid koper, west Van Den 

Bruel Hendrick erfgenamen, noord Binnemans Frans. 

8 oktober 1770 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-331] 

Beten Peeter (Heilige Geestmeester) bekend, met toestemming van heer pastoor Verhiel 

en de wethouders van Eindhout, wel en deugdelijk ontvangen te hebben van de Heilige 

Geest van Eindhout een som van 300 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een half sille land renende oost en zuid Beten Peeter, west 

Van Den Craen N., noord de heide. Item alsnog 2,5 sillen weide renende oost Mertens Jan 

Baptist Matthijsse, zuid Het Eynthouts Broeck, west Haeseldonckx Jan erfgenamen en noord 

het straatje. 
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21 januari 1771 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-332] 

Cuypers Jan Baptist (woonachtig op Den Veedijck onder Meerhout) met procuratie van zijn 

moeder, broeders en zuster verkoopt aan Van Genechten Walterus (secretaris) een heide 

groot een bunder renende oost koper en erfgenamen Keirsmaeckers, zuid Binnemans Frans, 

west Abdij van Tongerlo en juffrouw Moons, noord koper. 

21 januari 1771 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-333] 

• Hoes Joannes Baptista en Vermeulen Jacobus voor hun deel een sille heyhoeve. 

• Peetermans Amandus als gelaste bij procuratie van Valgaeren Adriaen voor zijn 

deel 1,5 sillen heyhoeve. 

• Cauberghs Peeter voor zijn deel 1,5 sillen heyhoeve. 

Samen 4 sillen of meer renende in het geheel oost Bellinckx Frans en Wuyts Hendrick, zuid 

Cuypers Jan, west Abdij van Tongerlo en noord De Hackroeten Velden. Ze verkopen dit aan 

Van Genechten Walterus (secretaris). 

4 februari 1771 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-334] 

Thijs Franciscus en zijn vrouw Everaerts Maria Elisabeth verkopen aan Peetermans 

Henricus een schaarbos met de grond renende oost en zuid de straat, west heer Pauli, 

noord juffrouw De Bruyn. De conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris 

Tiboorts. 

22 april 1771 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-335] 

Knuysen Theodorus en zijn vrouw Devos Maria Anna (inwoners van Neerpelt) verkopen 

aan Mertens Jan Baptist en zijn vrouw Dams Elisabeth (inwoners van Zichem) een perceel 

land in De Rendershoeck gelegen groot een half bunder renende oost en zuid Binnemans 

Jan Baptist, west Nijs Domien, noord de straat. Dit voor een som van 400 guldens courant 

geld volgens verklaring van Mertens Jan Baptist vader van de koper. 

7 oktober 1771 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-336] 

Alzo Knuysen Theodorus en zijn vrouw Devos Maria Anna (inwoners van Neerpelt) 

bekennen volgens goedenis van 5 oktober 1771 wel en deugdelijk verkocht te hebben aan 

Mertens Anna Catharina weduwe van wijlen Keirsmaeckers Jan Baptist (die inwoners 

waren van Diest) een perceel land groot een half bunder renende oost heer Ramacx, zuid 

Kenens Franciscus, west Smolderen Jan Baptist en noord de straat. 

Item een sille heyhoeve renende oost Mertens Jan Baptist, zuid Verellen Godefridus, west 

Binnemans Jan Baptist en noord heer drossaard Bols. En dat voor een som van 650 guldens 

courant geld die voldaan is aan de verkopers. 

16 december 1771 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-337] 

Binnemans Franciscus (meerderjarige jongeman) verkoopt aan heer Van Genechten 

Walterus (secretaris alhier) een sille bos met de grond alhier gelegen op De Hackerotten 

renende oost, zuid en noord koper.  De verkoper reserveert hieruit nog 9 bomen voor 

hemzelf die uitgedaan moeten worden binnen 14 dagen. 
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4 mei 1772 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-338] 

Tiboors Philippus (notaris tot Oosterlo) verkoopt aan Boeckmans Arnoldus en Schroven 

Joannes een perceel bos groot een half bunder renende oost meyer Vrints erfgenamen en 

Pelgroms Peeter, zuid het Hoeve Straetien, west Mertens Guilliam en noord juffrouw 

Mutsaerts (begijn). 

4 mei 1772 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-338] 

Compareerde Van De Weyer Theodorus die last en procuratie heeft vanwege Cnuysen 

Theodorus en zijn vrouw De Vos Maria Anna (inwoners van Neerpelt). Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Smolderen Christiaen (inwoner van Eindhouthamme) een perceel land en bos 

in Den Trichelhoeck groot 156 roeden renende oost heer Mangelschots, zuid advocaat Pauli, 

west Ven Jan Baptist en noord de straat. 

4 mei 1772 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-340] 

Compareerden Smolderen Christiaen en Van De Weyer Theodorus (laten van 

Eindhouthamme) die last en procuratie hebben vanwege Rommers Adriaen. Ze hebben in 

die kwaliteit ontvangen van Beten Peeter (kerkmeester) en tot behoef van de Kerk van 

Eindhout een kapitaal van 700 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Heyblock gelegen onder 

Eindhout groot 150 roeden renende oost Claes Niclaes, zuid de straat, west de gemeyn 

heyde en noord Daems Jan Baptist Janssone. Item een huis en binnenblok (leenroerig onder 

heer Willems) renende oost Laenen Francus, zuid en west de straat, noord Mertens Matthijs. 

4 mei 1772 Transport van rente      [EHT-OGAxx-342] 

Aerts Fransus en zijn vrouw Sas Catharina (inwoners van Tessenderlo) verkopen aan 

Peetermans Hendericus (inwoner van Eindhout) de helft van een kapitale rente van 170 

guldens courant geld waarvan de andere helft toekomt aan zijn zuster Aerts Joanna Maria. 

Dit alles volgens goedenis gepasseerd voor de wethouders van Eindhout op 17 februari 

1738 en verpand volgens die goedenis op een bempd gelegen onder Eindhout en genaamd 

Het Goorken groot 153 roeden renende oost Diel Wauters Straet, zuid Cuypers Jan, west 

Van Rooy Arnoldus cum suis en noord Van Trichtvelt Jan erfgenamen. 

Item op een sille land zuidwaarts uit een groter perceel genaamd Het schuerblock renende in 

het geheel oost Neys Domien, zuid Claes Adriaen, west de gemeyne heyde van Ham en 

noord zichzelf competerende Smolderen Jan Baptist. 

1 juni 1772 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-344] 

Alzo anno 1771 aan Cosmans Anna Catharina, Janssens Lucas en Wellens Peeter zijn 

afgelegd te samen in wisselgeld 210 guldens en 500 guldens, gelaten voor een jaargetijde 

van Govaerts Philippus Jacobus tot Antwerpen gestorven in 1771, dus te samen van de 

Kerk van Veerle 710 guldens wisselgeld, zo is het dat op heden compareerde heer Van 

Genechten Walterus (secretaris) die bekend wel en deugdelijk ter rente gelicht te hebben 

uit handen van de eerwaarde heer De Praz (pastoor van Veerle) met toestemming van 

Paeps (kerkmeester van Veerle) de voorstaande 710 guldens wisselgeld. 
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Als onderpand wordt gegeven de bossen tot Eindhout gelijk hij die gekocht heeft van 

Binnemans Henricus, Binnemans Franciscus, Cuyvers, Cauberghs Peeter, Valgaeren 

en Hoes Jan Baptist met de bomen daarop staande te samen groot 5 bunders renende oost 

zichzelf, zuid Heilige Geest van Eindhout, west Van Den Bruel Hendrick erfgenamen, noord 

de velden van Eindhout. Item een bunder land tot Veerle genaamd De Vossebergen waar 

Neys Hendrick op woont. 

In de marge: Op 30 april 1788 compareerde Van Genechten M. C. die vertoond de 

originele rentebrief met daaronder een kwitantie: ontvangen van kerk- en 

armenmeester van Veerle vanwege Van Genechten M. C. (inwoner van 

Geel) de som van 500 guldens wisselgeld in afkwijting en restitutie van het 

restant van het voorstaande kapitaal … actum 6 juli 1786. 

1 juni 1772 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-347] 

Compareerde notaris Peetermans als last en procuratie hebbend vanwege Cuysters 

Cornelius en Keinis Anna Maria die bekennen verkocht te hebben aan Augustijns 

Allegonde een perceel land en bos gelegen alhier in De Heyhoeven renende oost en noord 

Ven Peeter, zuid weduwe Keirsmaeckers, west heer Bols. Deze verkoop gedaan volgens 

conditie gepasseerd voor notaris Peetermans op 11 mei 1772. 

1 juni 1772 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-348] 

Compareerde notaris Peetermans als last en procuratie hebbend vanwege Huygens 

Fransus (inwoner van Veerle) die bekend verkocht te hebben aan Augustijns Allegonde 

een perceel bos gelegen op De Hackerotten renende oost Wauters Adriaen, zuid advocaat 

Pauli, west de straat en noord weduwe Van Den Bruel Hendrick. 

25 juli 1772 Lening        [EHT-OGAxx-348] 

Hollans Peeter (meyer), Peetermans Henricus, Van Althen Andries, Mertens Jan 

Baptist en Binnemans Jan Baptist (schepenen) alzo representerend het gehele corpus 

van de gemeente Eindhout bekennen ontvangen te hebben van Van Dingenen Catharina 

een som van 250 guldens courant geld. Hiermee is afgeleid aan de Kerk van Eindhout een 

rente van de 300 guldens tegen hoger interest. 

In de marge: Van Dingenen Catharina bekend het kapitaal van 250 guldens courant 

geld met de interesten ontvangen te hebben van de gemeente van 

Eindhout actum 20 maart 1775. 

25 juli 1772 Lening        [EHT-OGAxx-349] 

Hollans Peeter (meyer), Peetermans Henricus, Van Althen Andries, Mertens Jan 

Baptist en Binnemans Jan Baptist (schepenen) alzo representerend het gehele corpus 

van de gemeente Eindhout bekennen ontvangen te hebben van Van Santvoort Maria Anna 

(dochter van Van Santvoort Joannes Baptista) een som van 482 guldens, 1 stuiver en 3 

oorden courant geld. Hiermee is afgeleid een grotere rente van 500 guldens wisselgeld met 

hogere interest aan de Kerk van Eindhout die de rest is van een rente van 1100 guldens 

wisselgeld. 
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In de marge: Staande op de voet van de rentebrief de kwitantie waarin staat: voldaan 

door de schepenen van Eindhout en consenteert daarmee in de cassatie … 

actum 25 november 1776. 

5 oktober 1772 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-350] 

Compareerde notaris Peetermans als gelaste vanwege de erfgenamen van Van Dingenen 

Adriaen die hebben verkocht aan Van Dingenen Matthijs, Van Dingenen Joseph en Van 

Dingenen Francus nakinderen van Van Dingenen Adriaen een huis, stal, schuur, hof en 

binnengeleg groot 150 roeden renende oost de straat, zuid Mertens Jan Baptist 

Matthijssone,  west Mertens Matthijs erfgenamen en noord de gemeyne heyde. 

5 oktober 1772 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-351] 

Compareerden Van Dingenen Matthijs, Van Dingenen Joseph en Van Dingenen Francus 

nakinderen van Van Dingenen Adriaen die bekennen ontvangen te hebben van Beten 

Peeter (kerkmeester) een kapitale som van 250 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, hof en binnengeleg groot 150 roeden 

renende oost de straat, zuid Mertens Jan Baptist Matthijssone,  west Mertens Matthijs 

erfgenamen en noord de gemeyne heyde. Item een bempd in De Lindenman (leenroerig 

onder heer Willems) renende oost Mertens Matthijs erfgenamen, zuid den loop, west 

Verellen Jan en noord Verwimp Hendrick erfgenamen. 

9 november 1772 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-353] 

Boonen Jan als erfgenaam (zo hij verklaard) van wijlen Claes Jan verkoopt, volgens 

conditie gepasseerd voor notaris Theunissen tot Meerhout, aan Goos Frans (inwoner van 

Meerhout) een bempd gelegen onder Eindhout groot een sille renende oost Vermeulen 

Servaes erfgenamen, zudi Het Eynthouts Broeck, west meyer Ven erfgenamen en noord den 

loop. 

Hierop rust ook nog de last van een rente van 225 guldens kapitaal, deel van een grotere 

rente van 100 pattacons en staande tot behoef van het Klooster van de Grauwzusters in 

Sint-Truiden waarvoor de koper voldoende pand moet stellen. 

9 november 1772 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-354] 

Boonen Jan als erfgenaam (zo hij verklaard) van wijlen Claes Jan verkoopt, volgens 

conditie gepasseerd voor notaris Theunissen tot Meerhout, aan voorstaande notaris 

Theunissen een bempd renende oost heer Van Cauwegom erfgenamen, zuid den loop, 

west Croonenborghs Jan en noord het straatje. 

9 november 1772 Vernaardering van land     [EHT-OGAxx-355] 

Alzo Van De Vliet Frans op 30 maart 1772 ter rol alhier heeft vernaarderd een half bunder 

land gelegen aan de kerk renende oost heer Ramacx, zuid Kenis Frans, west Smolderen Jan 

Baptist en noord de straat dat eerst gekocht was door Mertens Anna Catharina weduwe 

van Keersmaeckers Jan Baptist van Knuysen Theodorus en De Vos Maria Anna 

(inwoners van Neerpelt) waarin voorstaande Mertens Anna Catharina was gegooid. 
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En vermits die kwestie na de vernaardering komt te vervallen, zo is Mertens Anna 

Catharina ontgooid en met toestemming van Mertens Anna Catharina in dit half bunder 

land land gegooid Van De Vliet Frans. 

