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[EHT-OGA10-003]

Verachtert Jan (zoon van Verachtert Matheus) geassisteerd met Verachtert Wouter (zoon
van Verachtert Walterus) als momboren over de achtergelaten kinderen van wijlen Pauwels
Jan daar moeder af is Verachtert Elisabeth geassisteerd met Ven Adriaen haar man en
momber. Ze verkopen aan Claes Jan (zoon van Claes Joannes) en Marcelli Beycken een
huis, hof en schuur met de paardenstal en het voorhoofd daaraan groot 3 sillen en gelegen
in Eindhouthamme renende oost Pauwels Mattheus erfgenamen, zuid den loop, west heer
Raymaeckers Niclaes erfgenamen en noord de gemeente.
6 april 1671 Onderpand voor rente

[EHT-OGA10-003]

Compareerde eerwaarde heer Clemens schout(?) tot Averbode die vertoont een procuratie
aan hem gegeven door eerwaarde heer Prelaat van Averbode en Goossens Maria
geassisteerd met Goossens Vincent en Van De Poel Adriaen haar respectievelijke
mombers. Hij bekent in die kwaliteit met haar overeen gekomen en tevreden te zijn van een
erfelijke rente als bekend staat in het register van dit laathof op datum 30 december 1645 en
overgezet op 13 december 1660 voor 29 guldens en 10 stuivers jaarlijks.
Namelijk om het pand dat hierin is verpand te ontlasten omdat het nu tegenwoordig is
verkocht door de mombers van het achtergelaten kind van wijlen Pauwels Jan daar moeder
af is Verachtert Elisabeth (nog in leven) namelijk een huis, hof en schuur met 2 sillen land
daaraan gelegen. Waarvoor de voorstaande weduwe Goossens Maria geassisteerd met de
voorstaande mombers stelt tot extra pand een perceel land en weide samen groot 3 sillen
renende oost de gemeente, zuid mijnheer koster Claes, west Pauwels Jan erfgenamen en
noord Mondelaers Jacob.
27 april 1671 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-004]

Scheiding en deling tussen de erfgenamen en wezen achtergelaten bij Hoefs Cornelis den
jongen daar vader af was Hoefs Jan den ouden en moeder Heylen Dingna nu verstorven
aan de achtergelaten kinderen van wijlen Hoefs Jan, Hoefs Adriaen en Hoefs Trudo.
De helft van de goederen zijn verhuurd voor een termijn van 3 jaren en de conditie daarvan
is in bezit van heer Van De Ven Simon (kapellaan tot Eindhout). Volgen nog de verdere
condities van deze scheiding …
Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Hoefs Adriaen:
•
•

Huis en hof met het voorhoofd groot 73 roeden land.
45 guldens te geven aan kavel B en 10 guldens aan kavel C

Kavel B, bevallen aan de erfgenamen van Hoefs Trudo:
•
•

Het Rot groot 1,5 sillen
45 guldens te trekken van kavel A voor het huis.

Kavel C, bevallen aan de erfgenamen van Hoefs Jan:
•
•
•

Het land tot Eindhout genaamd Den Berch groot 1,5 sillen.
Het eussel in Den Decker groot 1,5 sillen
10 guldens te trekken van kavel A voor het huis.
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Aldus gedaan voor meyer en laten voorstaand als oppermombers naast de mombers in
plaats van de voorstaande erfgenamen mits dezelfde onmondig en minderjarig zijn. Item
vermits een sille broeck blijft onverdeeld gelegen in Het … Broeck staat tot de leenrechten
en andere onkosten te verkopen en zal bij Hoefs alias Claes Adriaen gehuurd worden voor
2 guldens en 5 stuivers jaarlijks.
15 juni 1671 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-005]

Compareerden Claes Adriaen en Van Trichtvelt Jan als rechtelijke mombers over de
achtergelaten kinderen wijlen Hoefs Trudo daar moeder af is Van Sweevelt Barbara. Ze
bekennen schuldig te zijn een som van 100 guldens aan de kinderen van wijlen Verhoeven
Ghijsbrecht en waarvoor Verhoeven Henderick en Beyens Jacob als erfgenamen van de
voorstaande Verhoeven Ghijsbrecht zijn accepterende. Claes Adriaen beloofd om voor
deze rente jaarlijks te voldoen.
De voorstaande momboren hebben in deze kwaliteit ook kwijtgescholden de interesten van
de voorstaande rente vervallen voor deze datum en verleden bij wijlen Hoefs Trudo aan
Sels Wouter op 22 januari 1654 en bij transport bij Sels Wouter gecedeerd voor een som
van 100 guldens aan de onmondige kinderen van wijlen Verhoeven Ghijsbrecht op 16
september 1655.
In de marge:

Van deze rente bekennen de erfgenamen ten volle betaald en voldaan te
zijn zowel van het kapitaal als de interesten actum 22 maart 1677.

28 mei 1671 Verklaring

[EHT-OGA10-006]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Mondelaers Jacob, Vervoortackers Jan, Ven
Adriaen, Van Balen Hendrick, Van De Goor Adriaen en Krets Henderick (laten)
representerend de eerwaarde heer Prelaat van Tongerlo in zijn laathof van Eindhouthamme.
Ze doen kond dat door eerwaarde heer Van Cleen Ermelinus Alpius (licentiaat in de
Godsheid en provisor van de Abdij van Tongerlo) in hun handen gesteld is zeker recht
gepresenteerd bij en vanwege dezelfde heer Prelaat, inhoudend dat onder deze jurisdictie
van Eindhouthamme gelegen is een clijn broeck groot 22 sillen of dagwanden waarvan aan
de abdij competeren 12 sillen, aan hun molenaar 2 sillen en de resterende 8 sillen aan 6
andere personen.
Welk broek of bempd tot nu niet afgepaald is maar onverdeeld gebleven is … enz. verklaring
van 4 bladzijden over onderhoud, opmetingen, afpaling, …
In de marge:

Hiervan heeft de Heer van Tongerlo 14 sillen.
Peeters Jan een half bunder.
Juffrouw Van Hove Maria een sille.
Laenen Catharina nu Pauwels Peeter bij koop 2 sillen.
Maes Willem een sille.
Ven Jan een sille.
Caers Henrick een sille.
Ieder sille 3,5 stuivers dus dit alles voor memorie dus de Heer alhier 2
guldens 9 stuivers.
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[EHT-OGA10-008]

Afscheid tussen het onmondig kind met naam Pauwels Peeter achtergelaten van wijlen
Pauwels Matheus zaliger daar moeder af is Goossens Maria (nog in leven) en waarvan
momber is Van De Poel Adriaen geassisteerd met Goossens Vincent als mede momber
ter ene zijde en Goossens Maria geassisteerd met Hinnendaels Jan als haar man en
momber ter andere zijde.
Ten eerste zijn de voorstaande mombers geassisteerd met Van De Goor Adriaen en Ven
Adriaen (laten van Eindhouthamme) als oppermombers. Al de havelijke meubelen zijn
verstorven op het voorstaande kind. Het kind zal ook genieten in de goederen die zijn
schoonvader en moeder nog zouden aankopen. Bovendien krijgt hij ook nog 50 guldens
eens, 6 veertelen koren en een bed met zijn toebehoren en 2 oorkussens. Ook nog de 2
beste koeien uit de stal of 22 guldens per koe.
In de marge:

Deze uitkoop voldaan aan Pauwels Peeter door zijn schoonvader
Hinnendaels Jan actum 23 februari 1688.

12 december 1671 Rekening

[EHT-OGA10-009]

Rekening, bewijs en reliqua die mits deze is doende De Kock Willem als momber over de
kinderen achtergelaten bij wijlen De Kock Peeter daar moeder af was Gaukens Jenneken,
van de ontvangsten en uitgaven als hierna is volgend, verstorven tot Zoerle onder
Eindhouthamme. Ook nog vermeld als momber: Gaukens Willem. Volgt een lange lijst met
inkomsten en uitgaven van 33 bladzijden, niet bewerkt.
23 juni 1672 Koopdag

[EHT-OGA10-026]

Compareerden Van De Poel Peeter en Van Dingenen Simon en hebben voor de laten
alhier de kaars wederom ontstoken omdat de kaars ten onrechte was ontstoken voor de
schepenen van Tongerlo op 12 december 1669 en nu wederom ontstoken op 23 juni 1672
voor de voorstaande goederen tot Zoerle onder Eindhouthamme. Vervolgens stelt Helsen
Machiel nog een hoog en is bij uitgang van de kaars koper gebleven op 23 juni 1672.
23 juni 1672 Verkoop van land

[EHT-OGA10-026]

De Kock Willem en Gaukens Willem bekennen, als mombers over de onmondige kinderen
achtergelaten bij wijlen De Kock Peeter en Gaukens Jenneken, overgegeven te hebben
aan Helsen Machiel en De Neef Anna 2 percelen erve groot 4 sillen gelegen tot Zoerle
onder Eindhouthamme renende oost Verhoeven Adriaen, zuid De Ceuster Dielis
erfgenamen, west Van Linden Maria en noord De Winter Henderick en voorstaande Van
Linden Maria.
22 oktober 1672 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-026]

Helsen Machiel bekent schuldig te zijn aan Van Dingenen Simon een jaarlijkse en erfelijke
rente van 15 guldens. Als onderpand wordt gegeven de voorstaande 4 sillen weide en
hooiwas gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme renende oost Verhoeven Adriaen, zuid
De Ceuster Dielis erfgenamen, west Verlinden Maria en noord De Winter Henderick en Van
Linden Maria.
Item 3 sillen erve waar de schuur opstaat ook gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme
renende oost Vrints(?) Margriet, zuid dezelfde, west s’heeren straat.
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[EHT-OGA10-027]

Picaers Henderick en zijn vrouw Peeters Maria verkopen aan Peeters Jan en zijn vrouw
Smeyers Maria een perceel weide genaamd Het Goor groot 4 sillen en renende oost Van
Eynde Peeter, zuid Klooster van Tongerlo, west Peeters Jan en noord de gemeente.
24 november 1672 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-027]

Peeters Jan bekent schuldig te zijn aan Goris Jan (zoon van Goris Willem en inwoner van
Mechelen) een jaarlijkse en erfelijke rente van 28 guldens en 10 stuivers. Als onderpand
wordt gegeven een huis met de aanhorigheden groot een bunder renende oost Prelaat van
Tongerlo, zuid Wellens Jan, west de baan en noord de gemeente.
Item nog een bunder weide renende oost Van Eynde Peeter, zuid Klooster van Tongerlo,
west zichzelf en noord de gemeente.
In de marge:

Van deze rente bekend Goris Jan ten volle betaald te zijn zowel van het
kapitaal als de interesten en heeft daarvan geconsenteerd in de cassatie
van dezelfde rente actum 15 februari 1676.

21 februari 1673 Verkoop van land

[EHT-OGA10-028]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Vervoortackers Jan, Van De Goor Adriaen, Ven Adriaen en Moons Niclaes (laten), allen
representerend het corpus van Eindhouthamme, die bekennen op verzoek van eerwaarde
heer Prelaat van de Abdij van Tongerlo verkocht te hebben aan Marcelli Peeter 3,5 sillen
erve met de kanten daaraan groot een bunder uit den aert van Eindhouthamme en gelegen
in De Meer renende oost, zuid en west de gemeente, noord Lenaerts Adriaen.
21 februari 1673 Verkoop van land

[EHT-OGA10-028]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Vervoortackers Jan, Van De Goor Adriaen, Ven Adriaen en Moons Niclaes (laten), allen
representerend het corpus van Eindhouthamme, die bekennen op verzoek van eerwaarde
heer Prelaat van de Abdij van Tongerlo verkocht te hebben aan Claes Andries (inwoner
van Eindhout) een bunder erve uit den aert van Eindhouthamme en gelegen op Het Goor
renende oost en zuid de gemeente, west den dijk en noord meester Janssens Frans.
21 februari 1673 Verkoop van land

[EHT-OGA10-029]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Vervoortackers Jan, Van De Goor Adriaen, Ven Adriaen en Moons Niclaes (laten), allen
representerend het corpus van Eindhouthamme, die bekennen op verzoek van eerwaarde
heer Prelaat van de Abdij van Tongerlo verkocht te hebben aan Lenaerts Adriaen
(secretaris van Eindhouthamme) 2 sillen erve uit den aert van Eindhouthamme en gelegen in
De Meer renende oost, west en noord de gemeente, zuid Marcelli Peeter.
21 februari 1673 Verkoop van land

[EHT-OGA10-029]

Compareerden Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob, Vervoortackers Jan, Van De
Goor Adriaen, Ven Adriaen en Moons Niclaes (laten), allen representerend het corpus van
Eindhouthamme, die bekennen op verzoek van eerwaarde heer Prelaat van de Abdij van
Tongerlo verkocht te hebben aan Van Eynde Peeter (meyer van Eindhouthamme) 282
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roeden erve uit den aert van Eindhouthamme en gelegen in Het Poeleynde renende oost
Pauwels Jan erfgenamen, zuid, west en noord de gemeente.
28 februari 1673 Lening

[EHT-OGA10-030]

Van Eynde Peeter (meyer), Mondelaers Jacob, Vervoortackers Jan, Ven Adriaen, Van
De Goor Adriaen, Moons Niclaes (laten) en Hinnendaels Jan (borgemeester) bekennen
schuldig te zijn aan Van Baerle Henderick een jaarlijkse rente van 2 guldens en 10 stuivers.
In de marge:

Op heden deze 22 maart 1677 bekend Van Baerle Henderick voldaan te
zijn waardoor deze rente dood en teniet is gedaan.