15 februari 1773 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-356] 

• Mertens Maria weduwe van Govaerts Adriaen. 

• Ven Peeter en Peetermans Jan Baptist als twee geëede mombers van het 

minderjarig kind van wijlen Govaerts Anna Catharina daar vader af leeft Verheyen 

Adriaen (met autorisatie van de schepenen van Geel). 

Ze verkopen aan Augustijns Aldegonda een huis met erf gestaan en gelegen in De Plaetse 

renende oost Mertens Jan Baptist, zuid advocaat Pauli, west de straat en noord verkoopster. 

15 februari 1773 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-358] 

Mertens Maria weduwe van Govaerts Adriaen bekent ontvangen te hebben van 

Peetermans Jan Baptist als momber van het weeskind van wijlen Govaerts Anna 

Catharina daar vader af leeft Verheyen Adriaen en uit de penningen die aan dezelfde wees 

competeren, een som van 100 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis en hof gestaan en gelegen in De Plaetse alhier 

renende oost Mertens Jan Baptist, zuid Augustijns Aldegonda, west de straat en noord 

Mertens Jan Baptist. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-361] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Verellen Godefridus (zoon van Verellen Godefridus) 501 roeden heide 

renende zuid Dams Jan Baptist, noord Dams Jan Baptist Jan Baptist zoon. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-362] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Peetermans Hendrick cum uxore 275 roeden heide renende oost de baan, 

zuid de baan en het vijverken van meyer Vrints, west Binnemans Jan Baptist en noord den 

loop. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-363] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Mertens Theresia weduwe van Van Den Bruel Hendrick 68 roeden heide 

renende oost Mertens Jan Baptist, zuid, west en noord de baan. 
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29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-364] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Van Roy Anna weduwe van Cuypers Michiel 208 roeden heide renende oost 

den weg, zuid Aerts Geert, west de baan en noord de weg van Trichelhoeck. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-365] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Beten Peeter 550 roeden heide renende oost Binnemans Jan Baptist, zuid 

dezelfde, west koper en noord de gemeente. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-366] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Binnemans Jan Baptist cum uxore 183 roeden heide renende oost de baan, 

zuid de baan, west Eindhouthamme en noord de weg van Trichelhoeck. 

Item 474 roeden heide renende oost Peetermans Hendrick en het vijverken van meyer 

Vrints, zuid Dams Jan Baptist, west de heide en noord den loop. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-368] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Binnemans Jan Baptist cum uxore 539 roeden heide renende oost de heide, 

zuid de baan, west Beten Peeter en noord de heide. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-369] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Verheyen Anna 252 roeden heide renende oost weduwe Keersmaeckers, zuid 

haarzelf, west Binnemans Jan Baptist en noord Aerts Geert. 

Om dit te betalen gaat de koopster een lening aan tegen 3 guldens jaarlijks op 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

In de marge: Op 17 juni 1791 compareerde Van Dingenen Matthijs die vertoond de 

kwitantie luidende als volgt: ontvangen van Van Dingenen Matthijs 

betalende in de naam van Verheyen Anna een som van 5 guldens, 12 

stuivers en 2 oorden voor 10 jaren interest over 3 percelen heide aan hem 

verkregen uit de gemene heide van Eindhout. 
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Item alsnog ontvangen 18 guldens en 18 stuivers in afkwijting van de 

koopsom van dit perceel … actum ut ante. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-370] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Van Genechten Michiel 619 roeden heide renende oost de baan, zuid de weg 

naar Oosterlo, west het loopken en noord de weg. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 3 guldens jaarlijks op 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-372] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Hufkens Joseph 149 roeden heide renende oost zichzelf, zuid de weg naar de 

Trichelhoeck, west de baan en noord het loopken. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 3 guldens jaarlijks op 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-374] 

Sanen Egidius Emmanuel (hoofddrossaard van het Land van Geel) als rentmeester van 

haar Hoogheid de Vrouw en Princes van Geel en volmacht hebbend van heer Borremans H. 

G. (raad en intendant van de voorstaande Vrouw en Princes van Geel) verkoopt in die 

kwaliteit aan Aerts Geeraert 147 roeden heide renende oost zichzelf, zuid Verheyen Anna, 

west de baan en noord Van Roy Anna. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 3 guldens jaarlijks op 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-376] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan Van Alten Andreas en Mertens Frans (ieder voor de helft) 225 roeden heide 

gelegen in Den Trichelhoeck renende oost de weg, zuid weduwe Michiels Jan, west en 

noord de weg. 

Om dit te betalen gaan de kopers een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 

100 guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-378] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan de weduwe van Michiels Jan 225 roeden heide gelegen in Den Trichelhoeck 

renende oost de weg, zuid de baan, west den weg en noord Van Alten Andreas. 
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Om dit te betalen gaat de koopster een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 

100 guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-379] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan Hollants Peeter 280 roeden heide renende oost de weg, zuid de baan, west 

Beten Norbert en Verwimp Peeter, noord zichzelf. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 100 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-381] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan Van Genechten Jan Baptist een perceel heide gelegen in Den Trichelhoeck 

renende oost Van De Weyer Theodoor, zuid de straat, west ook de straat en noord de heide. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 100 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-382] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan Van Genechten Jan Baptist een perceel heide gelegen in Den Trichelhoeck 

groot 394 roeden renende oost de schrans, zuid Willems J. F., west Van De Weyer 

Theodoor en noord ... 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 100 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-383] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan Verwimp Peeter 171 roeden heide in Den Trichelhoeck renende oost Hollants 

Peeter, zuid en west de baan, noord Beten Norbert. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 100 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-385] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan de weduwe van Michiels Jan de helft van 464 roeden heide westwaarts 

gelegen in Den Trichelhoeck renende oost advocaat Pauli, zuid de baan, west dezelfde baan 

en noord Heylen. 
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Om dit te betalen gaat de koopster een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 

100 guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-386] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan Beten Norbert 270 roeden heide in Den Trichelhoeck renende oost Hollants 

Peeter, zuid Verwimp Peeter, west de weg en noord Van Alten Andries. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 100 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

29 maart 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-387] 

Hollants Peeter (meyer) geassisteerd met Verwimp Peeter (savelmeester van Den 

Trichelhoeck) maken gebruik van de plakkaten tot het opbreken van de heiden om te 

verkopen aan Van De Weyer Theodoor 590 roeden heide renende oost de schrans, zuid Van 

Genechten Jan Baptist, west zichzelf en noord de baan. 

Om dit te betalen gaat de koper een lening aan tegen 1 gulden en 10 stuivers jaarlijks op 100 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld al dit gekocht land. 

26 april 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-389] 

Binnemans Jan Baptist en zijn vrouw Gebruers Theresia verkopen aan Mans Paulus cum 

uxore 183 roeden heide gelegen alhier tot Eindhout renende oost de baan, west gemeente 

van Eindhouthamme en noord s’heeren straat. 

10 mei 1773 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-390] 

Van Roy Peeter en zijn vrouw Van Tentel Anna bekennen ontvangen te hebben van Beten 

Peeter (Heilige Geestmeester) uit de penningen van de Heilige Geest van Eindhout een 

som van 160 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven hun huis, hof en binnenveld gestaan en gelegen in Den 

Trichelhoeck groot 37 roeden renende oost Ven Hendrick erfgenamen, zuid juffrouw Van 

Baerle, west Ven Jan Baptist en noord de straat. Dit huis aan de comparant competerende 

volgens erfenis. 

21 juni 1773 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-393] 

Compareerde Verellen Jan Baptist die last en procuratie heeft vanwege heer Bols 

Joannes Franciscus (drossaard van Meerhout) en verkoopt in die kwaliteit aan Wijnants 

Jan cum uxore een sille land gelegen tot Eindhout waarvan de helft leenroerig is onder het 

Leenhof Van Galen of Reynders renende oost koper, zuid verkoper, west Binnemans Jan 

Baptist en noord Boeckmans Adriaen. 

21 juni 1773 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-395] 

Wijnants Jan en zijn vrouw Van Hout Joanna Maria bekennen ontvangen te hebben van 

Van Dingenen Jacobus (kerkmeester van Zammel) uit de penningen van de Kerk van 

Zammel een som van 210 guldens courant geld. 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 73 

 
Als onderpand wordt gegeven een huis met 100 roeden erve waarvan de helft leenroerig is 

onder de leenboek Van Galen of Renders renende in het geheel oost rentgelders, zuid heer 

Bols drossaard, west Binnemans Jan Baptist en noord Boeckmans Adriaen. Dit huis door de 

rentgelders verkregen bij koop tegen Bols Joannes Franciscus (drossaard van Meerhout). 

Nota: Hiermee komt te cesseren, dood en teniet te zijn een rente van 75 guldens 

courant geld die de rentgelders zijn geldende aan de Kerk van Zammel 

volgens akte gepasseerd voor notaris Tiboors op 9 augustus 1768. 

In de marge: Op 25 oktober 1786 compareerde Aerts Peeter die vertoond een kwitantie 

van het kapitaal van 210 guldens … om te casseren 2 renten te samen van 

300 guldens courant geld als wijlen Wijnants Jan heeft bekend aan de 

Kerk van Zammel op 21 juni 1773 en 23 januari 1775 … 

14 september 1773 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-401] 

Boons Trudo (inwoner van Genebroek onder Meerhout) bekent ontvangen te hebben van 

Dams Hendrick (kapelmeester) uit de penningen van de Kapel van Zittaart een som van 

100 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gesteld een weide groot een sille gelegen tot Eindhout en door de 

comparant verkregen bij erfenis van zijn ouders renende oost Vos Gertrudis, zuid Bols 

Catharina, west Verwimp Jan en noord erfgenamen van Baerle. 

21 maart 1774 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-405] 

Molenberghs Guilielmus en zijn vrouw Mondelaers Gertrudis bekennen ontvangen te 

hebben vanwege Beten Peeter als rentmeester van de Heilige Geest van Eindhout een 

kapitaal van 250 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een quachte gelegen tot Eindhout groot 1,5 sillen renende 

oost Peetermans Hendrick, zuid kerk alhier, west weduwe Kerckhofs Peeter en noord Den 

Kercken Bosch. Dit perceel door de rentgelders verkregen bij koop tegen Molenberghs Jan. 

Item 200 roeden land leenroerig onder het leenhof van Roosbeeck renende oost Willems 

Thomas, zuid Smolderen Jan Baptist, west weduwe Kerckhofs en noord … Item den timmer 

gebouwd op de grond van Verachtert Hendrick nom. uxoris en de wezen van Van Uytsel 

Dimpna. 

30 mei 1774 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-410] 

Compareerde Michiels Peeter voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor Michiels Jan 

Baptist, Michiels Elisabeth en Michiels Anna zijn zusters en broer. Hij bekent in die 

kwaliteit ontvangen te hebben uit handen van Verellen Godefridus (zoon van Verellen 

Godefridus) een som van 900 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een half bunder land genaamd Den Dommelaer gelegen in 

Den Trichelhoeck renende oost weduwe Kerckhofs, zuid Abdij van Tongerlo, west Willems 

Thomas en noord advocaat Pauli. Item een huis met binnengeleg groot 4 sillen renende oost 

hunzelf, zuid Willems Thomas, west dezelfde en noord de straat. Leenroerig onder het 

Leenhof van Trichel. Item 3 sillen land renende oost Verachtert Hendrick, zuid Vranckx 

Frans, west Claes … en noord Heylen Guilliam. 
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30 mei 1774 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-414] 

Mertens Frans bekent ontvangen te hebben uit handen van Verellen Godefridus een som 

van 500 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnengeleg 

groot 5 sillen en gelegen in Den Trichelhoeck renende oost en zuid de straat, west en noord 

zichzelf. 

In de marge: Op 26 mei 1777 compareerde Mertens Frans (rentgelder) en vertoond de 

originele constitutie brief waaronder staat de kwitantie en procuratie tot 

cassatie luidende als volgt: de ondergeschreven bekend het kapitaal van 

500 guldens courant geld met de interesten ontvangen te hebben van 

Mertens Frans waardoor deze gecasseerd, dood en teniet is gedaan … en 

was ondertekend: Verellen Godefridus. 

22 juli 1774 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-418] 

Van De Goor Arnoldus (jongeman en inwoner van Eindhout) bekent ontvangen te hebben 

van Smolderen Christiaen en zijn vrouw Hollants Catharina (inwoners van 

Eindhouthamme) een som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt verbonden 265 roeden land genaamd Het Hooghvelt gelegen in Den 

Trichelhoeck renende oost Ven Jan Baptist erfgenamen, zuid Verellen Godefridus, west heer 

Mangelschots en noord De Lammekens Straet. Door de comparant verkregen bij successie 

van Van De Goor Arnoldus zijn vader. 

20 november 1774 Borgbrief       [EHT-OGAxx-422] 

Voor de schepenen compareerde Beten Peeter (Heilige Geestmeester) die zich met 

toestemming van de schepenen en pastoor Lekens heeft gesteld als borg voor Michiels 

Geeraert en zijn vrouw Schuermans Maria Catharina (beiden geboortig van Eindhout) en 

hun wettig te verkrijgen kinderen als dit moest nodig zijn om te ontlasten de Heilige Geest 

van Tessenderlo of andere plaatsen als waar ze zouden wonen. 