10 juli 1673 Transport van rente

[EHT-OGA10-030]

Van Baerle Henderick verkoopt aan advocaat Van Bijlen Thomas een erfrente van 10
guldens jaarlijks voor een kapitaal van 200 guldens verleden bij Wellens Lenaert en
verpand in juli 1663 zoals staat in het oude register van dit hof.
22 mei 1674 Terugbetaling rente

[EHT-OGA10-030]

Bouwen Henderick (zoon van Bouwen Joannes) bekent ontvangen te hebben uit handen
van Claes Jan een som van 300 guldens kapitaal gesproten uit een rente bekend op de
vorige goedenisboek en bekend bij Pauwels Jan (zoon van Pauwels Matheus) op een huis
en hof gelegen binnen Eindhouthamme en bij voorstaande Claes Jan gekocht volgens de
goedenis daarvan gepasseerd op 2 april 1671 en de voorstaande rente daarop gehouden tot
heden aan Claes Jan als rentgelder.
Voorstaande Bouwen Henderick bekend ten voll betaald te zijn van dit kapitaal en de
interesten en consenteert bijgevolg in de cassatie van deze rente waardoor deze dood en
teniet is gedaan.
7 juli 1674 Verkoop van land

[EHT-OGA10-031]

Compareerde heer en meester Thijs Adrianus (advocaat tot Westerlo) die last en procuratie
heeft van Verborcht Mattheus als executeur van het sterfhuis van wijlen heer en meester
Verborcht Paulus (ook advocaat in zijn leven) en deze procuratie gepasseerd voor notaris
Wijnants van Rosan op 23 oktober 1672.
De voorstaande comparant ook last en procuratie hebbend van Hermans Andries op de
panden hier onder genaamd voor schepenen van Tongerlo uitgewonnen hebbende en
gesteld in die kwaliteit (mits hebbende of genietende zijn rente van 3 dukaton jaarlijkse
interesten en kosten) afgegeven te hebben al zijn rechten tot behoef van De Becker
Adriaen als getrouwd met de weduwe wijlen Verhoeven Jeroen (die de andere erven van
wijlen advocaat Van Der Borcht hadden gekocht) en Van Den Broeck Jan en meester De
Winter Henderick (secretaris van Parwijs) als gelaste van Verhoeven Adriaen mits zijn
ziekte als mombers van de voorstaande erfgenamen van Verhoeven Jeroen en ze
verklaren in die kwaliteit overgegeven en in wettige koop getransporteerd te hebben zeker 5
sillen heide en weide gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme renende oost Van Hout Jan
erfgenamen, zuid De Kleyn Laecke, west Simons Jan erfgenamen en noord het straatje of
De Belder Machiel erfgenamen.
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[EHT-OGA10-032]

Compareerde meester Janssens Johan die tot verzekering van het beneficie aan hem
geconfereerd bij de personen van heer Wellens Leonaart en Wellens Johan respectievelijk
inwoners van Westerlo en Oosterlo en gepasseerd voor notaris Bals binnen Westerlo
residerend op 21 augustus 1674.
Hij heeft opgedragen aan de laten van Eindhouthamme een perceel land groot een bunder
gelegen onder deze jurisdictie renende oost en noord de gemeente, west Ven Jan
erfgenamen, zuid voorstaande Wellens Johan en de gemeente. Dit perceel waard minstens
de som van 600 guldens. Item een perceel land en weide daarnaast gelegen groot een
bunder renende oost, west en noord s’heeren straat, zuid Claes Andries. Dit perceel waard
minstens 1100 guldens boven het huis, schuur en stallen daarop staande.
5 januari 1674 Lening

[EHT-OGA10-033]

Van Eynde Peeter (meyer), Mondelaers Jacob, Van Baerle Henderick, Vervoortackers
Jan, Ven Adriaen en Van De Goor Adriaen (laten), allen representerend het corpus van de
gemeente Eindhouthamme, bekennen in die kwaliteit schuldig te zijn aan Breugelmans
Machiel een jaarlijkse en erfelijke rente van 2 guldens en 10 stuivers.
In de marge:

Deze rente zowel het kapitaal als de interesten bekend Breugelmans
Machiel ontvangen te hebben waardoor deze dood en teniet is gedaan
actum 22 maart 1679.

Bij memorie bekend Breugelmans Machiel nog ontvangen te hebben uit handen van de
gemeente alhier een andere rente vermeld in de voorgaande boek voor een kapitaal van 50
guldens actum 1677.
9 januari 1675 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-033]

Bacx Adriaen als man en momber van Hoes Adriaenken (mede present) bekend erfelijk
overgegeven te hebben aan Claes Adriaen een huis en hof met het erf daaraan gelegen
groot te samen 63 roeden en gelegen aan De Renderstraet renende oost Wellens Joannes,
zuid en west Caeberchs Goris, noord De Renderstraet.
januari 1675 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-033]

Claes Adriaen bekent schuldig te zijn aan Bouwen Jan en zijn vrouw Beyens Joanna een
jaarlijkse en erfelijke rente van 6 guldens. Als onderpand wordt gegeven een huis en hof
gelegen binnen de gemeente van Eindhouthamme aan De Renderstraet met het erf daaraan
gelegen renende oost Wellens Joannes, zuid en west Caeberchs Goris, noord De
Renderstraet.
In de marge:

Deze rente is getransporteerd aan de Kerk van Eindhout … (slecht
leesbaar) …
Compareerde eerwaarde heer Sigers Thomas (pastoor van Eindhout) als
gelaste van zijn mederegenten van de Kerk van Eindhout die bekend het
kapitaal van 100 guldens van deze rente met de interesten ontvangen te
hebben uit handen van Everaerts Matthijs als koper van dit pand.
Hierdoor is deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 7 oktober
1737.
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[EHT-OGA10-034]

Van De Goor Jan als momber van de onmondige kinderen achtergelaten bij wijlen Van De
Goor Henderick en Calen Christina bekent ontvangen te hebben de som van 100 guldens
kapitaal zoals dit bekend staat in de voorgaande goedenisboek. Deze rente was bekend bij
Mondelaers Jan zaliger en Bertolomeeus Geertruyt zijn huisvrouw op 5 april 1666.
31 juli 1675 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-034]

Compareerde Geerts Claes als onwederroepelijk gemachtigd vanwege Van Beeck
Jacques en Suys Catthelijn (inwoners van Tongerlo) en vertoont 2 obligaties gepasseerd
voor notaris Bongaerts op 9 juni en 15 december 1674 en waarin zij hebben bekent
schuldig te zijn aan eerwaarde heer Tessens Ingnatius (provisor van de Abdij van
Tongerlo) en tot behoef van de abdij een erfelijke rente van 10 guldens jaarlijks voor een
kapitaal van 200 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis, schuur, binnenblok en de helft van een perceel land
genaamd De Hasselt gelegen tot Eindhouthamme jurisdictie van Tongerlo. Deze panden
hadden de constituanten ook in de voorstaande obligaties gespecifieerd, die hiermee komen
te cesseren.
In de marge:

Deze rente is volgens kwitantie van 10 januari 1685, ondertekend door
Smets F. M. H. (provisor van de Abdij van Tongerlo), dood en teniet
gedaan actum 9 januari 1696.

10 maart 1676 Cassatie van rente

[EHT-OGA10-035]

Gezien bij de laten een bekentenis van voldoening van een rente bekend op 17 augustus
1665 in de voorgaande boek tot last van Van Eynde Peeter (meyer), het kapitaal tot 8
guldens en 5 stuivers jaarlijks voor een kapitaal van 48 dukaton in specie bekend aan
Geerincx Ferdinandus en juffrouw Martinis en daarna overgegeven aan heer Berchmans
tot Lier die volgens kwitantie van 13 januari 1676 bekend voldaan te zijn.
30 maart 1676 Lening

[EHT-OGA10-035]

Van Eynde Peeter (meyer), Mondelaers Jacob, Ven Adriaen, Van De Goor Adriaen,
Vervoortackers Jan en Van Baerle Henderick bekennen in de naam van de gemeente
schuldig te zijn aan Buyens Dingna tot Geel een jaarlijkse en erfelijke rente van 15 guldens.
Vervolgens is Buyens Joanna hierin gegooid in naam van Buyens Dingna.
In de marge:

Buyens Dingna bekend voldaan te zijn van deze rente waardoor deze
rente dood en teniet is gedaan actum 1679.

30 maart 1676 Lening

[EHT-OGA10-035]

Van Eynde Peeter (meyer), Mondelaers Jacob, Ven Adriaen, Van De Goor Adriaen,
Vervoortackers Jan en Van Baerle Henderick (laten van Eindhouthamme) bekennen in de
naam van de gemeente schuldig te zijn aan Cools Henderick als Heilige Geestmeester van
Eindhouthamme een kapitaal van 100 guldens.
In de marge:

Compareerde Beeten Peeter als Heilige Geestmeester van
Eindhouthamme die bekend dit kapitaal ontvangen te hebben met de
interesten uit handen van de regeerders van Eindhouthamme en blijft de
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interest van dit jaar tot last van Ven Petrus Ludovicus als collecteur van
dit jaar … actum 17 januari 1770.
14 april 1676 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-035]

Claes Jan (zoon van Claes Joannes) en zijn vrouw Marcelli Eycken verkopen aan
Goossens Maria tot behoef van haar zoon Pauwels Peeter een huis, schuur, stal met nog
omtrent 3 sillen land daaraan gelegen tot Eindhouthamme jurisdictie van Tongerlo renende
oost Pauwels Mattheus vader zaliger erfgenamen, zuid Wellens Lenaert en den loop, west
Lanen Cattelijn en noord s’heeren straat.
Goossens Maria zal moeten hebben tot haar sterfdag het vruchtgebruik in dit goed mits
haar vaderlijke en moederlijke goederen tot betaling hiervan zijn gebruikt. Item voor de
goederen van haar voorstaande overleden man zaliger Pauwels Mattheus. Dit met verstand
dat als haar zoon Pauwels Peeter voortijdig komt te overlijden zonder erfgenamen achter te
laten, dat dan dit goed zal overgaan aan zijn vrienden zonder dat iemand anders zich
daarmee moet moeien.
Deze koop gedaan met toestemming van Van De Poel Adriaen en Goossens Vincentius
als mombers van Pauwels Peeter.
10 juli 1676 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-036]

Pauwels Peeter geassisteerd met Goossens Vincent en Van De Poel Adriaen als
mombers bekend overgegeven te hebben een huis en schuur staande op het voorhoofd van
zijn erf renende oost en noord deze gemeente, zuid Wellens Lenaert, west de verkoper en
dat aan Cools Maria in de naam van Kerckhofs Jan.
Compareerde ook Hinnendaels Jan die verklaard erfelijke actie of recht te hebben op enige
hogen voor deze gesteld op de koop van het huis gekocht bij hem voorstaand en Pauwels
Peeter daarin gegooid mits het vruchtgebruik als in de goedenis bekend is.
20 mei 1676 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-036]

Compareerden Bertelemeeus Peeter voor zichzelf, Vervoort Jan nom. uxoris geassisteerd
met Bertelemeeus Anna zijn huisvrouw, Bertelemeeus Geertruyt geassisteerd met
Mondelaers Jacob en Bertelemeeus Peeter als respectievelijke mombers over de
achtergelaten kinderen van Mondelaers Jan zaliger memorie en Bertelemeeus Geertruyt
bij haar in zijn leven verwekt nog in leven en hier present.
Ze verkopen aan Beyens Joanna (dochter van Buyens Joannes) een huis, hof en schuur
met de landen daaraan gelegen groot 3 sillen en gelegen binnen Eindhouthamme jurisdictie
van Tongerlo renende oost heer Wellens Joannes, zuid en west gemeente van
Eindhouthamme, noord Ven Adriaen.
Vervolgens is Beyens Joanna tot behoef van haar kinderen daarin gegooid en geërfd. Dit
huis is betaald met de penningen voortgekomen uit de vaderlijke en moederlijke goederen
van voorstaande Beyens Joanna en hetzelfde is gemaakt geweest op het 4e commis
gelovende daarvoor deze koop voor de penningen daarvan gesproten het voorstaande goed
te goeden in dezelfde mate voor de kinderen bij Bouwen Jan zaliger memorie verwekt of
zijn erfgenamen bij Beyens Joanna voorstaand.
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[EHT-OGA10-037]

Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Vervoortackers Jan, Ven Adriaen
(laten), Van De Goor Adriaen (laat en borgemeester) bekennen in die kwaliteit schuldig te
zijn aan Breugelmans Machiel een erfelijke rente van 25 guldens jaarlijks voor een kapitaal
van 500 guldens. Deze penningen zijn betaald aan zijn Majesteit als gevolg van grote
afpersing met geweld van de contributie genoegzaam bij alle gemeentenaren bekend.
In de marge:

Deze rente bekend Breugelmans Machiel betaald te zijn zowel van het
kapitaal als de interesten actum 22 maart 1677.

25 januari 1677 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-038]

Compareerde Kerckhofs Jan met Cools Maria zijn vrouw en bekend met alle punten van
recht erfelijk schuldig te zijn aan Herremans Wouter (zoon van Herremans Petrus en
inwoner van Geel) een jaarlijkse en erfelijke rente van 6 guldens en 17,5 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en schuur met de landen daaraan gelegen groot
150 roeden renende oost en noord gemeente van Eindhouthamme, zuid Wellens Lenaert,
west Pauwels Mattheus erfgenamen.
In de marge:

Deze rente getransporteerd aan Smets Peeter als blijkt folio 250 verso.
Deze rente gekweten door Dassen Marten als koper der hypotheek op 12
februari 1770 als blijkt folio 298 verso.