23 januari 1775 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-424] 

Wijnants Jan en zijn vrouw Van Hout Joanna Maria bekennen ontvangen te hebben van 

Boeckmans Arnoldus (kerkmeester van Zammel) uit de penningen competerende de Kerk 

van Zammel een som van 90 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis met 100 roeden erf waarvan de helft is leenroerig 

onder het Leenhof Van Galen of Renders renende in het geheel oost rentgelders, zuid heer 

Bols (drossaard), west Binnemans Jan Baptist en noord Boeckmans Adriaen. Item het deel 

dat op de 2e comparante verstorven is bij dood van … (niet vermeld) en alsnog in 

vruchtgebruik bezeten wordt bij Van Genechten Joanna gelegen onder Olen. Dit huis is 

alsnog belast aan de Kerk van Zammel met een rente van 210 guldens courant geld 

volgens goedenis van 21 juni 1773. 

In de marge: Op 25 oktober 1786 compareerde Aerts Peeter die vertoond een 

procuratie tot het casseren van deze rente 90 guldens … om te casseren 2 

renten te samen van 300 guldens courant geld als wijlen Wijnants Jan 

heeft bekend aan de Kerk van Zammel op 21 juni 1773 en 23 januari 1775 

… 
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6 maart 1775 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-427] 

• Mertens Theresia weduwe van wijlen Van Den Bruel Henricus. 

• Van Den Bruel Maria Elisabetha geassisteerd met Van Sweevelt Jan haar man en 

momber. 

• Van Den Bruel Theresia (bejaarde jongedochter). 

Ze verkopen aan Mertens Thomas en zijn vrouw Kenis Elisabeth een huis, stal, schuur en 

hof met het binnengeleg groot te samen 150 roeden renende oost Mertens Jan Baptist, zuid 

de pastorij, west de straat en noord zichzelf. Item 68 roeden heide wezende de voorhof van 

zijn huis bij de eerste comparanten verkregen bij koop tegen heer drossaard en rentmeester 

volgens goedenis van 29 maart 1773. Dit huis is belast met 2 jaarlijkse lezende missen aan 

de Kapelanie alhier bij kopers aan te nemen. 

6 maart 1775 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-429] 

Govaerts Maria Anna weduwe van wijlen Hollants Peeter bekent ontvangen te hebben van 

Peetermans Hendrick cum uxore een kapitaal van 650 guldens courant geld. Als 

onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het binnengeleg groot te samen 150 

roeden en gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Van Alten Andries erfgenamen, zuid 

haarzelf, west Beten Norbert en rentgeldster, noord rentgeldster. Item 110 roeden bempd 

gelegen als voor renende oost advocaat Pauli, zuid Heylen Guilliam, west Van Alten Andries 

erfgenamen en noord de gemeyne heyde. 

Item 130 roeden bempd genaamd De Cleynen Bempt gelegen als voor renende oost 

Smolderen Christiaen, zuid Van Alten Andries erfgenamen, west rentgeldster en noord 

Boeckmans Antoon. Item 265 roeden land genaamd Het Hoogh Velt renende oost Ven Jan 

Baptist erfgenamen, zuid Verellen G., west heer Mangelschots en noord De Lammekens 

Straet. Deze panden door de rentgeldster verkregen bij successie in haar weduwlijke staat 

van Van De Goor Arnoldus. Het laatste perceel is belast met 200 guldens courant geld aan 

Smolderen Christiaen volgens goedenis van 22 juli 1774. 

Nota: Met deze rente is gekweten 400 guldens courant aan de kinderen van 

Smits Peeter, met de resterende 250 guldens is betaald de last die aan de 

rentgeldster was opgelegd als erfgenamen van … (niet vermeld). 

26 juni 1775 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-433] 

• Mertens Hendrick 

• Verheyen Adriaen als vader van zijn minderjarig kind verwekt met Govaerts Anna 

Catharina (met autorisatie van de wethouders van Geel). 

Ze verkopen aan Van Gorp Jan Baptist en zijn vrouw Binnemans Anna Elisabetha een 

huis met het erf daaraan gelijk het aan de verkopers was competerende, gestaan en gelegen 

in De Plaetse van Eindhout renende oost Mertens Jan Baptist, zuid De Swert Joseph, west 

de baan en noord Mertens Jan Baptist. Verkocht voor een som van 250 guldens courant geld 

boven een rente van 100 guldens courant geld tot behoef van de wees van voorstaande 

Verheyen Adriaen en die de kopers tot hun last nemen. Van deze verkoop is conditie 

gepasseerd voor notaris Peetermans op 11 juni 1775. 
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26 juni 1775 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-435] 

Van Gorp Jan Baptist en zijn vrouw Binnemans Anna Elisabetha bekennen ontvangen te 

hebben van Verheyen Adriaen als vader van zijn minderjarig kind verwekt met wijlen 

Govaerts Anna Catharina (en tot behoef van dit kind) een som van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een huis en hof gestaan en gelegen tot Eindhout in De 

Plaetse renende oost en noord Mertens Jan Baptist, zuid De Swert Joseph, west de baan. 

Dit huis ook nog belast met 100 guldens aan de voorstaande wees. 

9 oktober 1775 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-438] 

Van Elstraate Maria laatst weduwe van wijlen Ven Peeter en eerst weduwe van wijlen 

Vrints Albertus Matheus en hiertoe gemachtigd vanwege Vrints Joannes haar zoon. Ze 

bekend tot behoef van voorstaande Vrints Joannes ter rente gelicht te hebben uit handen 

van Smolderen Christiaen (president schepen van Eindhouthamme) en tot behoef van de 

gemeente Eindhouthamme een som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte van voorstaande Vrints Joannes op hem 

verstorven bij dood van zijn vader en gelegen tot Eindhout en Geel. 

In de marge: Op 8 februari 1796 compareerde Van De Weyer Theodoor (president 

schepen van Eindhouthamme) die verklaard dit kapitaal van 200 guldens 

ontvangen te hebben met de interesten. Hierdoor is deze rente 

gecasseerd, dood en teniet gedaan … 

17 december 1775 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-441] 

Van Dingenen Maria Carolina geassisteerd met Verwimp Hendrick haar man en momber 

verkoopt aan Augustijns Aldegonda 122 roeden land renende oost Diel Wauters straatje, 

zuid Aerts Geert, west Binnemans Jan Baptist en noord Cuypers Machiel. 

26 februari 1776 Onderpand voor titel van priester    [EHT-OGAxx-443] 

Compareerde Verellen Godefridus weduwnaar van wijlen Peetermans Anna Maria naast 

zijn bejaarde zoon Verellen Hendrick daar moeder af was de voorstaande Peetermans 

Anna Maria die achtergelaten heeft 5 kinderen nl. voorstaande Verellen Henricus, Verellen 

Frans, Verellen Godefridus, Verellen Maria Anna en Verellen Theresia. Welke 2 laatste 

kinderen ab intestato kort na hun moeders dood ongehuwd zijn overleden. 

Welke comparanten tot promotie en vordering van de priesterlijke titel die Verellen Frans 

(theologant in het seminarie Episcopaal binnen Antwerpen) van intentie is om eerstdaags te 

aanvaarden en voor dezelfde titel te stellen als pand het 3e deel in al de hierna beschreven 

goederen uit hoofde en bij successie van wijlen de voorstaande Peetermans Anna Maria 

die dezelfde goederen verkregen had van wijlen haar ouders Peetermans Nicolaus en 

Bauwen Anna Maria als bij koop tegen Peetermans Hendrick en Peetermans Dimpna 

haar zuster en broer volgens de scheiding en deling van 10 maart 1744. 

Te weten een huis, hof en binnengeleg groot te samen 400 roeden gelegen tot Eindhout in 

Den Trichelhoeck renende oost heer Mangelschots erfgenamen, zuid Breugelmans Cornelis, 

west Mertens Elisabeth erfgenamen en noord de straat. Item 250 roeden land renende oost 

Verboven M. en P., zuid hunzelf, west de straat en noord Govaerts Maria Anna. Item 570 
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roeden land renende oost en zuid advocaat Pauli, west de straat, noord zichzelf en Verboven 

M. en P. 

Item 167 roeden land renende oost Van Baerle, zuid Bellinckx Frans, west advocaat Pauli en 

noord hunzelf. Item 175 roeden land genaamd Het Rot renende oost Huypens Mathijs en 

Huypens Hendrick, zuid Heylen Guilliam, west Peetermans Hendrick en noord advocaat 

Pauli. Item 68 roeden bempd renende oost heer Mangelschots, zuid Smolderen Christiaen, 

west dezelfde en noord het broeck. Item 367 roeden bempd renende oost advocaat Pauli, 

zuid Mertens Frans, west Van De Weyer F. en noord Hollants Catharina. 

Item 93 roeden land renende oost Mertens Frans, zuid en west de straat, noord Van De 

Weyer Frans. Item 206 roeden land renende oost en zuid advocaat Pauli, west Van Baerle 

en noord advocaat Mangelschots. Item 252 roeden broeck renende oost De Thien Sille, zuid 

advocaat Pauli, west De Laecke en noord Ven Jan Baptist erfgenamen. Item 227 roeden 

broeck renende oost Heylen Guilliam, zuid advocaat Pauli, west Heilige Geest alhier en 

noord Hollants Peeter. 

Item 303 roeden land renende oost Abdij van Tongerlo, zuid Peetermans Hendrick, west 

Kapel van Sint-Bavo en noord advocaat Mangelschots. Item 142 roeden land renende oost 

de straat, zuid Ven Jan Baptist erfgenamen, west Smolderen Christiaen en noord 

Boeckmans Aert.  

Competerende al de voorgaande goederen voor een 3e deel aan de 2e comparant uit hoofd 

en bij successie van zijn moeder de voorstaande Peetermans Anna Maria die hetzelfde 

verkregen had volgens scheiding en deling van 10 maart 1744. Item stelt de 2e comparant 

voor de priesterlijke titel van zijn broer Verellen Frans alsnog het 3e deel in de navolgende 

goederen op hem verstorven bij dood van zijn moeder. 

Te weten huis, stal, schuur, hof en binnengeleg groot te samen 59 roeden renende oost Van 

Goor L., zuid den loop, west Binnemans Jan Baptist en noord de straat bij de 1e comparant 

en wijlen zijn huisvrouw verkregen bij koop tegen Peetermans Hendrick en Peetermans 

Dimpna volgens goedenis van 14 maart 1754. Item 94 roeden land renende oost Binnemans 

Hendrick, west Peetermans Hendrick, noord Binnemans Jan Baptist en zuid Mertens 

Hendrick bij de 1e comparant en wijlen zijn huisvrouw verkregen bij koop volgens goedenis 

als voor. 

Item 88 roeden land renende oost Keersmaekers Jan Baptist, zuid de straat, west Muling(?) 

Jan Baptist en noord hunzelf. Item 118 roeden land renende oost Verellen Jan Baptist, zuid 

hunzelf, west Gebruers Maria en noord de straat. Item 150 roeden bempd renende oost en 

zuid Blanckaerts Andries, west Mertens Jan Baptist, noord Daems Jan Baptist. Item 524 

roeden land renende oost heer Pauli, zuid de straat, west Verellen Jan Baptist en noord 

Blanckaerts Maria. Item 110 roeden land renende oost Vandingenen Peeter, zuid de straat, 

west Verellen Jan Baptist en noord Cauwenberghs Anna. 

Item 145 roeden broeck renende oost Peetermans Hendrick, zuid De Laeck, west de kerk 

alhier en noord meyer Vrints erfgenamen. Item 300 roeden renende oost Voordeckers Maria, 

zuid en west de straat, noord Peetermans Hendrick. Item 57 roeden schaarbos renende oost 

de straat, zuid Abdij van Tongerlo, west Willems Frans en noord Binnemans Jan Baptist. 

Item 255 roeden land renende oost Dams Jan Baptist, zuid Bellinckx Frans, west Van Alten 

Andries en noord de heide. Item 100 roeden land renende oost hunzelf, zuid Haseldonckx 

Jan, west Goossens Jan Baptist en noord de straat. 
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Item 150 roeden land renende oost Mertens Hendrick, zuid Binnemans Hendrick, west Vrints 

Peeter en noord de straat. Item 237 roeden land renende oost Smolderen Christiaen, zuid 

drossaard Bols, west meyer Vrints erfgenamen en noord de straat. Item 112 roeden land 

renende oost de straat, zuid heer pastoor alhier, west Princes van Geel en noord Binnemans 

Jan Baptist. Item 48 roeden schaarbos renende oost de straat, zuid advocaat Govaerts, west 

Dams Jan Baptist en noord hunzelf. Item 109 roeden land renende oost Princes van Geel, 

zuid hunzelf, west Binnemans Jan Baptist en noord Princes van Geel. 

Al de voorstaande goederen getaxeerd door de schepenen en bevonden waardig te zijn de 

som van 9000 guldens wisselgeld en dus het 3e deel daarvan waardig 3000 guldens 

wisselgeld. Al deze goederen toekomend aan de 1e comparant voor het vruchtgebruik en 

aan de 2e comparant voor de eigendom uit hoofde van wijlen Peetermans Anna Maria, dit 

alles volgens haar testament gemaakt op 6 oktober 1764 voor notaris Tiboors te Oosterlo. 