13 februari 1677 Cassatie van rente

[EHT-OGA10-038]

Beyens Joanna geassisteerd met Mondelaers Jacob haar man en momber als erfgename
en koopster voor haar en haar erfgenamen van een goed bij haar gekocht van de
erfgenamen van Bertelemeeus Peeter en bekend op deze folio. Op dit goed was uitgaande
een rente van 22 guldens en 10 stuivers jaarlijks waarvan de vervaldag en goedenis staat
bekend in de voorgaande boek op 6 februari 1665.
Waarvan Geerts Adriana als dochter en erfgenaam van Geerts Jacob bekend ten volle
betaald te zijn zowel van het kapitaal als de interesten en is deze dus vervolgens dood en
teniet gedaan volgens het schrijven van haar eigen hand.
15 maart 1677 Cassatie van rente

[EHT-OGA10-038]

Compareerden De Becker Jochem nom. uxoris en Beyens Jacob die volle procuratie en
macht hebben gegeven in handen van de meyer met Verhoeven Henderick. Ze bekennen
ten volle betaald te zijn van een rente met kapitaal van 100 guldens wisselgeld waarvan
Verhoeven Aart tot behoef van de voorstaande erfgenamen van Verhoeven Gijsbrecht
bekend ten volle voldaan te zijn vanwege Claes alias Hoefs Adriaen als momber voor de
kinderen achtergelaten bij wijlen Hoefs Troon zo dezelfde rente staat bekend op het
voorgaande boek. En vermits dezelfde alhier niet present is, zo consenteren de voorstaande
erfgenamen in de cassatie en heeft heer Knaps Jan betaald voor de uitkoop van de
kinderen nom. uxoris met Van Sweevelt Barbara voor een som van 26 guldens.
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[EHT-OGA10-039]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Ven Adriaen, Van De
Goor Adriaen, Vervoortackers Jan (laten) en nogmaals voorstaande Van De Goor
Adriaen als borgemeester, allen representerend het corpus van Eindhouthamme. Ze
bekennen in die kwaliteit met alle punten van recht overgegeven te hebben aan Beyens
Joanna 3 sillen uit de gemene Vroente gelegen op Het Goor renende oost de straat, zuid
Ven Merten en de gemeente, west Blanckers Cornelis en noord Claes Andries.
25 maart 1677 Verkoop van land

[EHT-OGA10-039]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Ven Adriaen, Vervoortackers Jan (laten) en Van De Goor Adriaen (borgemeester), allen
representerend het corpus van Eindhouthamme. Ze bekennen in die kwaliteit met alle punten
van recht overgegeven te hebben aan Van Baerle Henderick een half bunder Vroente
renende oost en west zichzelf, zuid Ven Peeter erfgenamen en noord de gemeente.
25 maart 1677 Verkoop van land

[EHT-OGA10-040]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Mondelaers Jacob, Ven Adriaen,
Vervoortackers Jan, Ven Adriaen (laten) en Van De Goor Adriaen (borgemeester), allen
representerend het corpus van Eindhouthamme. Ze bekennen in die kwaliteit met alle punten
van recht overgegeven te hebben aan Van Baerle Henderick 2 half bunders erve uit de
vroente renende oost, west en noord de gemeente, zuid Ven Jan erfgenamen. Mits dat
Wellens Lenaert een half bunder heeft in het midden tussen deze 2 halve bunders land …
22 maart 1677 Verkoop van land

[EHT-OGA10-040]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Ven Adriaen, Van De Goor Adriaen, Vervoortackers Jan (laten), allen representerend het
corpus van Eindhouthamme. Ze bekennen in die kwaliteit met alle punten van recht
overgegeven te hebben aan Claes Andries een perceel erve gelegen in Het Goor groot 140
roeden renende oost en zuid de straat, west en noord Mondelaers Jacob.
22 maart 1677 Verkoop van land

[EHT-OGA10-041]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Ven Adriaen, Van De Goor Adriaen, Vervoortackers Jan (laten), allen representerend het
corpus van Eindhouthamme. Ze bekennen in die kwaliteit met alle punten van recht
overgegeven te hebben aan Blanckers Cornelis 2 half bunders erve uit de vroente in Het
Goor renende oost Mondelaers Jacob, zuid de gemeente, west den dijk en noord Claes
Andries.
22 maart 1677 Verkoop van land

[EHT-OGA10-041]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Ven Adriaen, Van De Goor Adriaen, Vervoortackers Jan (laten), allen representerend het
corpus van Eindhouthamme. Ze bekennen in die kwaliteit met alle punten van recht
overgegeven te hebben aan Kerckhofs Jan 58 roeden aert uit de vroente van deze
gemeente achter de schuur van voorstaande Kerckhofs Jan renende oost en zuid de
gemeente, west de schuur, noord Pauwels Peeter.
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[EHT-OGA10-042]

Blanckers Cornelis bekent schuldig te zijn een erfelijke en jaarlijkse rente van 25 guldens
aan Breugelmans Machiel. Als onderpand wordt gegeven land gelegen op Het Goor van
deze gemeente gekocht groot een bunder renende oost Mondelaers Jacob, zuid de
gemeente, west den dijk en noord Claes Andries.
In de marge:

Deze 2 januari 1678 is gecompareerd Breugelmans Machiel die bekend
van dit kapitaal ten volle voldaan te zijn door Blanckaerts Cornelis met de
interesten waardoor deze gecasseerd, dood en teniet is gedaan.

22 maart 1677 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-042]

Claes Andries bekent schuldig te zijn een erfelijke en jaarlijkse rente van 7 guldens en 15
stuivers aan Breugelmans Machiel. Als onderpand wordt gegeven een bunder weide of
hooiwas gelegen op Het Goor renende oost de gemeente, zuid Mondelaers Jacob en
Blanckers Cornelis, west den dijk en noord Janssens(?) Joannes erfgenamen.
In de marge:

Deze rente is gecasseerd, dood en teniet gedaan door Claes Andries aan
Breugelmans Machiel die mits deze in de cassatie is consenterende
actum 5 juni 1691.

22 maart 1677 Verkoop van land

[EHT-OGA10-043]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob,
Ven Adriaen, Van De Goor Adriaen, Vervoortackers Jan (laten), allen representerend het
corpus van Eindhouthamme. Ze bekennen in die kwaliteit met alle punten van recht
overgegeven te hebben aan Claes alias Hoes Adriaen zeker 6 roeden uit de vroente van
deze gemeente gelegen achter de stal van Claes alias Hoes Adriaen renende oost zichzelf,
zuid zichzelf, west en noord De Renderstraet.
25 mei 1677 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-044]

Kerckhofs Jan en zijn vrouw Cools Maria bekennen schuldig te zijn aan Herremans
Wouter (zoon van Herremans Petrus en inwoner van Geel) een jaarlijkse en erfelijke rente
van 4 guldens en 2,5 stuivers. Als onderpand wordt gegeven hun hof en schuur met het land
daaraan gelegen groot 150 roeden met nog 58 roeden gekocht uit de vroente van de
gemeente gelegen aan de schuur renende in het geheel oost de gemeente, zuid Wellens
Lenaert, west Pauwels … erfgenamen en noord voorstaand erf en de gemeente. Bijgevolg is
Hermans Peeter (stadhouder van Geel) in de naam van voorstaande Hermans Wouter
hierin gegooid.
In de marge:

Deze rente getransporteerd als blijkt folio 258 verso.
Deze rente gekweten door Dassen Marten als koper der hypotheek en
gecasseerd op 12 februari 1776 zoals blijkt folio 298 verso.

16 september 1677 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-044]

Compareerde Smits Jan die last en onwederroepelijke procuratie heeft vanwege Wellens
Lenaert (inwoner van Eindhouthamme) volgens akte gepasseerd voor notaris Bongaerts
op 7 augustus 1677. Hij bekent in die kwaliteit schuldig te zijn aan juffrouw Meer Maria
weduwe van wijlen heer Beyens Jan een erfelijke rente van 35 guldens jaarlijks.
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Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, schuur en land aan elkaar gelegen groot 3 sillen
renende oost het plein genaamd De Renderstraet en Van Eynde Peeter, zuid Van Beeck
Jacob, west De Biststraet en noord de vroente. Item een perceel erve groot 3 sillen en
genaamd Den Biestman renende oost en zuid de straat, west Maes Willem en noord
Pauwels Peeter en Kerckhofs Jan.
Item een perceel land genaamd De Poeleynde Sille groot met het voorhoofd een half bunder
renende oost en noord Lanen Cattelijn, zuid heer Raeymacker Jan erfgenamen, west de
gemeente. Item een perceel land genaamd Den Tempel groot een half bunder renende oost
en noord s’heeren straat, zuid Wellens Jan, west Lanen Cattelijn.
Deze rente is voortgekomen uit 4 afzonderlijke obligaties waarin de voorstaande Wellens
Lenaert bij schepenenvonnis van Geel op 3 december 1677 is gecondemneerd en die mits
deze komen te cesseren.
27 september 1677 Lening

[EHT-OGA10-045]

Compareerden Van Eynde Peeter (meyer), Vervoortackers Joannes, Ven Adriaen,
Mondelaers Jacob (laten) en bekennen schuldig te zijn aan Ven Adriaen als Heilige
Geestmeester van Eindhout en bijgevolg tot behoef van de Heilige Geest van Eindhout een
jaarlijkse rente van 4 guldens en 5 stuivers.
In de marge:

Beten Peeter als rentmeester van de Heilige Geest van Eindhout bekend
dit kapitaal van 100 guldens ontvangen te hebben uit handen van de
regeerders alhier. De interest van dit jaar blijft tot last van Ven Petrus
Ludovicus als collecteur van dit jaar. Waarmee deze rente dood en teniet
is gedaan actum 17 december 1770.

27 september 1677 Lening

[EHT-OGA10-045]

Van Baerle Henderick, Mondelaers Jacob, Vervoortackers Jan, Ven Adriaen en Van De
Goor Adriaen (laten), allen representerend het corpus van deze gemeente, bekennen in die
kwaliteit schuldig te zijn aan Van Eynde Peeter (meyer) een jaarlijkse rente van 18 guldens.
2 oktober 1677 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-046]

Compareerde Heer Raeymackers Joannes Hendericus (licentiaat in de rechten) zowel
voor zichzelf als onwederroepelijke procuratie hebbende van mijnheer Raeymaeckers
Egidius zijn broer (ook licentiaat in de rechten) volgens de schriftelijke procuratie
gepasseerd voor notaris Maes Segher op 27 oktober 1677.
Item als last en procuratie hebbende van zijn andere 2 meerderjarige broers de heren
Raeymackers Ferdinand en Raeymackers Ludovicus volgens de schriftelijke procuratie
gepasseerd voor de secretaris van Geel op 3 maart 1677. Item als last en procuratie
hebbende van mijnheer Lovens Rochus (hoofdmeyer van Zichem) en mijnheer
Raeymackers Matthias (licentiaat in de rechten) als respectievelijk executeurs en
momboren van het sterfhuis van wijlen mijnheer Raeymackers Joannes (licentiaat in de
medicijnen) volgens schriftelijke procuraties gepasseerd voor de schepenen van Beek bij
Aarle in het kwartier van Peelland meierij van ’s-Hertogenbosch op 27 augustus 1677 en
voor notaris Legius op 27 augustus 1677.
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Hij bekent in voorstaande kwaliteit, en ook uit kracht en naar vermogen gegeven door de
wethouders van Scherpenheuvel op 9 september 1677 als oppermomboren van de wezen
wijlen de voorstaande heer Raeymackers Joannes en juffrouw Verschueren Maria,
schuldig te zijn aan eerwaardige heer Prelaat van Tongerlo en de Abdij van Tongerlo een
som geld van 12000 guldens die hij heeft gelicht tot afkwijting van een rente waarmee het
voorstaande sterfhuis was belast.
Als onderpand wordt gegeven hun hoeve tot Eindhouthamme met huis, schuur, hof,
backboer, landen, weiden, heiden en verdere aanhorigheden momenteel verhuurd aan
Breugelmans Machiel. Groot te samen 16 bunders. Item hun andere hoeve tot
Scherpenheuvel zowel met het huis, stallen, schuur, vervallen brouwerij, landen, weiden en
heiden en alle andere aanhorigheden groot te samen 32 à 33 bunders. Deze hoeve in koop
verkregen tegen wijlen juffrouw Verschueren Clara weduwe van wijlen Mariconi Henricus.
Bovendien ook nog 600 roeden weiden daaraan gelegen en 40 halsters koren jaarlijks aan
de Heilige Geest van Zichem.
De voorstaande heer Prelaat van Tongerlo hierin gegooid en geërfd in de persoon van
Marcelli Peeter volgens speciale commissie hem gegeven. Dit alles met conditie dat
eerwaarde heer rentheffer al de voorstaande hoeven en erven zal mogen gebruiken in plaats
van jaarlijkse interesten en daarmee handelt volgens het akkoord daarover gepasseerd
tussen de heer rentheffer en de rentgelders voor notaris Marcelli op 13 april 1677 en
verklaard hij heer comparant met zijn broer heer licentiaat Raymackers Egidies zich sterk te
maken voor de geldigheid hiervan … enz.
In de marge:

De sommen hiernaast staande zijn gekweten aan de Abdij van Tongerlo
als blijkt bij notariële akte van 21 augustus 1788 staande geregistreerd in
het volgend register o.a. onlangs vernieuwd 1 oktober 1788.

21 november 1678 Lening

[EHT-OGA10-049]

De meyer en laten in collegio bekennen samen schuldig te zijn aan Breugelmans Machiel
een jaarlijkse rente van 2 guldens en 11,5 stuivers.
In de marge:

Deze rente is gekweten zoals blijkt folio 97 verso.