11 maart 1776 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-456] 

Compareerde Verheyen Anna weduwe van wijlen Van Dingenen Adriaen geassisteerd met 

Van Dingenen Matthijs haar meerderjarige zoon die zich ook sterk maakt voor Van 

Dingenen Josephus en Van Dingenen Frans zijn broers. Ze bekennen ontvangen te 

hebben van Van Dingenen Anna Catharina (dochter van Van Dingenen Adrianus) 275 

guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gesteld een huis, hof, stal en binnengeleg groot te samen 100 roeden 

renende oost de straat, zuid Mertens Jan Baptist, west Mertens Matthijs kinderen en noord 

hunzelf. Item 200 roeden heide renende oost de straat, zuid hunzelf, west de straat en noord 

Aerts Geert. Item 80 roeden heide renende oost, zuid en noord de straat, west Mans Paulus. 

Item 25 roeden heide renende oost weduwe Keersmaekers Jan Baptist, zuid Binnemans Jan 

Baptist, west de straat en noord Aerts Geert. 

Item 238 roeden leenroerig onder het Leenhof van Renders of Ten Gaele renende oost 

Huypens Matthijs kinderen, zuid het broeck, west hetzelfde en noord Tongerlo. Het huis en 

binnengeleg is nog belast met 250 guldens aan de Kerk van Eindhout. 

28 oktober 1776 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-460] 

Binnemans Henricus en zijn vrouw Mertens Elisabeth (inwoners van Eindhout) bekennen 

ontvangen te hebben van Van De Poel Jan Baptist cum uxore (inwoners van Oosterlo) een 

som van 300 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gesteld 2 sillen land genaamd Den Hoeckbergh renende oost 

Smolderen Jan Baptist erfgenamen, zuid advocaat Pauli, west weduwe Cuypers Machiel en 

noord de straat. Bij de rentgelder verkregen bij erfenis van zijn ouders volgens scheiding en 

deling gepasseerd voor notaris Peetermans. 

In de marge: Op 2 juni 1783 compareerde Binnemans Hendrick (rentgelder) die 

vertoond de originele rentebrief waaronder een kwitantie genoteerd staat: 

ondergeschreven bekent ontvangen te hebben uit handen van Binnemans 

Hendrick dit kapitaal van 300 guldens met de interesten … actum 3 

december 1781 en was ondertekend: Van De Poel Jan Baptist. 
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28 oktober 1776 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-463] 

Mertens Thomas (inwoner van Eindhout) bekent ontvangen te hebben van Beten Peeter 

als Heilige Geestmeester uit de penningen die competeren aan de Heilige Geest van 

Eindhout een som van 100 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een sille land in zijn huisveld renende oost Het Stajkeird(?), 

zuid de pastorij, west rentgelder en noord de heide. Dit perceel door de rentgelder verkregen 

bij successie van zijn ouders. 

11 november 1776 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-466] 

Notaris Tiboors (inwoner van Oosterlo) verkoopt aan Verboven Martinus cum uxore een 

half bunder broeck in Het Trichelbroeck in De Thien Sillen en aan hem verkoper 

competerend uit hoofd van wijlen zijn vrouw Mertens Joanna. 

25 november 1776 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-467] 

Van Genechten Walterus (gewezen secretaris van Eindhout) bekent ontvangen te hebben 

van Aerts Jan Baptist (aalmoezenier van Geel) een som van 350 guldens wisselgeld uit de 

penningen van de armen tot Geel. Als onderpand wordt gegeven 6 bunders bos gelegen tot 

Eindhout renende oost drossaard Bols, zuid Abdij van Tongerlo en zichzelf, west meyer 

Vrints erfgenamen en de weduwe Van Den Bruel, noord ….  

Dit perceel bij de rentgelder verkregen bij koop tegen verscheidene personen volgens 

goedenis. Dit perceel is ook nog belast met een rente van 710 guldens wisselgeld aan de 

Heilige Geest van Veerle. 

25 november 1776 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-470] 

Mertens Jan Baptist en zijn vrouw Ven Anna Elisabeth verkopen aan Mertens Anna 

Catharina weduwe van Keersmaeckers Jan Baptist een sille land gelegen op Het Hoogh 

Velt in Den Trichelhoeck renende oost Nijs D., zuid advocaat Pauli, west Bellinckx Frans en 

noord Verellen G. Dit perceel bij de verkopers verkregen bij successie van wijlen Ven Jan 

Baptist die vader was van de vrouw van de comparant. 

23 december 1776 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-471] 

Van Gorp Jan Baptist en zijn vrouw Binnemans Anna Elisabeth bekennen ontvangen te 

hebben van Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de penningen van de Heilige Geest 

van Eindhout een som van 150 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gesteld een huis met het daaraan gelegen erf alhier in De Plaetse 

renende oost Mertens Jan Baptist, zuid De Swert Joseph, west de baan en noord Mertens 

Jan Baptist. Dit huis aan de rentgelders competerend bij koop tegen de mombers van het 

minderjarig kind van wijlen Govaerts Anna Catharina daar vader van is Verheyen Adriaen 

volgens goedenis gepasseerd voor de schepenen op 26 juni 1775. 

Verder verklaren de rentgelders als gevolg van de procuratie aan hen gegeven vanwege 

Van Gorp Balthazar en Coes Gertrudis (ouders van de 1e comparant) om als extra pand te 

stellen een bempd groot een sille renende oost heer Renders, zuid Van Sweevelt Anna, west 

Bellinckx Frans en noord Sweeksbroeck. Dit perceel aan hun competerend bij koop tegen 
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Van Lommel Peeter en Luyten Dimpna volgens goedenis gepasseerd voor meyer en 

laatschepenen van het hof van Tongerlo anno 1775. 

Het voorstaande huis is ook belast met 100 guldens courant geld aan het minderjarig kind 

van wijlen Govaerts Anna Catharina volgens goedenis van 26 juni 1775. 

10 maart 1777 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-476] 

Compareerde Kauwenberghs Jan Baptist die vertoond onwederroepelijke procuratie 

gepasseerd voor notaris Tielens te Diest op 26 april 1773 vanwege Van De Vliet Frans en 

zijn vrouw Dams Maria Anna. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Ramackx Martinus en zijn 

vrouw Blanckaerts Anna Maria Theresia (inwoners van Diest) een half bunder land 

gelegen alhier onder Eindhout renende oost koper, zuid Kenis Frans, west Smolderen Jan 

Baptist en noord de straat. 

Item een half sille land renende oost de straat, zuid weduwe Kersmaeckers, west Vos 

Adriaen erfgenamen en noord Gebruers Maria. 

28 april 1777 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-478] 

Compareerde Beten Norbert als gemachtigde bij procuratie vanwege Machiels Peeter 

(zoon van Machiels Joannes). Hij verkoopt in die kwaliteit aan Verboven Martinus cum 

uxore een sille hooiwas gelegen in Het Eynthouts Trichel Broeck renende oost De Thien 

Sillen, zuid Verellen Godefridus, west De Laeck en noord Adbij van Averbode. 

15 juni 1778 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-480] 

• Van Alten Hendrick 

• Mertens Frans en Mertens Adriaen 

• Voorstaande Van Alten Hendrick als procuratie hebbend van Van Alten Adriaen en 

Wauters Josephus (beiden inwoners van de stad Antwerpen). 

• Voorstaande Van Alten Hendrick als momber van de kinderen van wijlen Wauters 

Cornelis en Van Alten Catharina. Hiertoe gebruikend de autorisatie van de 

schepenen van Westerlo. 

Allen erfgenamen van Van Alten Andreas en Cauwenberghs Anna. Ze verkopen aan 

eerwaarde heer Schroyen (Kapellaan tot Zammel) een half bunder hooiwas in Het Trichel 

Broeck rijdende met Heylen Guilielmus. Renende in het geheel oost Heilige Geest alhier, 

zuid Cauwenberghs Elisabeth, west Heilige Geest en noord Verellen Godefridus. De conditie 

van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Van Genechten. 

15 juni 1778 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-482] 

• Van Alten Hendrick 

• Mertens Frans en Mertens Adriaen 

• Voorstaande Van Alten Hendrick als procuratie hebbend van Van Alten Adriaen en 

Wauters Josephus (beiden inwoners van de stad Antwerpen). 

• Voorstaande Van Alten Hendrick als momber van de kinderen van wijlen Wauters 

Cornelis en Van Alten Catharina. Hiertoe gebruikend de autorisatie van de 

schepenen van Westerlo. 
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Allen erfgenamen van Van Alten Andreas en Cauwenberghs Anna. Ze verkopen aan 

Mertens Frans een huis, stal en schuur met een sille land gelegen in Den Trichelhoeck 

renende oost koper, zuid dezelfde, west en noord Hollants Peeter. De conditie van deze 

verkoop is gepasseerd voor notaris Van Genechten. 

15 juni 1778 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-483] 

• Van Alten Hendrick 

• Mertens Frans en Mertens Adriaen 

• Voorstaande Van Alten Hendrick als procuratie hebbend van Van Alten Adriaen en 

Wauters Josephus (beiden inwoners van de stad Antwerpen). 

• Voorstaande Van Alten Hendrick als momber van de kinderen van wijlen Wauters 

Cornelis en Van Alten Catharina. Hiertoe gebruikend de autorisatie van de 

schepenen van Westerlo. 

Allen erfgenamen van Van Alten Andreas en Cauwenberghs Anna. Ze verkopen aan 

Mertens Frans een sille land renende oost advocaat Pauli, zuid Van De Weyer Frans, west 

koper en noord Heylen Guilielmus. De conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris 

Van Genechten. 

13 juli 1778 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-484] 

Van Genechten Walterus verkoopt aan heer Schroyen (Kapellaan tot Zammel) ¾ delen in 

een schaarbos gelegen alhier tot Eindhout waarvan het andere 4e deel competeert aan 

Vrancx Frans cum suo renende oost Beten Norbert cum suis, zuid heer Vermeeren 

erfgenamen, west Mertens Hendrick en Binnemans Hendrick, noord Het Ovenstraatje. 

16 november 1778 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-486] 

Compareerde Couwenberghs Jan Baptist (dienaar van justitie) volgens de 

onwederroepelijk procuratie op hem verleden en ingeschreven in een conditie van verkoop 

gepasseerd voor de wethouders van Meerhout op 9 november 1778 en verleden bij: 

• Dams Peeter, Dams Hendrick en Dams Arnoldus, allen meerderjarige zonen van 

wijlen Dams Peeter.  

• Boons Peeter in huwelijk met Dams Anna Christina.  

• Meyten Jan Baptist en Cuyvers Peeter (schepenen van het Hof Van De Weyer 

binnen Meerhout Gestel) als geassumeerde mombers voor de wezen van wijlen 

Dams Henrick en Ceunen Anna. Item dezelfde voor de wezen van Dams Jan 

Baptist en Cuyvers Elisabeth. 

• Dams Jan (zoon van Dams Henricus) en Van Sweevelt Jan Baptist in huwelijk met 

Dams Anna Margo. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan heer Van Hamme L. J. (secretaris van Meerhout) een 

bempd gelegen onder Eindhout aan Den Pessendijck groot 1,5 sillen renende oost 

voorstaande dijk, zuid heer Clercx(?), west Bosmans Jan erfgenamen en noord Goos Frans. 
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8 februari 1779 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-488] 

Compareerde Beeten Peeter (Heilige Geestmeester) en in die kwaliteit als evictent 3 van het 

pand en deel gecompeteerd hebbend aan Van Roy Peeter. Item Verellen Godefridus 

(secretaris) als last en procuratie hebbend van Van Tentel Jan, Van Tentel Frans en Van 

Tentel Hendrick voor het andere deel in het nabeschreven huis en erf. 

Ze verkopen in die kwaliteit aan Verboven Martinus cum uxore een huis met aanhorigheden 

en een sille erf gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verboven Peeter nom. uxoris, zuid 

Van Baerle Frans, west koper en noord de straat. 

8 februari 1779 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-489] 

Verboven Martinus en zijn vrouw Ven Theresia verklaren ontvangen te hebben vanwege 

Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de penningen van de Heilige Geest van Eindhout 

een som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis met aanhorigheden en een sille erf gelegen in Den 

Trichelhoeck renende oost Verboven Peeter nom. uxoris, zuid Van Baerle Frans, west 

rentgelder en noord de straat. Item een half sille hooiwas in De Thien Sillen rijdende met 

Smolderen Christiaen, advocaat Pauli en meer anderen. Dit laatste pand bij hen 

verkregen volgens koop tegen notaris Tiboorts volgens goedenis van 11 november 1776. 

In de marge: Op 20 november 1790 compareerde Verboven Martinus die vertoond de 

originele rentebrief waaronder een kwitantie geschreven staat: de 

ondergeschreven bekent ontvangen te hebben uit handen van Verboven 

Martinus een som van 200 guldens met de interesten en was ondertekend: 

Beten Peeter (Heilige Geestmeester). 

22 maart 1779 Borgbrief       [EHT-OGAxx-492] 

Beten Peeter (Heilige Geestmeester), met toestemming van de schepenen en pastoor Van 

Dun, heeft zich gesteld als borg voor Van Dingenen Catharina (geboren te Eindhout) 

mitsgaders voor de helft van haar wettige te verkrijgen kinderen met Schellens Peeter 

(geboren te Gestel onder Meerhout). En dat voor de schade die de Heilige Geest van 

Meerhout of andere plaatsen mogelijk zouden overkomen vanwege de voorstaande Van 

Dingenen Catharina. 

19 april 1779 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-493] 

Michiels Anna Catharina weduwe van wijlen Bourbon Philippus Ludovicus verkoopt aan 

heer Ramacx en juffrouw Blanckaerts Theresia (inwoners van Diest) een half bunder land 

gelegen tot Eindhout aan de pastorij en genaamd Dilis Hoff renende oost Verellen 

Godefridus en Binnemans Jan Baptist cum suis, zuid, west en noord de straat. 