23 januari 1679 Transport van rente

[EHT-OGA10-049]

Peeters Laureys geassisteerd met Cauberch Anna zijn wettige huisvrouw geeft over aan
Ven Adriaen een rente die bekend staat in de vorige goedenisboek op datum 26 maart 1652
tot last van Heylen Merten en nu Bertolomeeus Jacobus zijn behoudszoon. Deze rente
momenteel 5 jaar verpand op een half bunder weide of bempd gelegen onder
Eindhouthamme renende oost den dijk, zuid Klooster van Tongerlo, west Van Eynde Peeter
(meyer) en noord Ven Adriaen.
In de marge:

Deze rente is gekweten … actum 4 oktober 1702

30 januari 1679 Transport van rente

[EHT-OGA10-049]

Van Roey Jan bekend overgegeven te hebben aan en tot behoef van de erfgenamen of
kinderen van Diercx Adriaen een jaarlijkse en erfelijke rente van 6 guldens die staat bekend
in de voorgaande goedenisboek op datum 22 oktober 1647.
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Deze rente is verpand op een huis en hof met het land daaraan gelegen toekomende
Caeberchs Goris renende oost Wellens Jan, zuid de gemeente, west de straat en noord
Claes alias Hoes Adriaen.
17 februari 1679 Lening

[EHT-OGA10-050]

Compareerden Van Baerle Henrick, Mondelaers Jacob, Voortackers Jan, Ven Adriaen,
Van De Goor Adriaen en Cools Henrick (laten van Eindhouthamme) naast Breugelmans
Jan als borgemeester, allen als representerend het corpus van deze gemeente. Ze
bekennen in die kwaliteit schuldig te zijn aan Van Eynde Peeter (meyer) een jaarlijkse rente
van 12 guldens.
In de marge:

Deze rente is gekweten zoals blijkt folio 97 verso.

1 augustus 1679 Lening

[EHT-OGA10-050]

Compareerden Van Baerle Henrick, Mondelaers Jacob, Voortackers Jan, Ven Adriaen,
Van De Goor Adriaen en Cools Henrick (laten van Eindhouthamme) naast voorstaande
Van Baerle Henrick als borgemeester, allen als representerend het corpus van de
gemeente Eindhouthamme. Ze bekennen in die kwaliteit schuldig te zijn aan Van Eynde
Peeter (meyer) een jaarlijkse rente van 6 guldens.
In de marge:

Deze rente is gekweten zoals blijkt folio 97 verso.

11 maart 1680 Kwitantie

[EHT-OGA10-050]

Baeyens Joanna vertoond een handtekening (met haar eigen hand geschreven) van Geerts
Adriaenken weduwe van Van Meerberghen Frans staande op een kwitantie van een rente
van 450 guldens kapitaal die staat tot last van Baeyens Joanna op het huis hier tot
Eindhouthamme in het oud register bekend en welke rente nu dood en teniet is gedaan.
11 maart 1680 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-051]

Compareerde Beyens Joanna geassisteerd met Mondelaers Jacob haar man en momber
die bekent schuldig te zijn aan Bertolomeeus Geertruyt een jaarlijkse en erfelijke rente van
10 guldens. Als onderpand wordt gegeven een huis en hof gelegen binnen Eindhouthamme
renende oost Wellens Jan, zuid en west s’heeren straat, noord Ven Adriaen en Ven Peeter
erfgenamen.
In de marge:

Deze rente is gecasseerd, dood en teniet gedaan door consent van
Boeckmans Peeter en Mondelaers Adriaen actum 29 maart 1694.

22 april 1680 Transport van rente

[EHT-OGA10-051]

Van Eynde Peeter (meyer) bekend getransporteerd te hebben aan Breugelmans Michiel
een erfrente van 15 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 300 guldens die destijds verpand
is geweest op 2 januari 1677 en staat tot last van de gemeente van Eindhouthamme.
In de marge:

Deze 2 renten gekweten zoals blijkt op de volgende bladzijde.
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[EHT-OGA10-051]

Van Eynde Peeter (meyer) bekend getransporteerd te hebben aan Breugelmans Michiel
een erfrente van 10 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 200 guldens die destijds verpand
is geweest op 17 februari 1679 en staat tot last van de gemeente van Eindhouthamme. Deze
rente is destijds uitgezet tegen 6 guldens jaarlijks maar Breugelmans Michiel bekend
tevreden te zijn met 5 guldens.
In de marge:

Deze 2 renten gekweten zoals blijkt op de volgende bladzijde.

22 augustus 1680 Transport van rente

[EHT-OGA10-052]

Van Eynde Peeter (meyer) bekend getransporteerd te hebben aan Breugelmans Michiel
een erfrente van 5 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 100 guldens die destijds verpand is
geweest op 1 augustus 1679 en staat tot last van de gemeente van Eindhouthamme. Deze
rente is destijds uitgezet tegen 6 guldens jaarlijks maar Breugelmans Michiel bekend
tevreden te zijn met 5 guldens.
15 december 1684 Kwitantie

[EHT-OGA10-052]

Breugelmans Michiel bekent ontvangen te hebben uit handen van de wet alhier een som
van 300 guldens zijnde de helft van een kapitaal van 600 guldens hetwelk hij comparant is
heffende op deze gemeente. Hierdoor blijft er nog over een kapitaal van 300 guldens.
In de marge:

Deze rente voor een kapitaal van 300 guldens is voldaan aan
Breugelmans Michiel door de gemeente laten die mits deze is
consenterende in de cassatie van deze rente en is deze dood en teniet
gedaan actum 11 februari 1692.

15 december 1684 Rekening

[EHT-OGA10-052]

Rekening, bewijs en reliqua die mits deze is doende De Kock Willem over zijn ontvangsten
en uitgaven voor de kinderen van wijlen De Kock Peeter en Gaukens Jenneken inwoners
geweest tot Zoerle onder Eindhouthamme zo en gelijk hierna is volgend te weten van 9 jaren
volgens het uitwijzen hiervoor folio 13 de dato 12 december 1671. Volgen 26 bladzijden met
vermelding van inkomsten en uitgaven, niet bewerkt.
7 juli 1681 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-065]

Compareerden Kauberghs Merten voor zichzelf, Cauberchs Matthijs voor zichzelf, Claes
Jan als man en momber van Cauberchs Anna, Daems Niclaes in huwelijk geweest met
Cauberchs Christina geassisteerd met Verachtert Hendrick en Daems Hendrick,
schepenen van Eindhout als oppermombers over de onbejaarde kinderen van de
voorstaande Daems Niclaes. Item Cauberchs Jan oud omtrent de 21 à 23 jaren
geassisteerd met de voorstaande schepenen.
Ze verkopen aan Smolderen Christiaen en zijn vrouw Wils Maria een huis, hof en schuur
gestaan en gelegen tot Eindhouthamme met het land groot 150 roeden renende oost
Wellens Jan, zuid gemeente Eindhouthamme, west het straatje en noord Claes Adriaen.
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[EHT-OGA10-066]

Boogaerts Cornelis en Claes Adriaen als mombers over de onbejaarde kinderen
achtergelaten bij Jansen Geeraert (meyer van Eindhout in zijn leven) en Van De Goor
Maria (nog in leven) hebben met alle punten van recht volgens decreet van de wethouders
van Eindhout overgegeven aan Lenaerts Adriaen en zijn vrouw Zeris Maria een huis, hof
en schuur met het erf daaraan gelegen groot 4,5 sillen renende oost, west en noord de
gemeente, zuid Claes Andries.
6 februari 1682 Verkoop van land

[EHT-OGA10-066]

Cuypers Peeter (zoon van Cuypers Steven) verkoopt aan Van Eynde Peeter (meyer van
Eindhouthamme) een perceel land groot een sille renende oost de gemeynte, zuid Klooster
van Tongerlo, noord de baan en west Van Eynde Peeter (meyer).
6 februari 1682 Verkoop van huis
•
•
•

•

[EHT-OGA10-066]

Van Beeck Jenneken geassisteerd met haar man en momber Smolders Adriaen.
Van Beeck Elisabeth geassisteerd met Schellens Jan haar man en momber.
Van Beeck Anna geassisteerd met Hendricx Anthoni als geassumeerde momber
over haar minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Van Hove Jan haar gewezen
man en momber.
Van Beeck Catharina geassisteerd met een vreemde momber haar uit de wet
gegeven.

Ze verkopen aan Van Eynde Peeter een huis, schuur en voorhoofd met het land en hof
daaraan gelegen onder Eindhouthamme renende oost Van Eynde Peeter, zuid de straat en
Cools Hendrick, west Cools Hendrick, noord Wellens Lenaert.
9 juli 1682 Eedaflegging door laten

[EHT-OGA10-067]

Breugelmans Michiel en Hinnendaels Jan hebben de eed gepresteerd in handen van Van
Eynde Peeter (meyer) als laten van het Laathof van eerwaarde heer Prelaat van Tongerlo
binnen Eindhouthamme en dat ter presentie van eerwaarde heer Smets Matthei (Provisor
van Tongerlo) en Ven Adriaen en Van De Ghoir Adriaen (laten).
23 april 1684 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-067]

Compareerden Voortackers Jan, Mondelaers Jacques, Ven Adriaen en de eerzame Van
Roye Aert (inwoners van Vorst) die uit kracht van procuratie op hen verleden bij Helsen
Adriaen (inwoner van Zoerle Parwijs) en gepasseerd voor notaris Bourgeois op 10
december 1683. Ze bekennen in die kwaliteit schuldig te zijn aan de heren Provisors van het
Godshuis van Tongerlo een som van 250 guldens kapitaal waarvoor de voorstaande Helsen
Adriaen heeft beloofd te betalen een jaarlijkse interest van 12,5 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een hofstede met huis en hos gelegen onder Eindhouthamme
Zoerle op De Biest en tegenwoordig in gebruik bij Van Hout Paulus renende oost Den
Berchpadt, zuid Helsen Michiel erfgenamen, west en noord s’heeren straat en Verhoeven
Adriaen erfgenamen.
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[EHT-OGA10-067]

Van Eynde Peeter (meyer), Voordeckers Jan, Van De Goor Adriaen, Ven Adriaen,
Mondelaers Jacob (laten) bekennen in naam van het corpus van de gemeente
Eindhouthamme schuldig te zijn aan Gielens Machiel (inwoner van Meerhout) 32 guldens
en 10 stuivers jaarlijks.
In de marge:

Deze rente is gedood, gekweten en teniet gedaan door Van De Goor
Adriaen, Cuypers Peeter en Van Bael Hendrick volgens handtekening
van Gielens Michiel op datum 22 maart 1692.

8 maart 1685 Eedaflegging door mombers

[EHT-OGA10-068]

Compareerde Everaedts Niclaes als voogd en momber over de minderjarige kinderen
achtergelaten bij wijlen Everaedts Dymphna daar vader af is Van Aelst Peter (alsnog
tegenwoordig in leven). Hij beloofd de voorstaande wezen goed bij te staan ten beste in alle
manieren als een trouwe momber toekomt.
8 maart 1685 Eedaflegging door mombers

[EHT-OGA10-068]

Compareerden Van De Ghoir Jan en Lemmens Andries die als gekozen mombers en
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Verhoeven Louys daar moeder af is
Lemmens Elisabeth (alsnog tegenwoordig in leven) hebben in hun voorstaande kwaliteit als
mombers gedaan de eed en beloven de voorstaande kinderen in alle manier voor te staan
en behulpzaam te zijn.
8 maart 1685 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-068]

Compareerden Van Aelst Peeter en zijn vrouw Lemmens Elisabeth, de comparant in zijn
2e huwelijk en de comparante weduwe van Verhoeven Louys. Van beide kanten zijn in hun
huwelijk ingebracht enkele voorkinderen en om enige geschillen te voorkomen, zo is het dat
zowel de voorkinderen van Van Aelst Peeter als de voorkinderen van Lemmens Elisabeth
gelijk zullen behandeld worden.
Zo zijn de partijen comparanten ten overstaan van Van De Ghoir Jan en Lemmens Andries
(mombers van de minderjarige kinderen van voorstaande Lemmens Elisabeth). Item van
Everaedts Niclaes en Van De Ghoir Adriaen (geassumeerde momber uit de wet) tot
volgend akkoord gekomen:
De voorkinderen van beide zijden moeten opgevoed worden tot ze de leeftijd bereiken van
14 jaar. De kinderen moeten leren lezen en schrijven en verder onderhouden worden van
linnen en wollen. Als één van de voorkinderen zal komen tot enige staat (zowel wereldlijk of
geestelijk), moet het kind krijgen een tamelijke koe. Item een veertel koren en 6 guldens
eens en dat voor ieder der voorkinderen.
Als één van de voorkinderen voortijdig komt te overleden, zal de uitzet van dit kind blijven tot
behoef van de comparanten zonder dat de andere voorkinderen hierop pretenties kunnen
uitoefenen. Als er uit dit huwelijk nog kinderen voortkomen, zullen de erfgoederen half en
half gedeeld worden tussen de voorkinderen.
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[EHT-OGA10-069]

Scheiding en deling over de achtergelaten erfgoederen van wijlen Mondelaers Jacob en zijn
wettige huisvrouw Van Genechten Cathelijn gedaan bij Ven Merten en Van De Goer
Adriaen (in de plaats van Cuypers Peeter) als mombers voor het onmondige kind
achtergelaten van Mondelaers Hendrick waarvan de moeder nog in leven is met naam Ven
Gertrudis en met overstaan van Dams Henderick haar 2e man en de achtergelaten dochter
Mondelaers Maria en Cuypers Peeter haar man. Kinderen en erfgenamen van
Mondelaers Jacob en zijn vrouw Van Genechten Cathelijn zaliger memorie en dat op de
navolgende manieren.
Kavel A, bevallen aan Mondelaers Henderick (zoon van Mondelaers Henricus)
geassisteerd met zijn mombers Ven Merten en Van De Goor Adriaen, zijn moeder en
Dams Henderick zijn schoonvader:
•
•
•
•

•
•
•

•

Het huis met binnenblok.
Een perceel land genaamd Den Bos groot 225 roeden renende oost Heren van
Tongerlo, zuid Boegaerts Cornelis, west de straat en noord Cuypers Peeter.
Een eussel genaamd De Lentdeckers renende oost Van Bael Henderick, zuid
Pauwels Peeter, west Cuypers Peeter en noord Breugelmans Jan.
Een perceel land genaamd De Duevels Bos groot 200 roeden renende oost mijnheer
Van Alphen tot Geel, zuid Heer van Tongerlo, west en noord mijnheer Moons
drossaard tot Meerhout(?)
Item Het Haesch Eussel met land daaraan gelegen naast Het Cruysbroeck renende
oost en zuid gemeente Eindhouthamme.
Een perceel land genaamd … renende oost Van Bael Henderick, zuid Cuypers
Peeter, west en noord de straat.
Een perceel land gelegen in De Dongelen voor de helft en waarvan de andere helft
toekomt aan Cuypers Peeter renende oost Ven Adriaen, west Pauwels Jan, noord
Van Bael Henderick en zuid Heren van Tongerlo.
Item een herthoef gelegen onder Eindhout renende zuid kapel van Gestel, west Van
Trichvelt Peeter Matthijssone en noord drossaard Moons.