Dit perceel is ook nog belast met een kapitale rente van 525 guldens waarvan de 

verkoopster beloofd die af te leggen tussen heden en een half jaar. 

 

 
3 Evictie: rechtsvordering waardoor iemand zijn eigendom wordt ontnomen 
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30 april 1779 Inbeslagname van land     [EHT-OGAxx-495] 

Op 30 april 1779 is door de deurwaarder op verzoek van Mevrouw de Barones uit kracht van 

extinctie verworven in de Raad van Brabant op 21 april 1779 gearresteerd en aangeslagen 

180 roeden bos gelegen tot Eindhout en competerend aan Huygens Frans en Wijnants 

Anna Elisabeth (inwoners van Veerle) tot beëindiging van een rente van 800 guldens 

courant geld met het verbod aan de schepenen om hierover nog te doen enige goedenis. 

17 mei 1779 Transport van rente      [EHT-OGAxx-496] 

Schellens Peeter en Van Dingenen Anna Catharina transporteren aan Beten Peeter 

(Heilige Geestmeester) en alzo tot behoef van de Heilige Geest van Eindhout een kapitale 

rente van 200 guldens courant geld. Deze rente was voorheen 275 guldens, welke 75 

guldens de transportanten met de interesten op mindering al hadden ontvangen. Deze rente 

staat tot last van Verheyen Anna weduwe van wijlen Van Dingenen Adriaen en haar 

kinderen. 

31 mei 1779 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-498] 

Van De Weyer Theodorus en zijn vrouw Gebruers Anna Catharina (inwoners van 

Eindhouthamme) bekennen ontvangen te hebben van Wilboorts C. H. (ontvanger van de 

beurs van wijlen heer Van De Weyer M. gewezen pastoor van de Vrijheid van Geel) een 

kapitale som van 300 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven 600 roeden weide gelegen in Den Trichelhoeck renende oost 

Hillens H. F., zuid dezelfde en advocaat Pauli, west het broeck, noord Den Venus Pat. Dit 

pand bij de rentgelders verkregen volgens scheiding en deling tegen zijn zusters. Item 150 

roeden land in De Tengel gelegen onder Eindhout leenroerig aan het leenhof van … tot Geel 

renende oost advocaat Pauli, zuid De Laeck, west Abdij van Averbode en noord Claes 

erfgenamen. 

14 juni 1779 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-502] 

Compareerde Beten Norbert die vertoond een notariële akte gepasseerd voor notaris 

Deckers te Diest op 27 mei 1779 en aan hem verleend vanwege Bols Joannes Franciscus 

(drossaard van Meerhout) en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 27 mei 1779 compareerde voor notaris Deckers residerende te Diest en in de presentie 

van de na te noemen getuigen Bols Joannes Franciscus (drossaard van Meerhout) die 

bekent ontvangen te hebben van heer Ramaeckx Martinus en juffrouw Blanckaerts 

Theresia (inwoners van Diest) een som van 250 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een pachthof of winning met de bijhorende landen, weiden, 

bempden en broecken gelegen tot Eindhout groot 32 sillen land en ongeveer 4 sillen weiden, 

allen aan elkaar gelegen volgens kaart figuratief. Dit pachthof wordt momenteel verhuurd 

aan Mertens Peeter. Dit pachthof is ook belast met een kapitaal van 800 guldens aan 

juffrouw De Bruyn en daarenboven nog met een kapitaal van 150 guldens aan de 

Cellebroeders alhier. 

In de marge: Op 13 augustus 1781 compareerde De Caerle Jan Baptist die vertoond de 

originele rentebrief waaronder volgende kwitantie geschreven staat: de 

ondergeschreven bekent ontvangen te hebben van De Caerle Jan Baptist 
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betalende voor de heer drossaard Bols Joannes Franciscus de som van 

270 guldens, 3 stuivers en 2 oorden in voldoening van deze rente met de 

interesten … actum binnen Geel op 20 juni 1781 en was ondertekend: 

Ramackx Martinus. 

12 juli 1779 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-509] 

Heer Bols Joannes Franciscus (drossaard van Meerhout) en zijn vrouw Dams Maria 

Gertrudis verkopen aan Mortelmans L. 125 roeden land gelegen tot Eindhout renende oost 

Heilige Geest alhier, zuid de baan op Meerhout, west Binnemans Frans en noord Mertens 

Begga. Item 150 roeden heide renende oost Mutsaerts Gijsbrecht erfgenamen en Wellens 

Jan, zuid Kerckhofs Frans, west meyer Vrints erfgenamen, noord Smolderen Christiaen en 

Verellen Godefridus. 

12 juli 1779 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-510] 

Heer Bols Joannes Franciscus (drossaard van Meerhout) en zijn vrouw Dams Maria 

Gertrudis bekennen ontvangen te hebben van Mortelmans L. (inwoner van Oosterlo) een 

som van 200 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een bempd genaamd De 

Duren Coop grot 3 sillen en gelegen tot Eindhout aan De Binnen Hoeve renende oost en 

noord zichzelf, zuid kerk alhier, west Het Hams straatien. 

In de marge: Op 3 juli 1781 compareerde De Caerle Jan Baptist die vertoond de 

originele rentebrief waaronder kwitantie geschreven staat: de 

ondergeschreven bekent ontvangen te hebben van De Caerle Jan Baptist 

betalende voor heer Bols Joannes Franciscus een som van 200 guldens 

courant geld … actum 20 juni 1781 en was ondertekend: Mortelmans L. 

22 november 1779 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-514] 

Compareerde Beten Norbert die vertoond een onwederroepelijke procuratie om hem 

verleden vanwege Binnemans Henricus (inwoner van Eindhout) en ingeschreven in een 

notariële conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Mortelmans te Oosterlo op 29 

oktober 1779. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Beten Peeter en zijn vrouw Mertens Anna 

Cornelia een sille land in Het Eynthouts Velt renende oost Mertens Anna Catharina, zuid 

juffrouw De Bruyn en Verellen Frans, west Verellen Godefridus, noord Binnemans Jan 

Baptist. 

7 februari 1780 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-516] 

Van Olmen Petrus en zijn vrouw Van Genechten Maria Anna verklaren ontvangen te 

hebben van Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de penningen van de Heilige Geest 

van Eindhout een som van 300 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven 3 sillen schaarbos genaamd Het Stadhouders Bosch renende 

oost weduwe Bourbon Philippus Ludovicus, zuid de straat, west drossaard Bols en noord 

Smolderen Christiaen en Verellen Jan Baptist. Item 116 roeden land gelegen op Den 

Gansacker onder Geel renende oost den loop, zuid Willems Threes, west … en noord 

Schuermans Jan Baptist. 
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25 februari 1780 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-520] 

Compareerde Vleugels Peeter die vertoond een onwederroepelijke procuratie ingeschreven 

in een notariële akte gepasseerd voor notaris Moortgat te Geel op 5 november 1772 en op 

hem verleden vanwege Mertens Jan Baptist en Van Roy Anna Maria (inwoners van Geel) 

en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 5 november 1772 compareerde voor notaris Moortgat residerende te Geel en de na te 

noemen getuigen Mertens Jan Baptist en zijn vrouw Van Roy Anna Maria (inwoners van 

Geel) die verklaren ontvangen te hebben uit handen van Helsen Frans en zijn vrouw Van 

Bel Maria een som van 175 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven de helft van een half bunder land gelegen tot Eindhout en aan 

de 2e comparante toegekomen bij dood van Crets Elisabeth en alsnog in vruchtgebruik 

bezeten wordt bij Van Roy Arnoldus haar vader. 

In de marge: Op 22 mei 1780 compareerde Mertens Jan Baptist (rentgelder) die 

vertoond de originele rentebrief waaronder kwitantie geschreven staat: de 

ondergeschreven Helsen Frans bekent ontvangen te hebben van Mertens 

Jan Baptist en Van Roy Anna Maria een kapitaal van 175 guldens met de 

interesten … actum te Geel op 1 maart 1780. 

28 februari 1780 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-524] 

Mertens Jan Baptist en Van Roy Anna Maria (inwoners van Geel) verkopen aan Van Roy 

Anna Maria weduwe van Cuypers Machiel 36 roeden land gelegen onder Eindhout 

renende oost Van Roy Hendrick, zuid het loopken, west de straat en noord Cuypers Machiel. 

Item 84 roeden land renende oost heer Ramacx, zuid Van Roy Hendrick, west koopster en 

noord de straat. 

8 mei 1780 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-525] 

Compareerde Kenis Elisabeth laatst weduwe van wijlen Mertens Thomas en alsnu in 

huwelijk met Van Tentel Jan. Ze is geassisteerd met Mertens Gillis en Kenis Frans als 2 

geëede mombers over de 6 minderjarige kinderen van wijlen de voorstaande Mertens 

Thomas daar moeder van is de voorstaande comparante. 

Ze bekend ter rente opgelicht te hebben (om te betalen de vervallen verheffen van de 

leengoederen na de dood van Mertens Thomas) uit handen van Beten Peeter 

(kerkmeester) en alzo uit de penningen van de Kerk van Eindhout, een som van 100 

guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land renende oost het straatje, zuid de pastorij, 

west hunzelf en noord de heide. Item alsnog een perceel land genaamd Het Boske 

leenroerig onder advocaat Pauli renende oost Boeckmans Aert, zuid het straatje, west 

juffrouw De Bruyn en noord Mortelmans L. Het 1e perceel is nog belast met een rente van 

100 guldens courant geld aan de Heilige Geest van Eindhout. 

8 mei 1780 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-528] 

Compareerde Mertens Gillis die vertoond een notariële akte gepasseerd voor notaris 

Peetermans te Geel op 6 maart 1775 en waarvan de inhoud is als volgt: 
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Op 6 maart 1775 compareerde voor notaris Peetermans te Geel residerend en in de 

presentie van de na te noemen getuigen Mertens Thomas in huwelijk met Kenis Elisabeth 

die bekent ontvangen te hebben van Mertens Theresia weduwe van Van Den Bruel 

Hendrick een som van 600 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gesteld een huis, stal, schuur en hof met het binnengeleg groot 150 

roeden renende oost, zuid en noord de straat, west Mertens Jan Baptist. Item een perceel 

opgebroken heide gelegen voor het voorstaande huis en een half bunder broeck gelegen tot 

Vorst renende oost Bellinckx Hendrick, zuid …, west Geboers Jan en noord Van Laerdijckx 

Jan. 

Compareerden ook Mertens Peeter en Mertens Gillis die verklaren af te staan en te 

cederen aan de voorstaande rentgelder hun broer alle rechten dat zij hebben in het 

voorstaande perceel broeck als hetzelfde perceel hen onverdeeld is competerend. 

19 juni 1780 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-532] 

Mertens Gillis (inwoner van Eindhout) bekent ontvangen te hebben van De Swert 

Josephus en zijn vrouw Gils Christina (inwoners van Eindhout) een som van 150 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land gelegen achter zijn huis in 

De Plaetse tot Eindhout renende oost advocaat Pauli nom. uxoris, zuid heer pastoor alhier, 

west rentgelder met zijn hof en noord advocaat Pauli. 

19 maart 1781 Verkoop van huis en land     [EHT-OGAxx-534] 

Compareerde Heer Bols Joannes Franciscus (drossaard van Meerhout en Vorst) en zijn 

vrouw Dams Maria Gertrudis. Hij is ook gemachtigd vanwege heren Bols F. P., Bols M. L. 

J. M. en juffrouwen Bols Agnes J., Bols Maria Fr. en Bols Maria Elisabeth al zijn wettige 

kinderen. 

Ze verkopen aan De Caerle Jan Baptist en zijn vrouw Thijs Anna Catharina (inwoners van 

Langdorp) een huis, stal en hof met 16 sillen land als weide allen aan mekaar gelegen onder 

Eindhout renende in het geheel oost kopers met het leengoed, zuid Den Kercken Bosch, 

west het straatje en de weduwe Kerckhofs, noord weduwe Dams Peeter. Item een bempd in 

De Milten genaamd De Reynders Weyde groot 200 roeden renende oost heer pastoor alhier, 

zuid advocaat Pauli, west Den Kercken Bosch en noord weduwe Peetermans Hendrick. 

Item alsnog een bempd in De Milten groot een sille renende oost kerk alhier, zuid het 

gemeyn broeck, west Binnemans Hendrick en noord heer pastoor alhier. Item een heihoeve 

groot 200 roeden renende oost Van Olmen Peeter, zuid de straat en Neys Domien, west 

heer Rosa en noord Smolderen Christiaen. Item een heihoeve groot 150 roeden renende 

oost Dams Hendrick, zuid Mangelschots Frans, west Wauters Frans en noord Van Den Bruel 

Theresia. Item nog meerdere goederen resorterende onder het leenhof. 

Deze goederen aan de verkopers competerend bij erfenis van wijlen de ouders van zijn 

vrouw als van de eerwaarde heer Dams Henricus die broer was van zijn vrouw. De conditie 

van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Peetermans op dezelfde datum. 
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19 maart 1781 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-537] 

Claes Benedictus en zijn vrouw Nuyers Anna Maria (inwoners van Eindhout) bekennen 

ontvangen te hebben van Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de penningen van de 

Heilige Geest van Eindhout een som van 75 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven zijn huis en waarvan de grond is competerend aan de Heilige 

Geest van Eindhout, gelegen achter het huis van de weduwe van Peetermans Hendrick 

en de straat op Vorst. Item 25 roeden bempd renende oost weduwe Keersmaeckers, zuid 

Van Sweevelt Arnold, west advocaat Pauli en noord heer Schroyen en Willems Frans. Item 

200 roeden heide renende oost weduwe Keersmaeckers, zuid Verellen Godefridus, west 

Mertens Jan Baptist Mathijssone en noord De Swert J. 