Kavel B, bevallen aan Cuypers Peeter en Mondelaers Maria:
•
•

•
•
•
•
•

De schuur met de 2 grootste bomen en het erfland renende oost Heren van Tongerlo,
zuid Mondelaers Henderick, west zichzelf en noord de straat.
Item de andere helft van het land zoals beschreven bij de eerste kavel renende oost
Mondelaers Henderick, noord Moons Anna, west de straat en zuid Heren van
Tongerlo.
Item Het Laerstuck renende oost de straat, noord de baan, zuid Wellens Jan en west
Peeters Jan.
Een perceel land genaamd De Strepe gelegen in De Trichelhoeck renende oost de
straat, zuid mijnheer Moons, noord Maes Willem en west Van Bael Henderick.
Een groot perceel veld genaamd Het Cruynbroeck of Niclaes Backx renende oost
mijnheer Moons, west de heide, noord Het Cruysbroeck en zuid De …pad.
De helft van Den Tempel renende oost Van Bael Henderick, west de straat, noord
Mondelaers Henderick.
Een perceel land in Het Dongenen en dat voor de helft renende oost Ven Adriaen,
zuid een bos en west Mondelaers Henderick.
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Een perceel broek genaamd Den Langen Bemt gelegen in Het Schildbroeck onder
Eindhout renende oost Boegaerts Cornelis, zuid den loop, west het gemeyn broeck
en noord Dams … erfgenamen.

16 mei 1685 Eedaflegging door mombers

[EHT-OGA10-071]

Peeters Peeter en Van Den Brande Adriaen hebben de eed gedaan als mombers over de
wezen van Peeters Cornelis na de dood van Van Den Brande Anna zijn huisvrouw.
16 mei 1685 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-071]

Peeters Peeter en Van Den Brande Adriaen hebben een akkoord gesloten met Peeters
Cornelis weduwnaar van Van Den Brande Anna over de havelijke meubelen die
competeren aan de wezen na de dood van Van Den Brande Anna en beloofd de
voorstaande weduwnaar zijn kind met naam Peeters Maria te alimenteren en te
onderhouden van kost en drank, linnen en wollen, ziek en gezond en hetzelfde te laten leren
lezen en schrijven en dat tot dat het bekwaam zal zijn om zijn kost te verdienen.
Als het kind gekomen is tot een geapprobeerde staat, zal het krijgen een som 18 guldens en
een veertel koren. Als het voortijdig komt te overlijden, moet Peeters Cornelis het laten
begraven met een tamelijk uitvaart. Er is ook nog een kapitale obligatie van 100 guldens aan
Verluffelt Adriaen die zal blijven tot last van de erfgoederen. Al de erfgoederen zullen later
overgaan volgens landsrecht.
16 juli 1685 Verkoop van land

[EHT-OGA10-072]

De laten van Eindhouthamme bekennen verkocht te hebben aan Van Eynde Peeter (meyer)
een perceel erve van de gemeente goederen groot een half sille renende oost de gemeente,
zuid en west zichzelf, noord de straat. Hierin begrepen nog enige andere roeden renende
oost het straatje, zuid de straat en zijn voorhoofd, west Cools Henrick en de straat, noord
zichzelf. De koper mag hierop bouwen een huis, brouwerij en schuur.
16 juni 1685 Eedaflegging door laten

[EHT-OGA10-072]

Cuypers Peeter heeft voor de Prelaat van Tongerlo als Heer van alhier de eed gedaan als
laat in handen van heer meyer Van Eynde Peeter present Voortackers Jan, Ven Adriaen
en de andere laten.
19 november 1685 Eedaflegging door laten

[EHT-OGA10-072]

Van Bael Jasper heeft voor de Prelaat van Tongerlo als Heer van alhier de eed gedaan als
laat in handen van heer meyer Van Eynde Peeter present Voortackers Jan, Ven Adriaen
en de andere laten.
17 januari 1686 Uitspraak

[EHT-OGA10-072]

Bongarts Jan (schout van Tongerlo en Eindhouthamme) met overstaan van Van Eynde
Peeter (meyer) en de laten van Zammel ter ootmoedige supplicatie van Buyens Johanna
weduwe Mondelaers Jacques vereert uit merkelijke consideratie zekere eiken boom tot
haar gerief staande tegenover haar weide of de gemeente ter plaatse genaamd Het Stuyck
zonder prejudicie van des gemeente gerechtigheid.
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[EHT-OGA10-072]

Compareerden Sneyers Adriaen en Janssen Jan als wettige mombers van de kinderen
wijlen Sneyers Jacob daar moeder af leeft Vervorst Elisabeth, mede Vervorst Jan voor
zichzelf en als momber met Cortebosch Matheus als rechtelijke mombers over de wezen
van Cortebosch Jacques (volgens autorisatie van de wethouders van Westerlo en
Westmeerbeek).
Ze verkopen aan Helsen Jan en Douwen Machiel een perceel erve, heide en weide groot
een bunder renende oost en zuid Schaffraet Jacobus en Het Broecxstraatje, west Van Hout
Paulus en Van Kerckhoven Merten, noord het straatje.
27 december 1686 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-073]

Compareerde heer en meester Matthei Franciscus (licentiaat in beide rechten) en advocaat
tot Westerlo residerende en gevolmachtigd volgens schriftelijke procuratie gepasseerd voor
notaris Van Hullegarde binnen Antwerpen op 18 november 1686 bij heer Van Damme
Charles ook licentiaat in de rechten zowel voor zichzelf nom. uxoris als gemachtigd van de
gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen heer Ducx Jan en juffrouw Spers Maria
gehuwden als blijkt bij een procuratie op 3 oktober 1686.
Hij heeft in deze kwaliteit tot verzekering van een som van 2000 guldens die door juffrouw de
weduwe van heer Moretus Balthasar in meerdere sommen is gesteld op hun huizen
genaamd Den Soeten Maen Jesus en Lelienwech gestaan en gelegen op De Kaesruy tot
Antwerpen en alsnu zullen verkocht worden door notaris Van Waerbeeck, verobligeerd en
ander pand gesteld.
Ten eerste een rente van 56 guldens en 5 stuivers die gekweten kan worden bij penningen
die Sige Lowies als gemachtigde vanwege Wellens Leonard op 31 maart 1665
compareerde voor schepenen van Antwerpen en in naam van voornoemde Ducx Jan
verleden heeft op verschillende landerijen gelegen onder Eindhouthamme resorterende
onder Tongerlo op 6 augustus en daarna voor de schepenen van Eindhouthamme vernieuwd
om daaraan te verhalen alle pretenties die zij aan de voorstaande huizen binnen Antwerpen
mocht komen te lijden enz. …
Ten laatste verklaard de comparant voor de voorstaande rente nog te pand te stellen voor
1600 guldens als dezelfde juffrouw Anna Maria en Van Waerbeeck Balthen zijn heffende op
2 huizen het ene genaamd Den Prince Van Parma (gestaan op De Melkmarkt te Antwerpen)
en … (2e huis niet vermeld).
8 april 1687 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-075]

Smolderen Christiaen bekent schuldig te zijn aan Schapmans Amandt een jaarlijkse en
erfelijke rente van 15 guldens. Als onderpand wordt gegeven een huis met een sille land
daaraan gelegen renende oost Claes alias Goos Adriaen, noord het plein, west Het
Berchstraetje en zuid zichzelf. Item een perceel land genaamd Den Nerebos gelegen onder
Eindhout.
In de marge:

Op 3 juli 1698 compareerden Van De Goor Adriaen en Mertens Peeter
(laten) die verklaren op hun eed als dat Schapmans Jan als momber over
Schapmans Amant (rentheffer) aan hun heeft geconsenteerd in de
cassatie en mindering van 200 guldens kapitaal zodat er nog overblijft 100
guldens kapitaal.
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Compareerde Michiels Jan Baptist die bekend het kapitaal van 100
guldens wisselgeld, zijnde het restant van een rente van 300 guldens
kapitaal, ontvangen te hebben uit handen van Voortackers Jan als koper
van het pand waardoor deze rente dood en teniet is gedaan actum 8
oktober 1742.
9 juli 1687 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-075]

Van Echelpoel Dielis bekent schuldig te zijn aan Helsen Cathelijn een som van 150
guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd Het Jacobs Lant
gelegen tot Zoerle Eindhouthamme renende oost Den Berchpadt, zuid De Winter Hendrick,
west s’heeren straat en noord het straatje.
9 juli 1687 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-075]

Van Eynde Peeter (meyer) bekent schuldig te zijn aan Mertens Cathlijn weduwe van wijlen
Huysmans Bartholomeus een som van 200 guldens. Als onderpand wordt gegeven een
huis en hof gelegen aan de vroente van Eindhouthamme renende oost De Vroente, west
zichzelf, west Heer van Tongerlo en noord de straat.
In de marge:

Memorie dat deze rente door Mertens Cathlijn is getransporteerd aan en
tot behoef van de Heilige Geest van Eindhout met de interesten van dien
en waarvoor zij heeft gehad de som van 200 guldens … actum 28 maart
1729.
Deze rente gekweten door de regeerders alhier op 17 december 1770,
deze penningen tot 100 guldens wisselgeld aan Beten Peter (rentmeester).

15 juli 1687 Transport van rente

[EHT-OGA10-076]

Compareerden Matthei Franciscus (licentiaat in beide rechten) en advocaat tot Westerlo
die uit kracht van onwederroepelijke procuratie hem verleend bij de eerwaarde heer Ducx
Joannes Franciscus (priester en licentiaat in de rechten), juffrouw Ducx Isabella Barbara
met heer De Wilde Jan Baptist haar wettige man en momber, heer Ducx Petrus
Benedictus, juffrouw Ducx Catharina (ongehuwde bejaarde dochter), juffrouw Ducx Maria
met heer Van Damme Charles (ook licentiaat in de rechten) haar wettelijke man en
momber. Allen bejaard zo zij verklaren. Juffrouw Ducx Clara voorzien van brieven …
geassisteerd met een vreemde momber.
Kinderen en erfgenamen van wijlen heer Ducx Jan en juffrouw Spers Maria, zowel in hun
naam als zich sterkmakend voor heer Ducx Jacobus hun broer als ook voor juffrouw Ducx
Anna hun zuster en heer De Meulemeester Philips François haar man volgens de
procuratie ingeschreven in een schepenbrief verleden voor de wethouders van de stad
Antwerpen op 27 juni 1687 en waarvan de inhoud is als volgt:
De schepenen van Antwerpen verklaren dat voor hun compareerde heer Ducx Joannes
Franciscus (priester en licentiaat in de rechten), juffrouw Ducx Isabella Barbara met heer
De Wilde Jan Baptist haar wettige man en momber, heer Ducx Petrus Benedictus,
juffrouw Ducx Catharina (ongehuwde bejaarde dochter), juffrouw Ducx Maria met heer Van
Damme Charles (ook licentiaat in de rechten) haar man en momber. Allen bejaard zo zij
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verklaren. Juffrouw Ducx Clara voorzien van brieven veruam etatis zo zij verklaart
geassisteerd met een momber haar gegeven uit het recht.
Allen kinderen en erfgenamen van wijlen heer Ducx Jan en juffrouw Spers Maria welke
voorstaande comparanten zowel in hun naam als zich sterkmakend voor heer Ducx
Jacobus hun broer als ook voor juffrouw Ducx Anna hun zuster en heer De Meulemeester
Philips François haar man. Ze verklaren om een som geld die hun is verhouden en bij hen
geëmployeerd is tot betaling van schulden uit hoofd van hun ouders, verkocht is aan Van
Waerbeeck Jacques (notaris tot Antwerpen) voor een jaarlijkse en erfelijke rente van 56
guldens en 5 stuivers (tot 20 stuivers Brabants elke gulden gerekend).
Deze rente voortgekomen uit een gelijke rente die wijlen Sighé Louis in de naam en als
gemachtigd vanwege meester Wellens Lenaert die op 31 maart 1665 compareerde voor
schepenen van Antwerpen, verkocht en bepand heeft gehad tot profijt van de comparanten
hun vader. Eerst op het binnenblok groot 2,5 sillen gelegen binnen het dorp van
Eindhouthamme omtrent Westerlo renende oost Van Den Eynde Amant, zuid Verbeecke
Jacques, west de baan en noord Wellens Lenaert. Item op De Poelent Sille groot 3 sillen
renende oost Lanen Cathlijn, zuid Maes Willem en heer doctor Raeymaekers. Item op Den
Tempel groot 3 sillen renende oost en zuid de gemeente, west Laenen Cathlijn, noord
meester Raeymaeckers Jan en op 6 augustus daarna binnen Eindhouthamme vernieuwd.
Compareerde ook notaris Van Waerbeeck Jacques die verklaard het transport van 2000
guldens, hetgeen volgens scabinale procuratie op 3 oktober laatstleden voor schepenen van
Antwerpen is gepasseerd, juffrouw weduwe van heer Moretus Balthasar in voordeel van
hem comparant stond te doen enz. …
22 maart 1688 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-077]

Bouwen Jan Baptist bekent schuldig te zijn en ontvangen te hebben van Lemmens
Machiel een som van 150 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve
genaamd De Winckel groot 3 sillen renende oost Breugelmans Jan, zuid Cuyvers Peeter,
west de straat en noord zichzelf. Item een perceel eussel genaamd Het Goor groot 3 sillen
renende oost de straat, zuid en noord Claes Andries, west Blampaerts Cornelis.
Compareerde ook Buyens Jenneken die haar vruchtgebruik afstaat voor zo veel als nodig
is.
In de marge:

Compareerde Moons Anna weduwe wijlen Bouwen Jan Baptist naast
Bouwen Willem als momber over dezelfde Bouwen Jan Baptist zijn
achtergelaten wezen. Welke comparanten hebben getoond een kwitantie
als bij Van De Weyer Bastiaen bij transport verkregen is … actum 18
oktober 1717.

22 maart 1688 Rekening, bewijs en reliqua

[EHT-OGA10-078]

Rekening, bewijs en reliqua die mits deze zijn doende Pauwels Peeter en Verspreet
Adriaen als mombers en respectievelijke toezieners over het minderjarige kind Pauwels Jan
achtergelaten bij wijlen Pauwels Jan daar moeder af leeft Verachtert Elisabeth, en dat van
al hun ontvangsten en uitgaven die zij in hun voorstaande kwaliteit hebben gedaan. Volgen
3,5 bladzijden met inkomsten en uitgaven (niet bewerkt).
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[EHT-OGA10-080]

Pauli Peeter bekent schuldig te zijn aan Mertens Cathlijn een som van 100 guldens courant
geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd Het Heyblock groot een
bunder renende oost s’heeren straat, zuid Kerckhofs Maria, west Pauwels Jan en noord de
gemeynte heyde.
5 april 1688 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA10-080]

Compareerden Pauwels Peeter en Verspreet Adriaen als mombers van de minderjarig kind
wijlen Pauwels Jan daar moeder af is Verachtert Elisabeth ter ene zijde en Ven Adriaen
geassisteerd met zijn vrouw de voorstaande Verachtert Elisabeth ter andere zijde.
Om het proces te beëindigen dat ze voeren voor de laten van Eindhouthamme hebben ze
volgend akkoord gesloten: de 2e comparanten zullen gehouden zijn aan het voorstaande
minderjarige kind te geven als het gekomen is tot huwelijkse of een andere geapprobeerden
staat een eerlijk kleed. Item een koe of 20 guldens mitsgaders een bed met zijn toebehoren
of 25 guldens.
Hierdoor zal het voorstaande kind uitgesloten zijn uit al de havelijke goederen van het
sterfhuis van wijlen Pauwels Jan zonder dat de 2e comparanten hiervan een staat of
inventaris moeten maken. Hiermee is ook teniet de uitzet waarvan notie wordt gemaakt in
het gepretendeerde testament van wijlen Pauwels Jan. De 2e comparanten zullen
bovendien laten volgen aan de voorstaande Pauwels Jan de helft van alle vaderlijke
goederen gekomen van Pauwels Jan vader van het voorstaande kind Pauwels Jan den
jongen waarmee alle pretenties nopende deze goederen zijn dood en teniet gedaan
Bovendien mag de voorstaande Pauwels Peeter zijn penningen die hij voor dit weeskind
geschoten heeft mogen verhalen uit de inkomsten van de vaderlijke goederen.
De 2e comparanten verklaren dat de hiervoor genoemde vaderlijke goederen inhouden het
land genaamd De Steentiens groot 1,5 sillen renende oost Mondelers Hendrick, west
Pauwels Peeter voorstaand. Item 2 bempden groot 1,5 sillen renende oost Mondelers
Hendrick, west Bacx Nicolaes en noord Het Duysbroeck. Item een hooiwas in Het Trichel
Broeck groot 3 vierendelen en ondertussen 5 vierendelen. Welke percelen aan het
voorstaande weeskind moeten volgen voor de helft.
26 december 1688 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-080]

Helsen Adriaen en Verstappen Anna bekennen schuldig te zijn aan heer Van IJsendijck
Adriaen en zijn vrouw juffrouw Corijns Susanna Maria een jaarlijkse erfelijke rente van 7
guldens en 10 stuivers voor een kapitaal van 150 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en het land daaraan gelegen onder
Eindhouthamme tot Zoerle groot 500 roeden renende oost Sijmons Jan erfgenamen, zuid
Helsen Machiel erfgenamen, west de straat en noord Verhoeven Adriaen erfgenamen.
26 december 1688 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-081]

Van Houdt Joachim en zijn vrouw De Belder Anna bekennen schuldig te zijn heer Van
IJsendijck Adriaen en zijn vrouw juffrouw Corijns Susanna Maria een jaarlijkse erfelijke
rente van 15 guldens voor een kapitaal van 300 guldens.
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Als onderpand wordt gegeven een perceel erve groot 3 sillen gelegen onder Eindhouthamme
tot Zoerle renende oost secretaris Verluyten, zuid Verhoeven Adriaen kinderen, west De
Winter Hendrick erfgenamen en noord de straat. Item een perceel eussel groot 5 sillen.
In de marge:

Compareerde Verleuffel Jan als man en momber van De Belder Anna die
heeft vertoond een kwitantie verleden bij de weduwe van meester Van
IJsendijck en waaruit blijkt dat dit kapitaal tot 300 guldens wisselgeld ten
volle is voldaan. Bijgevolg is dezelfde rente gecasseerd, dood en teniet
gedaan actum 31 september 1716.

20 januari 1689 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-081]

Compareerden Moens Niclaes voor zichzelf en ook als gelaste naast De Winter Henrick
van Moens Cathelijn zijn huisvrouw. Ze bekennen schuldig te zijn aan De Bal Jenneken
(bejaarde jongedochter) een jaarlijkse en erfelijke rente van 13 guldens en 4 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, schuur, hof en erf groot 300 roeden gestaan en
gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme jurisdictie van Tongerlo renende oost, west en
zuid de straat, noord Verhoeven Adriaen erfgenamen. Item een weide groot 250 roeden
gelegen op de voorstaande plaats renende oost …, zuid Helsen Jan en …, west Verhoeven
Adriaen erfgenamen en noord de straat.
In de marge:

Op 6 juli 1694 is deze rente volgens schriftelijke procuratie van 16 februari
1694 ondertekend De Bal Jenneken naast De Bal Wouter als tot deze
verkozen momber, alhier getoond en aan de laten voorgelezen zijnde,
gekweten, gecasseerd en teniet gedaan.

14 maart 1689 Verkoop van land

[EHT-OGA10-081]

Van Echelpoel Dielis verkoopt aan Vermeerberghen Jan een perceel land groot een half
bunder renende oost Van Houdt Joachim, zuid s’heeren straat, west en noord De Ceuster
Anna. Dit perceel is ook belast met een rente van 150 guldens tot behoef van Cathlijn de
weduwe van Van Echelpoel Peeter.
20 januari 1689 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-082]

Compareerden Berchmans Willem weduwnaar van wijlen Liebaerts Elisabeth
geassisteerd met Cuypers Helcken zijn 2e vrouw ter ene zijde en Berchmans Aert en
Libaerts Merten als mombers voor de voorkinderen van Berchmans Willem daar moeder
af was voorstaande Libaerts Elisabeth.
Om eventuele geschillen te vermijden tussen de voorkinderen en eventuele nakinderen te
verwekken tussen Berchmans Willem en Cuypers Helcken, zo heeft men nu een akkoord
gesloten. De vader beloofd de 3 voorkinderen te onderhouden en alimenteren van kost en
drank, ziek of gezond, … en te laten naar school gaan totdat ze goed kunnen lezen en
schrijven.
Als de kinderen gekomen zijn tot een geapprobeerde staat, zullen ze elk hebben 10 guldens
en een veertel koren. Al de goederen die de vader zal verwerven in zijn 2e huwelijk zullen
blijven tot profijt van de nakinderen mits dat de voorkinderen zullen ontlast worden van alle
schulden bevonden in het sterfhuis.
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[EHT-OGA10-082]

Op 20 februari 1690 hebben Maes Jan en Berchmans Aert de eed gedaan als mombers
over de achtergelaten wezen van wijlen Diercx Aert en Maes Maria.
20 februari 1690 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-083]

Scheiding en deling aangegaan tussen Maes Jan als vader en toeziener over zijn
minderjarige kind Maes Anna en Huybrechts Jacques en Willems Peeter als mombers
over het voorstaande kind van Maes Jan en Beecken Anna en Maes Maria geassisteerd
met Van De Goor Adriaen en Berchmans Aert als mombers van de wees achtergelaten bij
Diercx Aert en de voorstaande Maes Maria zijn zuster en dat als erfgenamen van wijlen
Maes Willem en Claes Anna.
Kavel A, bevallen aan Maes Maria:
•
•

Huis, schuur en hof daaraan gelegen groot 200 roeden renende oost Wellens
Lenaert, west Heer van Tongerlo, zuid de straat en noord Laenen Cathlijn.
150 guldens te geven aan kavel B. Als deze som niet meteen kan betaald worden,
zal er interest moeten betaald worden tegen 5% per jaar.

Kavel B, bevallen aan Maes Jan:
•
•
•
•
•

Een perceel eussel gelegen onder Eindhout renende oost Cuypers Peeter, west Van
Roy Aert, zuid Janssen Aert en noord Van Bael Hendrick.
Een half bunder hooiwas in Het Trichelbroeck.
Een perceel land genaamd Den Bos renende oost De Veltstraete, zuid en west Bacx
Nicolaes, noord Maes Willem.
Item een sille hooiwas gelegen in Het Hamme Hoeck renende oost en west Heer van
Tongerlo, zuid De Laak en noord Het Broeckgat.
Een herthove renende oost de straat, zuid Lenaerts Anna, west Nuyts Jan en noord
Laenen Cathlijn.

Verder wordt nog aangegeven dat onder deze goederen zich ook leengoederen bevinden en
dat de condividenten elkaar moeten helpen met de daaraan verbonden kosten.
27 februari 1690 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-083]

Juffrouw Lenaerts Dympna voor zichzelf en ook als gelaste vanwege haar man Le Paige
Hieronimus bekent schuldig te zijn aan Engelen Cornelis een som van 15 guldens jaarlijks
voor een kapitaal van 300 guldens. Als onderpand wordt gegeven een huis en huisblok met
een dries groot te samen 400 roeden renende oost gemeente van Eindhouthamme, zuid
Claes Andries, west en noord voorstaande gemeente.
4 maart 1690 Akkoord over schulden

[EHT-OGA10-084]

Compareerde Berghmans Aert behoudszoon van wijlen Maes Willem en Van Gompel
Cathlijn (alzo de heer pastoor van Eindhout van zin was om beslag te doen op de
penningen van de koopdag van voorstaande Maes Willem en Van Gompel Cathlijn) en
heeft zich verbonden en sterk gemaakt van de voorstaande heer pastoor te voldoen van al
zijn pretenties die hij tot last van Maes Willem en Van Gompel Cathlijn is hebbende en dat
binnen de tijd van de 4 eerstvolgende maanden. De voorstaande Bergmans Aert hiertoe
gearresteerd en gedaagd.
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[EHT-OGA10-085]

Scheiding en deling gehouden tussen de erfgenamen van wijlen Voortackers Jan en
Thielens Luyten namelijk Voortackers Peeter, Voortackers Jan, Voortackers Geert,
Voortackers Elisabeth, Voortackers Maria, Voortackers Anna en Heylen Merten en
Cools Hendrick als mombers over het weeskind achtergelaten bij Voortackers Margriet en
Cools Hendrick.
Kavel A, bevallen aan Voortackers Peeter:
•

•
•

Het huis naast den oissel drup 1 van de backboer 2 met het voorhoofd daaraan
gelegen en het land achteruit van de oissel drup tot op de kuil achter op het veld
gemaakt renende oost Voortackers Anneken, zuid Heer van Tongerlo, west de straat
gaande naar de hoeve en noord de gemeente.
Het eussel naast Het Schuytbroeck renende oost Het Schuytbroeck, zuid Het Cleyn
Bemdeken, west Cools Hendrick erfgenamen en noord Het Schuytbroeck Straetjen.
Te geven aan kavel B 25 guldens en aan kavel G ook 25 guldens.

In de marge:

De 25 guldens die deze kavel moet geven aan de 7e kavel zijn betaald
actum 5 juni 1690.

Kavel B, bevallen aan Voortackers Anna en haar man Vens Nicalaus:
•

•

•

De backboer met het voorhoofd en het land daarachter gelegen renende oost
Voortackers Elisabeth, zuid Heer van Tongerlo, west Voortackers Peeter en noord de
gemeente.
Een half bunder hooiwas gelegen ten westen van Het Schuytbroeck renende oost de
andere helft, zuid De Laak, west Voortackers Margriet erfgenamen en noord Heer
van Tongerlo.
25 guldens te krijgen van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Voortackers Elisabeth en haar man Verhoeven Aert:
•
•
•

Het binnenblok ten oosten renende oost Peeters Jan erfgenamen, zuid Heer van
Tongerlo, west Voortackers Anna en noord de gemeente.
Een half bunder hooiwas renende oost Mertens Jan, zuid De Laak, west Voortackers
Anna en noord Heer van Tongerlo.
De schuur mits dat dezelfde schuur moet blijven staan totdat de huur van het huis zal
beëindigd zijn.