2 april 1781 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-540] 

Van Olmen Peeter en zijn vrouw Van Genechten Maria Anna Josepha (inwoners van 

Veerle) bekennen ontvangen te hebben van Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de 

penningen van de Heilige Geest van Eindhout een som van 300 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gesteld 236 roeden bos genaamd Den Flieren Bosch gelegen tot 

Eindhout renende oost Van Petegem Franciscus erfgenamen en Heilige Geest, zuid Michiels 

Jan Baptist erfgenamen en rentgelder nom. uxoris, west Binnemans Jan Baptist erfgenamen 

en noord Kenis Elisabeth. Item 352 roeden bos genaamd Rillars Bosch leenroerig onder de 

leenboek van advocaat Pauli renende oost … erfgenamen, zuid de straat, west Bols Jan en 

noord Binnemans Jan Baptist erfgenamen en rentgelder nom. uxoris. 

11 juli 1781 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-543] 

• Mertens Hendrick (zoon van Mertens Matheus) zowel voor zichzelf als gemachtigd 

vanwege Mertens Andries zijn broer. 

• Mertens Frans als momber van Mertens Jan Baptist. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de 

penningen van de Heilige Geest van Eindhout 200 guldens courant geld. Als onderpand 

wordt gegeven een huis, stal en schuur met het binnenveld groot 350 roeden renende oost 

het straatje, zuid Cuypers Jan erfgenamen, west … en noord Van Roy N. Dit huis is nog 

belast met een som van 100 guldens courant aan de Kerk van Eindhout volgens goedenis 

van 24 september 1759. 

24 december 1781 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-545] 

Aerts Gerardus en zijn vrouw Verwimp Maria bekennen ontvangen te hebben van 

Verdonck Lucia in huwelijk met Aerts Peeter uit de penningen van haar kindsgedeelte een 

som van 250 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het binnengeleg renende oost 

Binnemans Jan Baptist, zuid juffrouw Van Peyperteel(?), west de straat en noord weduwe 

Cuypers Machiel. Item een perceel heide renende oost de straat, zuid Van Dingenen 

Matthijs, west de baan en noord weduwe Cuypers Machiel. 
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7 januari 1782 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-548] 

Compareerden Mertens Andreas en Mertens Henricus, zonen van Mertens Matthijs, 

naast de voorstaande Mertens Henricus en Mertens Frans als geëede mombers over 

Mertens Jan Baptist. Ze verkopen aan Aerts Gerardus cum uxore 150 roeden weide 

genaamd Den Linter Man renende oost en zuid Binnemans Jan Baptist, west Van Dingenen 

Matthijs en Tongerlo, noord Laenen Frans. 

7 januari 1782 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-549] 

Compareerden Mertens Andreas en Mertens Henricus, zonen van Mertens Matthijs, 

naast de voorstaande Mertens Henricus en Mertens Frans als geëede mombers over 

Mertens Jan Baptist. Ze verkopen aan Van Dingenen Matthijs 100 roeden land genaamd 

Het Heyblock renende oost koper, zuid Mertens Jan Baptist, west weduwe Dams Peeter en 

noord koper. 

7 januari 1782 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-550] 

Aerts Gerardus en zijn vrouw Verwimp Anna Maria (inwoners van Eindhout) bekennen 

ontvangen te hebben van Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de penningen van de 

Heilige Geest van Eindhout een som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide groot 150 roeden en genaamd Den Linter 

Man bij hen verkregen bij koop tegen de kinderen van wijlen Mertens Matthijs volgens 

goedenis op dezelfde datum, renende oost en zuid Binnemans Jan Baptist, west Van 

Dingenen Matthijs en Tongerlo, noord Laenen Frans. Item 150 roeden land gelegen onder 

Zammel renende oost Lembrechts Frans, zuid Dams Merten, west de straat en noord 

Kapelanie van Zammel, aan de rentgelders competerend bij erfenis van wijlen Verwimp Jan 

en Van Uytven Maria die hun ouders waren. 

28 januari 1782 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-554] 

Compareerden Mertens Andreas en Mertens Henricus, bejaarde jongemannen en zonen 

van Mertens Matthijs, die verklaren ontvangen te hebben van Beten Peeter (Kerkmeester) 

uit de penningen van de Kerk van Eindhout een som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven hun deel in een huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan 

en gelegen tot Eindhout waarvan het andere 3e deel toekomt aan Mertens Jan Baptist hun 

broer, groot in het geheel 350 roeden, renende oost en zuid, Van Roy Anna, west de straat, 

noord Smolderen … Dit huis nog belast met een rente van 100 guldens aan de Kerk van 

Eindhout en een rente van 200 guldens aan de Heilige Geest van Eindhout. 

30 oktober 1782 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-556] 

Van Gorp Jan Baptist en zijn vrouw Binnemans Anna Elisabeth (inwoners van Eindhout) 

bekennen ontvangen te hebben van Beten Peeter (Heilige Geestmeester) uit de penningen 

van de Heilige Geest van Eindhout een kapitale som van 150 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis met het erf groot 25 roeden gestaan en gelegen aan 

De Plaetse tot Eindhout renende oost Mertens Jan Baptist, zuid …, west de baan en noord 

Mertens Jan Baptist. Dit huis aan de rentgelders competerend bij koop tegen de mombers 

van het minderjarig kind wijlen Govaerts Anna Catharina daar vader van is Verheyen 

Adriaen volgens goedenis van 26 juni 1775.  
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Compareerde ook Van Gorp Balthazar, vader van de rentgelders en inwoner van Veerle, 

zowel voor zichzelf als gemachtigd vanwege Coes Gertrudis zijn vrouw die als extra pand 

stelt een bempd gelegen onder Vorst groot een sille renende oost heer Renders 

erfgenamen, zuid Van Sweevelt Anna, west Bellinckx Frans en noord Het Sweevels Broeck. 

Dit perceel aan Van Gorp Balthazar competerend bij koop tegen Van Lommel Peeter en 

Luyten Dimpna volgens goedenis gepasseerd binnen het Hof van Ter Galen anno 1775. 

Item alsnog een half bunder heide gelegen tot Maecel 4 onder Veerle renende oost de straat, 

zuid de straat, west Luyten Frans en Luyten Machiel kinderen, noord de straat. Item alsnog 

een half bunder broeck genaamd De Koy Pat gelegen tot Maecel onder Veerle renende oost 

de paal van Tessenderlo, zuid Sprengers(?) Jan Baptist, west Verborgstadt Matthijs, noord 

Heilige Geest van Veerle. Deze 2 laatste panden aan hem toegekomen bij afsterven van zijn 

vader Van Gorp Peeter. 

Het voorstaande huis is nog belast met 200 guldens aan de wees van wijlen Govaerts Anna 

Catharina volgens goedenis van 25 juni 1775 en met 150 guldens courant geld aan de 

Heilige Geest van Eindhout volgens goedenis van 23 december 1776. Het bijpand tot vorst 

is ook nog verbonden als bijpand aan de voorstaande rente van 150 guldens aan de Heilige 

Geest van Eindhout volgens goedenis van 23 december 1776. En het bijpand onder Veerle 

nog staat als bijpand van een obligatie van 100 guldens volgens akte gepasseerd voor de 

schepenen van Veerle op 26 augustus 1782. 

18 augustus 1783 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-561] 

Van Olmen Petrus en zijn vrouw Van Genechten Maria Anna Josepha verkopen aan 

Hollants Peeter (meyer) cum uxore 320 roeden mastbos gelegen tot Eindhout renende oost 

…, zuid, west en noord verkopers. 

18 augustus 1783 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-562] 

Van Olmen Petrus en zijn vrouw Van Genechten Maria Anna Josepha verkopen aan 

Huypens Frans cum uxore (inwoners van Oosterlo) 300 roeden mastbos gelegen tot 

Eindhout renende oost …, zuid Abdij van Tongerlo, west en noord verkopers. 

10 februari 1784 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-564] 

Aerts Gerardus (inwoner van Eindhout) bekend op 12 januari 1784 ontvangen te hebben 

van Baten Hendrick (Kapellaan) uit de penningen van de Kapelanie van Eindhout een 

som van 150 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, hof en binnenveld groot 1,5 sillen gelegen in De 

Reinders Hoeck renende oost Binnemans Jan Baptist, zuid juffrouw Van Pijperseel, west de 

straat en noord Cuypers Michiel erfgenamen. Dit huis aan de rentgelder competerend van 

wijlen Aerts Peeter zijn vader. 

10 januari 1785 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-567] 

Compareerde Verwimp Jan Baptist zowel voor zichzelf alsook als geëede momber over 

Verwimp Josephus zijn minderjarige broer. Item dezelfde Verwimp Jan Baptist als last en 

 
4 Makel: één van de drie gehuchten van Veerle samen met Dorp en Haenven. 
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procuratie hebbend van Verwimp Theresia (bejaarde jongedochter) mitsgaders van Dens 

Guilliam en zijn vrouw Verwimp Joanna. 

Hij verkoopt aan Michiels Jan Baptist cum uxore 150 roeden heide nu opgebroken in land 

en weide en gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Hollants Peeter erfgenamen, zuid en 

west de straat, noord Beten Norbert. 

29 januari 1785 Borgbrief       [EHT-OGAxx-568] 

Beten Peeter (Heilige Geestmeester) vertoond autorisatie van eerwaarde heer pastoor Van 

Dun die hem heeft gesteld als borg en cautionaris voor Dams Petrus Josephus, zoon van 

Dams Henricus en van Luyten Elisabeth en geboren tot Eindhout, voor de helft van de 

kinderen die hij zou verkrijgen bij Bautvens Elisabeth om te ontlasten de Heilige Geest van 

Tilburg of andere plaatsen waar ze mogen wonen indien dit nodig zou zijn. 

28 februari 1785 Borgbrief       [EHT-OGAxx-570] 

Beten Peeter (Heilige Geestmeester) vertoond autorisatie van eerwaarde heer pastoor Van 

Dun die hem heeft gesteld als borg en cautionaris voor Tielemans Anna geboortig van 

Eindhout, mitsgaders voor de helft van haar wettig te verkrijgen kinderen met Rijmen 

Gerardus en dat om te ontlasten de Heilige Geest van Kwaadmechelen of andere 

plaatsen waar ze zouden wonen indien dit nodig zou zijn. 

25 april 1785 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-571] 

Compareerde Huypens Hendrick zowel voor zichzelf als zich ook sterkmakend voor 

Huypens Matthijs en Huypens Maria Anna zijn broer en zus. Hij bekent in die kwaliteit 

ontvangen te hebben van Verellen J. (inwoner van Veerle) een som van 400 guldens 

courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, hof en binnenveld groot 200 roeden 

gelegen in Den Trichelhoeck onder Eindhout renende oost heer advocaat Pauli, zuid de 

straat, west Bellinckx(?) Ad. Fr. en noord Van Barle Henrick. Item 300 roeden heide 

leenroerig onder het leenhof van Hare Hoogheid de Vrouw Princes alhier renende oost 

advocaat Pauli, zuid De Laeck, west advocaat Pauli en noord de rentgelders. Deze pand aan 

de rentgelders toegekomen bij koop tegen de kinderen wijlen Verwimp Peeter. 

6 juni 1785 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-574] 

• Cuypers Anna Catharina eerst weduwe van wijlen Mertens Dominicus en alsnu in 

huwelijk met Dams Jan. 

• Mertens Peeter en Cuypers Peeter als twee geëede mombers van de minderjarige 

kinderen wijlen de voorstaande Mertens Dominicus daar moeder af is de eerste 

comparante. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van Verellen J. (inwoner van Veerle) een som van 475 

guldens courant geld. De comparante heeft deze som geleend op daarmee te betalen: ten 

eerste 200 guldens courant geld gelicht staande van het eerste huwelijk. Item om te betalen 

175 guldens courant geld staande tot behoef van het Begijnhof van Diest. Ten laatste om 

daarmee te betalen aan Mertens Frans (vaderlijke oom van de wezen) 100 guldens courant 

geld als gevolg van de scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van Eindhout op 

3 mei 1784. 
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Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, bakhuis, hof en binnenveld groot te 

samen 3 sillen gestaan en gelegen in De Reinders Hoeck renende oost het straatje, zuid de 

straat, west Claes Nicolas en noord Van Dingenen Matthijs. Item 200 roeden land genaamd 

Het Slagh Velt leenroerig onder het leenhof van advocaat Pauli renende oost de straat, zuid 

Mertens Thomas en advocaat Pauli, west de straat, noord Verachtert Hendrick. Deze 

panden aan hen aangekomen bij scheiding en deling van 3 mei 1784. Het huis is nog belast 

met 12 stuivers cijns aan de Vrouw Princes van Geel. 

6 november 1786 Verkoop van huis      [EHT-OGAxx-580] 

Compareerde Cauwenberghs Joris ingevolge van de onwederroepelijk procuratie op hem 

verleden vanwege heer Moortgat F. (secretaris van Geel) als gelaste van Ven Frans 

(weesmeester) en … Peeter (kerkmeester van Zammel). Hij verkoopt in die kwaliteit aan 

Aerts Peeter cum uxore een huis en erf eertijds gecompeteerd hebbend aan Wijnants Jan 

en gestaan en gelegen tot Eindhout renende oost de straat, zuid en west De Carlé Jan 

Baptist, noord Binnemans Jan Baptist. 