Kavel D, bevallen aan Cools Hendrick als erfgenaam van Voortackers Margriet zijn
moeder geassisteerd met Cools Hendrick als momber en Heylen Hendrick als momber uit
de wet van Eindhout:
•

•

1
2

De helft van Het Outblock ten westen met de helft van het driesken renende oost
Voortackers Jan, zuid Heer van Tongerlo, west Peeters Jan erfgenamen en noord de
gemeente straat.
Item Den Grooten Bempt renende oost Het Schuytbroeck, zuid en west Heer van
Tongerlo, noord Voortackers Jan.

Osendrop, oiseldrop: drop die van een ose valt, dakdrop, in het latijn stillicidium
Bakhuisje
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De helft van het eussel ten oosten renende oost Voortackers Peeter, zuid
Voortackers Jan, west Voortackers Jan en noord het straatje.
25 guldens te geven aan kavel G.

Kavel E, bevallen aan Voortackers Jan:
•
•

•

De helft van Het Outblock ten oosten renende oost Cools Hendrick erfgenamen, zuid
Heer van Tongerlo, west Cools Hendrick en noord het straatje.
Het eussel daaraan gelegen zo het afgepaald is met eens stronk aan de straat en de
kuil achterin de bempd renende oost Cools Hendrick, zuid Cools Hendrick en Heer
van Tongerlo, noord het straatje.
Een kleine bempd renende oost Voortackers Peeter, west Cools Hendrick, zuid Cools
Hendrick en noord Voortackers Jan.

Kavel F, bevallen aan Voortackers Geert:
•

•

Een perceel genaamd Het Einthout Block renende oost Van Trichvelt Jan
erfgenamen, zuid de straat, west de gemeente van Eindhout en noord Van Gool Jan.
Dit blok is belast tot onderpand van Voortackers Jan over zeker huis van Peels
Stoffel met een rente van 250 guldens. Er is besproken dat de voorstaande
Voortackers Jan dit pand zal moeten ontlasten.
Item Den Bos groot 3,5 sillen renende oost het straatje van juffrouw Wellens Cecilia,
zuid voorstaande juffrouw, west Heer van Tongerlo en noord voorstaande juffrouw.

Kavel G, bevallen aan Voortackers Maria en haar man Van De Vliet Peeter:
•
•
•
•

Een percee land genaamd De Hoeve renende oost Van Trichvelt Peeter Jansse, zuid
Cuypers Peeter, west Heilige Geest van Eindhout en noord de straat.
Een half bunder hooiwas gelegen op Het Schuytbroeck renende oost Ven Adriaen,
zuid De Laak, west Kerk van Eindhout en Heylen Christiaen, noord Van Bael Adriaen.
Een heihoeve gelegen aan De Veedijck renende oost Smisse Hendrick, zuid
Lenaerts Anna, west en noord Heer van Tongerlo.
50 guldens te krijgen van kavels A en D.

In de marge:

De 25 guldens die de 4e kavel te weten Cools Hendrick moet geven is
dood en teniet gedaan door de mombers van voorstaande Cools Hendrick
aan Voortackers Maria en Voortackers Geert actum 11 oktober 1690.

5 juni 1690 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-086]

Compareerden meyer Van Eynde Peeter en zijn huisvrouw Eyckmans Anna die bekennen
schuldig te zijn aan Hinnendaels Jan als momber over de kinderen van Hinnendaels
Hendrick en ook tot behoef van de voorstaande kinderen een jaarlijkse en erfelijke rente van
5 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Hoefken groot 1,5
sillen renende oost Becxstraete en het plein, zuid het plein, west Wellens Lenaert en noord
de straat.
In de marge:

Op 23 oktober 1690 is deze rente door heer meyer en zijn huisvrouw dood
en teniet gedaan in de presentie van Hinnendaels Jan en Hinnendaels
Maria (dochter van Hinnendaels Henricus) die bekennen dit kapitaal
ontvangen te hebben.
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[EHT-OGA10-086]

Meus Jan heeft de eed gedaan als momber over de wees De Cock Anna achtergelaten bij
De Cock Peeter en Goukens Jenneken en is De Cock Willem gewezen momber bij deze
ontslagen.
11 december 1690 Beëdiging van mombers

[EHT-OGA10-086]

Voortackers Geeraert heeft de eed gedaan als momber over de wezen en weduwe
achtergelaten bij wijlen Van De Vliet Peeter.
15 januari 1691 Transport van rente

[EHT-OGA10-086]

Compareerden Van De Goor Adriaen en zijn broer Van De Goor Matthijs als erfgenamen
van wijlen Van De Goor Hendrick en Calen Christina die bekennen getransporteerd te
hebben een rente van 5 guldens jaarlijks als zij waren heffende op de panden van Peeters
Jan en dat aan Van De Goor Matthijs als voorganger van de Heilige Geest van Eindhout
voor een kapitaal van 100 guldens. Het voorstaande pand is groot een half bunder renende
oost Voortackers Jan, zuid Prelaat van Tongerlo, west Voortackers Jan en noord zichzelf.
In de marge:

Deze rente is gekweten door Smeyers Hendrick als voorganger van
Peeters Maria (begijn tot Diest) aan de Heilige Geestmeester van Eindhout
Claes Peeter en is deze bijgevolg gecasseerd, dood en teniet gedaan
actum 15 januari 1697.

20 maart 1691 Rekening, bewijs en reliqua

[EHT-OGA10-087]

Rekening, bewijs en reliqua die mits deze is doende Claes alias Hoes Adriaen over zijn
ontvangsten en uitgaven voor de achtergelaten kinderen van Hoes Troon en Van Sweevelt
Barbara hun moeder gelijk hierna is gedaan volgens procuratie van Van De Goor Adriaen,
Van Bael Jasper en Hinnendaels Jan (laten).
Zo zijn de uitgaven en ontvangsten tegenover mekaar geliquideerd … en zo wordt bevonden
dat deze rekeningen het geheel huis van Hoes Cornelis de grootvader van de voorstaande
erfgenamen zo wordt bevonden in presentie van Hoes Cornelis, Hoes Machiel en Dens
Henderick de behoudszoon van Hoes Trudo welke Dens Henderick is getrouwd met Hoes
Dingen de dochter van voorstaande Hoes Trudo. Zo wordt bevonden dat Hoes Adriaen
heeft ten volle voldaan van zijn gelden ontvangen tot de dag van heden.
14 april 1692 Verkoop van land

[EHT-OGA10-087]

Voortackers Jan verkoopt aan Voortackers Geert een perceel erve groot 1,5 sillen
genaamd Het Oudt Block renende oost Voortackers Geert, zuid Prelaat van Tongerlo, west
Cools Jan daar moeder af was Voortackers Margriet, noord kopers.
6 juli 1694 Verkoop van land

[EHT-OGA10-087]

Compareerde Van Houdt Paulus voor zichzelf en ook volgens de schriftelijke procuratie aan
hem verleend vanwege De Winter Henrick. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Sijmons Anna
achtergelaten weduwe van Verlinden Guilliam een perceel erve groot 18 roeden en
genaamd Het Hofstedeken renende oost en noord koopster, zuid de straat van Westerlo
naar Heultje, west Jansen Wouter erfgenamen.
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[EHT-OGA10-088]

Compareerde De Neeff Maria weduwe van wijlen Helsen Machiel geassisteerd met Helsen
Merten en Cemels Peeter als mombers over haar kinderen. Ze verkoopt aan Verswijvel
Peeter en Verswijvel Henderick een perceel weide genaamd Het Koeeussel renende oost
Verhoeven Adriaen erfgenamen, zuid het straatje, west de verkoopster en noord het straatje.
28 juli 1692 Lening

[EHT-OGA10-088]

Van Eynde Peeter (meyer), Van De Goor Adriaen, Hinnendaels Jan, Cuypers Peeter,
Van Bael Jaspar, Mertens Peeter, Ven Jan en Van Echelpoel Dielis (Laten van
Eindhouthamme) bekennen in de naam van het gelijk corpus van Eindhouthamme jaarlijks
schuldig te zijn 28 guldens aan heer Van Bael Laureys (pastoor tot Nijlen).
In de marge:

Van deze rente gekweten aan de erfgenamen van wijlen juffrouw De Bruyn
tot Leuven 225 guldens wisselgeld en aan Mertens S. als actie hebbend
van de erfgenamen van de heer drossaard Mangelschots ook 225 guldens
wisselgeld. Dus blijft deze rente nog 200 guldens kapitaal wisselgeld tot
behoef van de heer pastoor tot Eindhout.
Compareerde de eerwaarde heer pastoor Lekens (pastoor van Eindhout
en Hamme) en bekend mits deze ontvangen te hebben uit handen van de
regeerders alhier een som van 200 guldens wisselgeld in voldoening der
kapitale rente van 200 guldens wisselgeld waardoor deze rente
gecasseerd, dood en teniet is gedaan actum 10 februari 1773.

23 februari 1693 Verkoop van land

[EHT-OGA10-089]

Van Gemen Godefridus (secretaris van Geel) als last en procuratie hebbend van heer
Raymaeckers Matthias (baljuw van de wouden van Meerdaal en Rentmeester van Zijn
Excellentie de Hertog van Arenberg en Aarschot) gepasseerd voor notaris Christiaens te
Leuven op 15 januari 1693.
Hij verkoopt in die kwaliteit aan Pauli Peeter een perceel land genaamd Den Notenboom
groot 3 sillen renende oost kopers, zuid de gemeente loop, west Wellens Lenaert en de
gemeente, noord De Gemeyne Vruntstraet. Dit perceel belast met 2 guldens jaarlijks aan de
Heilige Geest van Eindhout mits de beplanting op het voorhoofd volgens conditie
gepasseerd voor notaris Cuyvers.
In de marge:

Compareerde Belcx Francis die vertoont een kwitantie ondertekend
Verhiel Ignatius (pastoor) en Beten Peeter (Heilige Geestmeester)
waaruit blijkt dat de rente van 2 guldens jaarlijks is gekweten met 50
guldens waarmee deze rente gecasseerd, dood en teniet is gedaan actum
22 oktober 1766.

23 februari 1693 Verkoop van land

[EHT-OGA10-089]

Van Gemen Godefridus (secretaris van Geel) als last en procuratie hebbend van heer
Raymaeckers Matthias (baljuw van de wouden van Meerdaal en Rentmeester van Zijn
Excellentie de Hertog van Arenberg en Aarschot) gepasseerd voor notaris Christiaens te
Leuven op 15 januari 1693.
Hij verkoopt in die kwaliteit aan Hinnendaels Jan een perceel bempd genaamd Het Steuckt
met Het Cleyn Plecxken over de loop gelegen tot aan Het Duysbroeck groot 1,5 sillen
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renende oost Pauwels Peeter, zuid godshuis van Tongerlo, west en noord zichzelf. Item nog
een perceel broek gelegen in Het Hambroeck groot 150 roeden renende oost godshuis van
Tongerlo, zuid De Laak, west Ven Adriaen en noord Godshuis van Tongerlo.
23 februari 1693 Verkoop van land

[EHT-OGA10-089]

Van Ghemen Godefridus (secretaris van Geel) als last en procuratie hebbend van heer
Raymaeckers Matthias (baljuw van de wouden van Meerdaal en Rentmeester van Zijn
Excellentie de Hertog van Arenberg en Aarschot) gepasseerd voor notaris Christiaens te
Leuven op 15 januari 1693.
Hij verkoopt in die kwaliteit aan juffrouw Verstraeten Maria een sterbos en het schaarbos
daaraan gelegen met een scherpe hoek renende oost Wellens Lenaert en Wellens Cecilia,
zuid Hinnendaels Jan, west zichzelf en noord de vrunte van de gemeente of godshuis van
Tongerlo en genaamd Den Tempel.
9 maart 1693 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-089]

Van Gemen Godefridus (secretaris van Geel) als last en procuratie hebbend van heer
Raymaeckers Matthias (baljuw van de wouden van Meerdaal en Rentmeester van Zijn
Excellentie de Hertog van Arenberg en Aarschot) gepasseerd voor notaris Christiaens te
Leuven op 15 januari 1693.
Hij verkoopt in die kwaliteit aan Breugelmans Jan een huis, schuur, stallen en bakhuisje
met de hof en het erf daaraan groot 2 sillen renende oost de straat, zuid Van Bael Henrick,
west Claes Jan en noord de straat. Dit perceel belast met een halve halster koren jaarlijks
aan de Heilige Geest van Eindhout.
10 juni 1693 Verkoop van land

[EHT-OGA10-089]

Stercx Jan en Van Kerckhoven Merten als mombers over de kinderen achtergelaten bij
wijlen Stercx Peeter en Van Hout Jenneken (en dat na vermogen en scabinaal decreet
gegeven bij de wethouders van Westerlo). Ze hebben verkocht aan meester Verborghstadt
J. (secretaris tot Zoerle) een perceel hooiwas groot 100 roeden renende oost Goyvaerts
Nicolaes, zuid Verhoeven Adriaen, west Moons Nicolaus en noord Diericx Jan. Deze
hooiwas is gelegen naast de hooiwas van de weduwe van Diericx Jan.
23 februari 1693 Verkoop van land

[EHT-OGA10-090]

Extract uit het register der laatbank van Eindhouthamme:
Van Gemen Godefridus (secretaris van Geel) als last en procuratie hebbend van heer
Raymaeckers Matthias (baljuw van de wouden van Meerdaal en Rentmeester van Zijn
Excellentie de Hertog van Arenberg en Aarschot) gepasseerd voor notaris Christiaens te
Leuven op 15 januari 1693.
Hij verkoopt in die kwaliteit aan Pauli Peeter een perceel land genaamd Den Notenboom
groot 3 sillen renende oost kopers, zuid de gemeente loop, west Wellens Lenaert en de
gemeente, noord De Gemeyne Vruntstraet. Dit perceel belast met 2 guldens jaarlijks aan de
Heilige Geest van Eindhout mits de beplanting op het voorhoofd volgens conditie
gepasseerd voor notaris Cuyvers.
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De ondergetekende heer Verhiel Ignatius (pastoor) en Beten Peeter (Heilige
Geestmeester) bekennen in afkwijting van de 2 guldens jaarlijks ontvangen te hebben 50
guldens waarmee deze rente gecasseerd, dood en teniet is gedaan actum 22 oktober 1766.
10 juni 1693 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-093]

Compareerde Verborghstadt J. (secretaris van Zoerle) die bekent schuldig te zijn aan
Meyers Jan een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens. Als onderpand wordt gegeven
een perceel hooiwas gelegen onder Eindhouthamme Zoerle groot 100 roeden renende oost
Goyvaerts Niclaes, zuid Verhoeven Adriaen, west Moons Nicolaes en noord Diericx Jan.
Item wordt tot onderpand gesteld een perceel weide gelegen tot Vorst en genaamd Het
Besauwen Eussel. De voorstaande comparant belooft ook om zijn voorstaande broeder altijd
kosteloos en schadeloos etc. te stellen.
In de marge:

Compareerde Van Cantelbeeck Gregorius die vertoont een authentieke
kopie verleden bij heer en meester Bosmans Petrus (licentiaat in de
medicijnen) binnen Scherpenheuvel residerend en in huwelijk zijnde met
juffrouw Meyers Maria en ondertekend door notaris Hendrickx waaruit
blijkt dat de voorstaande Bosmans Petrus als broeder van Verborghstadt
Christiaen (mede comparerend) ten volle is voldaan van de 200 guldens
wisselgeld … actum 22 november 1717.