20 november 1786 Verkoop van land     [EHT-OGAxx-581] 

Compareerde Cauwenberghs Joris ingevolge van de onwederroepelijk procuratie op hem 

verleden vanwege de wethouders van Eindhout volgens de wettelijke akte van verklaring 

gedaan bij notaris Peetermans op 20 december 1784 over het verkrijgen van zeker pand 

gelegen onder Eindhout en bij hem bij schatting verkregen op 20 december 1784 en 

genaamd De Kaismaen. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan notaris Peetermans cum uxore 17 sillen zoals het 

tegenwoordig is uitgegraven in het voorstaande perceel gelegen onder Eindhout renende 

oost Binnemans Jan Baptist, zuid en west de heide, noord den loop. 

18 juni 1787 Verkoop van land      [EHT-OGAxx-583] 

Carlier Peeter, als erfgenaam van wijlen Smolderen Michiel, verkoopt aan Smolderen 

Gerardus cum uxore 3 sillen land, bos en heide genaamd De Mallansche Hove gelegen 

onder Eindhout renende oost en noord de straat, zuid Delien Jan, west Verellen Godefridus. 

17 december 1787 Verkoop van vijver     [EHT-OGAxx-585] 

Compareerde Beten Norbert als last en procuratie hebbend van Vrints Gerardus zowel 

voor zichzelf als hem sterkmakend voor zijn broer Vrints Joannes. Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Groffein Elisabeth en Schuermans Amand een vijver groot 2 sillen renende 

oost de heide, zuid de straat, west Binnemans Jan Baptist en noord dezelfde. 

 

19 mei 1788 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-586] 

Van De Weyer Theodorus en zijn vrouw Gebruers Anna Catharina bekennen ontvangen 

te hebben van Helsen Peeter cum uxore (inwoners van Diest) een som van 1000 guldens 

courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een half bunder land genaamd Het Huyzen Block gelegen tot 

Eindhout renende oost Heylen Guilliam kind, zuid de rentgelders, west de straat en noord 
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Mertens Frans. Item 3 sillen land genaamd Het Cruys renende oost Huypens Peeter, zuid de 

straat, west Mertens Frans en Verellen Hendrick, noord heer advocaat Pauli. Item 3 sillen 

land genaamd Den Bergh renende oost Verboven Merten, zuid heer Mangelschots, west 

Huypens Peeter en noord advocaat Pauli en Verboven Merten. Deze panden aan de 

rentgelder en zijn vrouw competerend bij scheiding en deling aangegaan tussen de 

rentgelder en Binnemans Jan Baptist nom. uxoris. 

In de marge: Op 7 mei 1791 compareerde Van De Weyer Theodorus (rentgelder) die 

vertoond de originele rentebrief waaronder een kwitantie staat: de 

ondergeschreven bekend de voorstaande som ontvangen te hebben van 

Van De Weyer Theodorus, consenterende in de cassatie en de interesten 

alsnu ontvangen te hebben en was ondertekend: Helsen Peeter. 

20 oktober 1788 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-589] 

Compareerde Verboven Martinus als gelaste vanwege Van Hoeck Elisabeth en haar man 

Vrints Gerardus. Hij heeft in die kwaliteit ter rente gelicht uit handen van de wethouders van 

Eindhouthamme als provisoren van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën en uit 

de penningen van dezelfde kapel een som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gesteld het kindsgedeelte van de voorstaande Vrints Gerardus op 

hem verstorven bij dood van wijlen Vrints … (niet vermeld) zijn vader gelegen zowel onder 

Eindhout als onder de Vrijheid van Geel. 

In de marge: Op 8 februari 1796 compareerden de wethouders van Eindhouthamme die 

bekennen ontvangen te hebben dit kapitaal met de interesten … 

3 november 1788 Verkoop van 2 pachthoeves    [EHT-OGAxx-593] 

Vleugels Peeter (inwoner van Eindhout) vertoond een notariële akte van transport 

gepasseerd voor notaris Van Cauwelaert binnen de hoofdstad Brussel op 14 februari 1788 

en volgens de onwederroepelijke procuratie daarin geschreven en aan hem gegeven 

vanwege heer Van Roosbroeck Jean Joseph Alexander (secretaris van Scherpenheuvel) 

als gelaste van de herer De Looz cum suis en waarvan de inhoud is als volgt: 

(Franse tekst) Compareerde op 14 februari 1788 voor notaris Van Cauwelaert te Brussel 

residerende en in de presentie van de nagenoemde getuigen de heer Van Roosbroeck 

Jean Joseph Alexandre (secretaris van Scherpenheuvel) als volmacht hebbend van heer 

De Looz N. en zijn minderjarige kinderen De Looz N., De Looz M. A. J. en De Looz J. M.  

Hij bekent in die kwaliteit overgegeven en getransporteerd te hebben tot profijt van de heren 

Huysman en mevrouw Burggravin van Putte hun zuster al de rechten en acties die 

toekomen aan de eerste comparanten of die men verkregen heeft van hun erfgenamen en 

hun voorgangers aan de Abdij van Tongerlo volgens akte van 13 augustus 1677 

gepasseerd tussen de heren De Raymaekers Gille en De Raymaekers Jean Henry (broers 

en licentiaten in de rechten) zowel voor hen als voor de aflijvige De Raymaekers Jean ter 

ene zijde en de Abdij van Tongerlo ter andere zijde en gepasseerd voor notaris Marcelli 

tot Tongerlo. 

De 1e comparant verklaard over te dragen, te transporteren en te cederen aan de 2e 

comparanten alle rechten en acties die hen toekomen van de voorstaande Abdij van 

Tongerlo gelegen onder Eindhouthamme, Zichem, Scherpenheuvel. De 2e comparanten 
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verklaren om te betalen aan de Abdij van Tongerlo een som van 12000 florijnen die 

vermeld werd in de voorstaande akte van 13 augustus 1677. Ze betalen aan de 1e 

comparanten een som van 3000 florijnen. Volgen nog de condities van deze verkoop … en 

was ondertekend door: Van Roosbroeck J. J. A., Huysman de la Motte N. J., Burggravin 

van Putte geboren Huysman J. E. H., Huysman d’Annecroix C., Huysman de Belle G. J. 

S. G., Huysman d’Honsem J. E., Huysman de Neufcour L. 

===== 

Op 12 augustus 1758 compareerden voor notaris Remy resideren tot Eupen Land van 

Limburg en Overmaas en de na te noemen getuigen de heer advocaat De Looz Walterus 

Joseph (schepen van het Hooggericht der stad en Hertogdom Limburg) en juffrouw De Looz 

Maria Antonetta Josephina die verklaren dat zij in tegenwoordigheid van de notaris 

Lamberts op 24 mei 1758 geratificeerd hebben de akte van surrogatie op hun naam 

verleend door de heer De Roosbroeck en gepasseerd voor notaris Van Cauwelaert tot 

Brussel op 14 februari 1758, maar aangezien de heren Huysman hebben gevraagd dat 

dezelfde ratificatie zou vernieuwd worden, zo verklaren de comparanten naast de eerwaarde 

heer priester De Looz A. J. J. (oom van de 1e comparanten) nogmaals de voorschreven akte 

van 14 februari 1758 te ratificeren … 

===== 

(Franse tekst) Op 24 april 1788 compareerde voor notaris De Tiege de heer ex-

burgemeester De Looz Jean Martin die verklaard te ratificeren de akte gepasseerd op 14 

februari 1788 te Brussel voor heer Van Roosbroeck (secretaris van Scherpenheuvel) met 

heer Huysman de Neufcour cum suis en ten overstaan van de goederen van de Abdij van 

Tongerlo, voor en uit naam als heer advocaat De Looz (heer de Nevette en schepen van 

het hooggericht der stad en Hertogdom Limburg) en juffrouw De Looz zijn broer en zus. 

===== 

De heer De Looz Wauthier (schepen van het hoofdgerecht van Limburg) cum suis 

aanvrager tegen de heer Prelaat der Abdij van Tongerlo verweerder. 5 

Volgens de rekwest gedaan in de Raad van Brabant door de aanvrager blijkt volgens de 

doopbrieven dat zij waren wettige kinderen van De Looz Jerissaint en De Raedemaeckers 

Dymphna Isabella welke laatste een wettige dochter was van De Raedemaeckers 

Joannes Martinus en Somers Catharina zoals blijkt uit de bijgevoegde doopbrief. Deze De 

Raedemaeckers Joannes Martinus was naast zijn broers en zuster De Raedemaeckers 

Jan Willem, De Raedemaeckers Simon Matheus en De Raedemaeckers Dymphna 

Isabella allen kinderen van Raedemaeckers Egidius Joachim en Berthels Marguarita. 

Deze Raedemaeckers Egidius was zoon van Raedemaeckers Joannes en Verschueren 

Maria. Dit alles volgens de bijgevoegde bewijsstukken en genealogie. 

De voorstaande Raedemaeckers Egidius en zijn broer Raedemaeckers Joannes 

Henricus hebben zowel voor zichzelf als voor hun consoorten op 13 augustus 1677 voor 

notaris Marcelli met de Prelaat van de Abdij van Tongerlo aangegaan een contract 

 
5 Zie ook Rijksarchief België: “Raad van Brabant. Procesdossiers: processen van particulieren, 2de reeks. 
Nummer 4268: Wauthier de Looz, schepen van het hoofdgericht van Limburg c. Tongerlo, de prelaat. Afstand van 
een hoeve onder Scherpenheuvel en een hoeve onder Eindhout. 1788. 
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waarbij zij van de Prelaat van de Abdij van Tongerlo hebben geleend 12000 Rijnsguldens 

op een interest van 480 guldens jaarlijks. 

Hiervoor hebben de eerste comparanten te pand gesteld hun hoeve tot Eindhouthamme met 

huis en landen, weiden en alle andere aanhorigheden groot 16 bunders. Ze stelden ook nog 

tot onderpand hun hoeve tot Scherpenheuvel met het huis, stal, vervallen brouwerij, landen, 

weiden en bossen groot te samen 22 à 23 bunders. Verder nog ongeveer 600 roeden 

weiveld daarbij gelegen op conditie dat de rentheffer zal profiteren de jaarlijkse pacht van de 

2 hoeven en de weilanden. En dat in plaats van de voorschreven jaarlijkse interest. 

Ze willen deze som nu terug afbetalen aan de Abdij van Tongerlo, maar de Abdij verlangt 

een hogere som te ontvangen omdat er in de loop der tijd verschillende reparaties e. d. 

gebeurd zijn. De 1e comparanten daarentegen hadden verwacht om minder te moeten 

betalen omdat de Abdij voorheen al had geprofiteerd van hun eigendom … 

===== 

Op 21 augustus 1788 compareerden voor notaris Van Bevere tot Brussel residerende en in 

de presentie van de na te noemen getuigen de eerwaardige heren Simens Nicolaus en 

Heylen Adrianus respectievelijk provisor en archivaris van de Abdij van Tongerlo volgens 

volmacht op hun verleden door dezelfde Abdij.  

Ze bekennen in die kwaliteit ontvangen te hebben uit handen van heer Huysman d’Honsem 

Joannes Emmanuel Sylvester Gislenus zowel voor zichzelf als voor zijn broers en zuster 

en betalende voor de heer De Looz Wauthier (schepen van het hoofdgericht van Limburg 

cum suis) de som van 12000 rijnsguldens in afkwijting van een kapitaal geconstitueerd tot 

behoef van de Abdij van Tongerlo door de heren Raeymaeckers Egidius en 

Raeymaeckers Joannes Henricus (broers en licentiaten in de rechten) zowel voor zichzelf 

als in de naam van hun consoorten, erfgenamen van wijlen de heer doctor Raeymaeckers 

Joannes volgens akte gepasseerd voor notaris Marcelli op 13 augustus 1677 vermeld in 

het voorstaande vonnis. 

5 februari 1790 Lening met onderpand     [EHT-OGAxx-619] 

Aerts Gerardus en zijn vrouw Verwimp Anna Maria verklaren ontvangen te hebben van 

Binnemans Jan Baptist als hoofdman van de Gilde van Sint-Sebastiaen een kapitaal van 

200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven 150 roeden heide nu land renende oost en west de straat, 

zuid Van Dingenen Mathijs, noord Van Roy Anna. Item 200 roeden land gelegen onder 

Eindhouthamme renende oost, west en noord de heide, zuid Van Roy Anna. 

3 mei 1790 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-623] 

Michiels Dominicus en zijn vrouw Thiels Anna Elisabeth (inwoners van Zammel) 

bekennen ter rente gelicht te hebben van Stuyvers Adriaen een som van 100 guldens 

courant geld. 

Als onderpand wordt gesteld 100 roeden hooiwas op Het Trichel Broeck renende oost De 

Thien Sillen, zuid Verellen Hendrick, west De Lange(?) en noord Verboven Merten. Dit 

perceel aan de rentgelder aangekomen bij erfenis van wijlen Ven Jan Baptist. 
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In de marge: Op 21 mei 1791 compareerde notaris Mortelmans als gelaste van 

Michiels Dominicus die vertoond de originele rentebrief waaronder staat 

een kwitantie van voldoening en procuratie tot cassatie luidend als volgt: 

ontvangen bij mijn ondergeschreven van notaris Mortelmans tellende voor 

Michiels Dominicus een som van 100 guldens courant in voldoening van 

deze rente … en was ondertekend: Stuyvers Adriaen. 

14 juni 1790 Lening met onderpand      [EHT-OGAxx-627] 

Compareerden Verellen Frans en Binnemans Hendrick als 2 geëede mombers van de 

minderjarige kinderen van wijlen Verellen Jan Baptist en Binnemans Anna Theresia in 

hun leven inwoners van Eindhout. De comparanten verklaren tot voordeel van de wezen 

ontvangen te hebben uit handen van heer Schroyen (kapellaan tot Zammel) eerst 190 

guldens courant geld van de fundatie van de Zaterdagse Mis tot Zammel. Item 150 guldens 

courant geld van de fundatie van de Vrijdagse Mis in de Kapel van Sint-Dimpna tot Zammel 

dus samen 350 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven huis, stal, schuur, hof en binnenveld groot 250 roeden 

gestaan en gelegen tot Eindhout renende oost Verellen Frans, zuid Mertens Hendrick 

erfgenamen, west wezen en rentgelders, noord de heide. Aan de voorstaande wezen 

competerend bij erfenis van wijlen hun ouders. 

1 februari 1791 Arrest Raad van Brabant     [EHT-OGAxx-631] 

Ten verzoek van heer Graaf De Pestre Joannes Baptista (Heer van La Ferté) zo in zijn 

eigen naam als in kwaliteit van momber van juffrouw Gravin De Pestre Maria Josepha zijn 

nog minderjarige zuster, van mijnheer Graaf De Pestre Hyacinthus Julianus Josephus 

(Heer van Bertainchamps) en van mijnheer Graaf De Vinchant Carolus Philippus 

Josephus Agaton (Heer van Gontroeuil en Kolonel van het regiment van Wurtemberg ten 

dienst van Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit) als man en voogd van mevrouw Gravin 

De Pestre Maria Theresia Amelia Josepha Apolina, zowel in hun naam als hun 

sterkmakend voor mevrouw Gravin De Pestre Joanna Gabriela hun zuster en vrouw van 

mijnheer Talon Antonin Omera (Ridder en Markies van Boulay) en uit kracht van permissie 

van arrest hun verleend bij hun open brieven verworven in de Raad van Brabant op 19 

januari 1791. 

Hierdoor wordt door de deurwaarder van de Raad van Brabant gearresteerd in handen van 

de schepenen van Eindhout verbod om te doen goedenis tot last van mijnheer Graaf De 

Pestre Josephus Franciscus Xaverius (Graaf van Seneffe en Turnhout) over alle niet 

gecultiveerde heiden onder de jurisdictie van Eindhout op de manier zoals wijlen mijnheer 

Graaf De Pestre Julien Ghislaine (Heer van Seneffe en Turnhout) die heeft verkregen 

tegen de Princes van Rohan-Soubise Gravin Douairière van Moursan en alle andere 

goederen toebehorend aan de voorstaande heer Graaf De Pestre van Seneffe en Turnhout. 

6 juni 1791 Verkoop van bos       [EHT-OGAxx-635] 

Compareerde Vleugels Peeter (inwoner van Eindhout) als last en procuratie hebbend van 

Van Gronkel Pierre en zijn vrouw Van Den Bruel Theresia. Hij verkoopt in die kwaliteit aan 

Beten Norbert 121 roeden dennenbos op De Haesen Rotten renende oost drossaard Bols, 

zuid weduwe Keersmaekers Jan Baptist, west Van Olmen Peeter erfgenamen en noord 

Mertens … kinderen. 
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20 september 1791 Verkoop van bos     [EHT-OGAxx-636] 

Compareerde Cauwenberghs Joris als gemachtigd volgens onwederroepelijke procuratie 

op hem verleden volgens een notariële conditie van verkoping gepasseerd voor notaris 

Mortelmans op 27 augustus 1791 vanwege juffrouw Mutsaerts Maria Francisca, heer 

Mutsaerts Dominicus en juffrouw Mutsaerts Clara Isabella zusters en broer. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan de voorstaande notaris Mortelmans 380 roeden schaarbos 

gelegen tot Eindhout op Den Zuylen Bergh renende oost de straat, zuid secretaris Verellen 

en Mortelmans Theresia, west Douwen … nom. uxoris, Beten Norbert en anderen, noord 

Delien Jan erfgenamen. 

20 september 1791 Akkoord over proces     [EHT-OGAxx-637] 

Nota dat ten gevolg van het contract aangegaan tussen heer en meester Van 

Campenhoudt Jan Baptist (advocaat van de Raad van Brabant) als gelast van vrouw 

Huysman Clara Joanna Maria Theresia Gislene cum suis en heer en meester Van 

Oudenraede Judocus Philippus (ook advocaat van de Raad van Brabant) als gelaste van 

eerwaarde heer Prelaat van de Abdij van Tongerlo in voldoening van de reparaties etc. 

door de Abdij gedaan aan de 2 hoeven is geteld 1306 guldens, 13 stuivers en 4 deniers. 

Welke som is voortgekomen van Jonker Huysman d’Honsem Joannes Emanuel Silvester 

Gislenus en waarmee de tweede comparant verklaard te ontslaan de 2 hoeven en 

geannexeerde goederen van de verbeteringen breder vermeld in het vonnis gegeven in de 

Raad van Brabant op 23 juli 1788 zijnde dezelfde akte gepasseerd voor notaris Van 

Bevere op 17 december 1791. 
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12 maart 1792 Verkoop van land      [EHT-OGAyy-003] 

• Haseldonckx Joannes Franciscus (inwoner van Oosterlo). 

• Notaris Mortelmans volgens procuratie op hem verleden door Wouters J. F. 

(inwoner van Antwerpen). 

• Voorstaande Haseldonckx Joannes Franciscus naast Van Genechten Henricus 

als geëede mombers van de kinderen van wijlen Van Genechten Walterus en 

Haseldonckx Anna Catharina die tijdens hun leven inwoners waren van Mol. Ze 

gebruiken hiervoor de autorisatie aan hen verleend door de wethouders van Mol. 

Ze verkopen aan Crets Anna Maria weduwe van wijlen Huypens Peeter een sille weide 

gelegen aan Den Trichel Hoeck renende oost en west hunzelf, zuid Wellens … en noord 

Smolderen Jan Baptist. De conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris 

Mortelmans op 12 maart 1792. Vervolgens is de voorstaande Crets Anna Maria hierin 

gegooid, gevestigd en geërfd in de persoon van Huypens Peeter haar zoon. 

22 oktober 1792 Verkoop van land      [EHT-OGAyy-004] 

Huypens Peeter zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor Crets Maria zijn moeder 

verkoopt aan Voordeckers Andries cum uxore een sille weide gelegen aan Den Trichel 

Hoeck renende oost Willems J. F., zuid verkopers, west … en noord kopers. 

(zonder datum) Verkoop       [EHT-OGAyy-006] 

Notaris Theunissen (inwoner van Meerhout) zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor 

zijn vrouw bekend verkocht te hebben aan Wauters Nicolaus (inwoner van 

Scherpenheuvel) … (rest van de akte is niet ingeschreven). 

8 mei 1793 Borgbrief        [EHT-OGAyy-006] 

Beten Peeter (Heilige Geestmeester) vertoond autorisatie van eerwaarde heer pastoor Van 

Dun die hem heeft gesteld als borg en cautionaris voor heer Peetermans Henricus 

(licentiaat in de rechten) mitsgaders voor de helft van zijn wettig te verkrijgen kinderen met 

juffrouw Rayen Anna (geboortig van Olmen) en dat om te ontlasten de Heilige Geest van 

Olmen of andere plaatsen waar ze zouden wonen indien dit nodig zou zijn. 

1 september 1793 Lening       [EHT-OGAyy-009] 

Hollants Peeter (meyer), Binnemans Jan Baptist, Vleugels Peeter, De Caerle Jan 

Baptist, Aerts Geeraert en Van Passel Hendrick (schepenen) en alzo representerend het 

corpus van de gemeente Eindhout, bekennen ontvangen te hebben van Mortelmans 

Godefridus cum uxore een kapitaal van 400 guldens courant geld. 

Deze lening door de gemeente Eindhout gedaan om te voldoen aan de leveringen van 

veevoeder, vlees, brood in meerdere karrevrachten … 

1 september 1793 Lening       [EHT-OGAyy-011] 

Hollants Peeter (meyer), Binnemans Jan Baptist, Vleugels Peeter, De Caerle Jan 

Baptist, Aerts Geeraert en Van Passel Hendrick (schepenen) en alzo representerend het 

corpus van de gemeente Eindhout, bekennen ontvangen te hebben van Beten Peeter 

(Kerkmeester) uit de penningen van de Kerk van Eindhout een som van 275 guldens 

courant geld. 
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Deze lening door de gemeente Eindhout gedaan om te voldoen aan de leveringen van 

veevoeder, vlees, brood in meerdere karrevrachten … 

9 december 1793 Verkoop van land      [EHT-OGAyy-014] 

Mertens Jan Baptist, die zich ook sterk maakt voor zijn broer Mertens Hendrick, verkoopt 

aan Reymen Adrianus 28 roeden land gelegen alhier renende oost weduwe Cuypers 

Machiel, zuid het straatje, west Mertens Mathijs erfgenamen en noord Smolderen Jan Baptist 

erfgenamen. 

13 januari 1794 Lening met onderpand     [EHT-OGAyy-016] 

Van De Weyer Theodorus bekent ontvangen te hebben van heer Govaerts Guilielmus een 

som van 999 guldens en 19 stuivers courant geld. Als onderpand wordt gegeven een half 

bunder land genaamd Het Huype Block renende oost weduwe Heylen Guilliam, zuid zichzelf, 

west de straat en noord Mertens Francus. 

Item 3 sillen land genaamd Den Bergh renende oost Verboven Merten, zuid heer Van 

Baerle, west Huypens Peeter en noord heer advocaat Pauli nom. uxoris. Item alsnog 3 sillen 

land genaamd Het Cruys renende osot Huypens Peeter, zuid de straat, west Mertens 

Francus en noord heer advocaat Pauli nom. uxoris. 

13 januari 1794 Borgbrief       [EHT-OGAyy-019] 

Cuypers Peeter (Heilige Geestmeester) vertoond autorisatie van eerwaarde heer pastoor 

Van Dun die hem heeft gesteld als borg en cautionaris voor Cauwenberghs Petrus 

mitsgaders voor de helft van zijn wettig te verkrijgen kinderen met Mortelmans Anna 

Catharina (geboortig van Turnhout) en dat om te ontlasten de Heilige Geest van de plaatsen 

waar ze zouden komen te wonen indien dit nodig zou zijn. 

10 februari 1794 Verkoop van land      [EHT-OGAyy-020] 

Compareerde Mortelmans Godefridus in gevolg van de procuratie om hem verleden 

vanwege de erfgenamen van wijlen Smolderen Christiaen. Hij verkoop in die kwaliteit aan 

Voordeckers Henricus cum uxore 3 sillen bempd genaamd Stessens Bempt gelegen onder 

Eindhout in Den Trichelhoeck renende oost Verellen Henricus, zuid Huypens Peeter, west 

heer Van Baerle en noord de straat. 

28 april 1794 Onderpand voor begijn     [EHT-OGAyy-022] 

Compareerden Verellen J. F. en Binnemans Hendricus als geëede mombers van Verellen 

Anna Elisabeth, eerzame jongedochter van wijlen Verellen Jan Baptist en Binnemans 

Tresia. Ze verklaren voor en in de naam van de voorstaande Verellen Anna Elisabeth, die 

van intentie is te verblijven als begijn op het Begijnhof van Diest, te stellen voor haar titel en 

aan het voorstaande begijnhof te verbinden de navolgende goederen aan de voorstaande 

dochter toebehorend en allen gelegen onder Eindhout.  

Ten eerste een perceel land genaamd Den Tiltman groot 3 sillen renende oost procureur 

Dillen, west Van Gompel Thomas, zuid weduwe Van Olmen en noord juffrouw De Bruyn. 

Jaarlijks getaxeerd op 18 guldens. Item een perceel hooiwas genaamd De Crueren gelegen 

in Het Eynthouts Broeck groot een sille renende oost begijn Mutsaerts, west Pals Francus, 

zuid Binnemans Jan Baptist en noord Beten Peeter. Jaarlijks getaxeerd op 5 guldens. Item 
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een half bunder hooiwas rijdende met Binnemans Hendricus op Het Eynthouts Broeck 

getaxeerd op 5 guldens. 

Item een perceel land genaamd Den Santman groot 1,5 sillen renende oost begijn 

Mutsaerts, west Van De Weyer Theodor, zuid heer Mortelmans en noord de straat. 

Getaxeerd jaarlijks op 10 guldens. Item een half bunder land genaamd Het Rootstuck 

renende oost Haesendonckx Francus, west en zuid Mertens Anna Elisabeth. Getaxeerd op 

17 guldens. 

Deze goederen aan de voorstaande Verellen Anna Elisabeth toekomend volgens scheiding 

en deling tussen haar en haar condividenten gedaan voor de wethouders van Eindhout op 

12 juli 1793. 

11 februari 1796 Verkoop van land      [EHT-OGAyy-026] 

Compareerde notaris Berger als onwederroepelijk gemachtigd vanwege heer Willems. Hij 

verkoopt in die kwaliteit aan Voordeckers Hendricus cum uxore de helft van het land 

genaamd Het Neerblock groot deze helft 541,5 roeden renende oost grens met 

Eindhouthamme, zuid de straat, west juffrouw Van Kerckhoven erfgenamen en noord andere 

helft van Van Broeckhoven Marcelis. 
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