4 september 1693 Vernieuwing van rente

[EHT-OGA10-093]

Compareerde Meester Bals Cornelis (notaris) volgens onwederroepelijke procuratie
ingeschreven in een akte van transport gedaan bij de gelijke erfgenamen van wijlen Ducx
Jan en zijn huisvrouw juffrouw Spers Maria en gepasseerd voor de wethouders van
Antwerpen op 13 juli 1693 en gedaan tot behoef van Mijntiens Jan Baptist (koopman tot
Antwerpen) over en ter zaak van een erfelijke rente van 56 guldens en 5 stuivers jaarlijks
met de onbetaalde interesten voor een kapitaal van 900 guldens.
De voorstaande erfgenamen van Ducx Jan en juffrouw Spers Maria heften deze rente op
de panden van Wellens Lenaert gelegen onder deze laatbank, gegooid en bekend op 8
augustus 1665. Deze rente wordt alsnu herkend en vernieuwd tot behoef van dezelfde
Mijntiens Jan Baptist.
3 maart 1694 Verkoop van land

[EHT-OGA10-093]

Van Eynde Peeter (meyer) en Van De Goor Adriaen, Van Bael Jaspar, Ven Jan en
Mertens Peeter (laten) allen representerend het gehele corpus van de gemeente
Eindhouthamme. Ze verkopen in deze kwaliteit aan Mondelaers Maria weduwe van wijlen
Cuypers Peeter een perceel heide uit den aert of vrunte van deze gemeente groot 38
roeden renende oost, zuid en west den aert of vrunte, noord Mondelaers Maria.
9 maart 1694 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-093]

Breugelmans Jan bekent ontvangen te hebben en schuldig te zijn aan Verhoeven Cornelia
(dochter van Verhoeven Adrianus) een jaarlijkse en erfelijke rente van 18 guldens. Als
onderpand wordt gegeven een huis, schuur, stallen en backboer, den hof en het erf daaraan
gelegen groot 2 sillen zoals de rentgelder dit heeft gekocht van wijlen heer Raeymaekers
Matthijs en en daarin gegooid is op 9 maart 1693.
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Compareerde Smolderen Christiaen in huwelijk met Hollants Catharina
die vertoont de originele rentbrief van 300 guldens kapitaal wisselgeld met
een kwitantie op datum 16 juli 1756 waaruit blijkt dat Borré Cornelis
bekend voldaan te zijn van het voorstaande kapitaal met de verlopen
interesten. Hierdoor is deze rente dood en teniet gedaan actum 27
september 1756.

13 juli 1694 Verkoop van land

[EHT-OGA10-094]

Juffrouw Van Dijck Anna (begijn tot Lier) verkoopt aan Sijmens Adriaen een perceel heide
groot een half bunder gelegen in Zoerle Eindhouthamme renende oost de straat, zuid
Verbiest Jan, west Van den … erfgenamen en noord Wils Henderick erfgenamen.
27 juli 1694 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-095]

Scheiding en deling aangegaan tussen Van Bael Jaspar, heer Van Bael Laurentius of in
zijn plaats Janssen Jan als voorzien zijnde van procuratie van de voorstaande heer Van
Bael Laurentius, Van Bael Anna geassisteerd met Mennekens Geeraert haar
geassumeerde momber, Van Bael Henrick voor zichzelf en ook als momber naast de
voorstaande Mennekens Geeraert over de wezen achtergelaten bij Van Bael Maria en
Mennekens Wouter. Allen erfgenamen en kinderen achtergelaten bij wijlen Van Bael
Hendrick en Van Genechten Anna.
Kavel A, bevallen aan Van Bael Jaspar:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Huis, schuur en huisveld gelegen alhier tot Eindhouthamme groot te samen 878
roeden renende oost juffrouw Wellens en s’heeren straat, zuid Heilige Geestblock
van Eindhout, west Claes Jan tot Geel en noord Breugelmans Jan geschat op 2551
guldens.
Item Den Roeyman gelegen onder Eindhout groot 370 roeden renende oost Daems
Henrick en Cuypers Peeter, zuid Maes Willem, west drossaard Moons en noord
voorstaande drossaard geschat op 500 guldens.
Item Den Gemeynen Bosch groot 2,5 sillen renende oost Van De Goor Mayken, zuid
Pauwels Jan, west Bouwen Wilboort en noord Crets Jan erfgenamen, gelegen onder
Eindhout en geschat op 125 guldens.
Item Het Harteussel met zijn bomen gelegen alhier onder Eindhouthamme renende
oost Wellens Lenaert, zuid Pauwels Peeter, west Daems Hendrick en noord Cools
Henrick, groot 520 roeden en geschat met de bomen op 750 guldens.
Item De Grootharthoeve gelegen onder Eindhout groot 700 roeden renende oost
Peeters Jan erfgenamen, zuid Vanderborght Guilliam, west Van Eynde Peeter en
noord Verspreet Adriaen en geschat op 100 guldens.
Item de hooiwas in Het Trichelbroeck groot 228 roeden renende oost Claes Laureys,
zuid Van De Goor Maria, west De Thien Sillen en noord Bouwen Jan Baptist en
geschat op 200 guldens.
Item De Cuylenbempt groot 276 roeden gelegen in Den Trichelhoeck renende oost
Cauwenberghs Joris, zuid Cools Henrick, west en noord Het Duysbroeck en geschat
op 425 roeden.
Item een half sille op De Nete met de regenoten onbekend mits hetzelfde 76 is
rijdende tegen andere plekken geschat op 40 guldens.
77 guldens te geven aan kavel E.
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Kavel B, bevallen aan Van Bael Anna:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

Een perceel land genaamd Het Steypken gelegen in Den Trichelhoeck groot 204
roeden renende oost Van Bael Jaspar en het straatje, zuid Van De Goor Adriaen,
west Van Beeck Jacques erfgenamen en noord de straat en geschat op 300 guldens.
Item Den Hinnennest gelegen onder Eindhout groot 198 roeden renende oost het
veldstraatje, zuid Maes Willem erfgenamen, west Bouwen Wilboort en noord de
straat en is geschat op 300 guldens.
Item De Strepe gelegen onder Eindhout renende oost Cuypers Peeter, zuid
drossaard Moons erfgenamen, west Van Bael Anna en noord Ven Jan en is geschat
op 350 guldens.
Item Den Oper gelegen als voor renende oost haarzelf, zuid Bouwen Wilboort, west
Van De Goor Merten erfgenamen en noord Cools Henrick groot 265 roeden en
geschat op 360 guldens.
Item Het Cappellenblock groot 514 roeden renende oost Bouwen Wilboort, zuid
Janssens Aert, west de schrans en noord zichzelf en is geschat op 760 guldens.
Item De Driessche groot 585 roeden renende oost drossaard Moons erfgenamen,
zuid Bouwen Wilboort, west Schransblock en noord De Trichelheyde en geschat op
900 guldens.
Item De Stapacker groot 319 roeden renende oost Renders Aert, zuid Het
Schelbosch, west Van De Goor Maria en noord erfgenamen Moons en is geschat op
450 guldens.
Item De Langenbempt groot 232 roeden renende oost Mennekens Wouter
erfgenamen, zuid De Laecke, west De Laecke en noord Van Genechten Adriaen en
is geschat op 350 guldens.
Item een sille hooiwas op De Steuckte rijdend tegen het Klooster van Averbode
renende oost De Laecke, west voorstaand klooster, noord Maybos Andries en
geschat op 100 guldens.
Item een sille hooiwas op De Sterteldonck renende oost en zuid De Laecke, west en
noord Klooster van Tongerlo en geschat op 100 guldens.
Item Den Sichemschen Bempt zijnde 3/5 delen van een oud bunder gelegen binnen
de stad Zichem zo en gelijk hetzelfde in zijn palen is gelegen en geschat op 500
guldens.
Een rente van 50 guldens staande tot last van Cools Theodor.
Een rente van 84 guldens staande tot last van Van Roy Aert.
10 guldens te krijgen van kavel D.

Kavel C, bevallen aan de kinderen van wijlen Mennekens Wouter en Van Bael Maria:
•

•
•

•

Een perceel land genaamd Het Rootstuck groot 420 roeden renende oost De
Veltstraete, zuid Daems Henrick, west Renders Aert en noord Baecx Niclaes en is
geschat op 600 guldens.
Item Het Somerblock groot 150 roeden renende oost De Veltstraete, zuid de
herbaene, west Daems Henrick en noord zichzelf en is geschat op 250 guldens.
Item De Tempel groot 300 roeden renende oost de gemeyne heyde, zuid de
gemeyne heyde, west Cuypers Peeter erfgenamen en noord voorstaande heide en is
geschat op 300 guldens.
Item De Nieuwe Heyde groot 600 roeden renende oost, west en noord de heide, zuid
Ven Jan en is geschat op 550 guldens.
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Item De Cleynen Bempt groot 232 roeden renende oost juffrouw Wellens Cecilia, zuid
De Laecke, west Van Bael Anna en noord voorstaande juffrouw Wellens en is
geschat op 350 guldens.
Item Het Cleyneussel groot 340 roeden renende oost juffrouw Wellens Cecilia, zuid
haarzelf, west Pauwels Peeter en noord Wellens Lenaert en is geschat met het hout
op 700 guldens.
Item een half bunder hooiwas op Het Goor zo en gelijk hetzelfde is rijdend tegen
Raymaeckers Ferdinand en is geschat op 275 guldens.
Item een half bunder land tot Vorst aan de molen zo en gelijk hetzelfde is staande
tussen zijn palen en regenoten en is geschat op 400 guldens.
Item 2 sillen land ook gelegen tot Vorst in De Braniken en is geschat op 375 guldens.
Item de bempd tot Vorst achter Het Poelens Eussel groot 2 sillen en is geschat op
150 guldens.
Item 3 vierendelen hooiwas op Het Vorstersche Schuytbroeck geschat op 100
guldens.
Item 2,5 sillen in hetzelfde broek geschat op 300 guldens.
Een rente van 250 guldens staande tot last van Swinnen Peeter tot Eindhout.
14 guldens te krijgen van kavel D.

Kavel D, bevallen aan Van Bael Henrick:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Een bos genaamd Het Labbosch groot 244 roeden en gelegen tot Eindhout renende
oost het straatje, zuid ook een straatje, west Heylen Christiaen en noord een straatje
en is geschat op 400 guldens.
Een huis, schuur en huisveld tot Vorst met de 2 herthoeven onder Tessenderlo op De
Bolheyde, alles samen geschat op 1000 guldens.
Item aldaar het half bunder in De Willekensstraet renende zuid Verheyden Peeter,
west de straat en is geschat op 400 guldens.
Item De Vorste Borght naast het gemeld huis groot 5 sillen renende oost de straat,
zuid De Brier Cornelis, west Cools Theodor en noord de straat en is geschat op 1000
guldens.
Item de bempd in De Vaerse Broecken geschat op 225 guldens.
Item 2 bunders eussel gelegen in De Groote Marien en is geschat op 600 guldens.
Item een sille hooiwas in De Molendelle renende zuid de beek en is geschat op 100
guldens.
Item 1,5 sillen hooiwas aan De Marijnkens Driessen tot Vorst en is geschat op 100
guldens.
Item 3 sillen land tegenover De Borght komende noord aan De Moelaerstraete tot
Vorst en is geschat op 650 guldens.
Item De Heyborght met De Kemphoff daaraan gelegen renende oost en zuid de
straat, west Patroons Lenaert, noord De Brier Cornelis en is geschat op 450 guldens.
10 guldens te geven aan kavel B, 14 guldens aan kavel C en 287 guldens aan kavel
E.

Kavel E, bevallen aan heer pastoor Van Bael Laurentius:
•
•

Een perceel land groot 3,5 sillen en genaamd Het Peskensborght renende west De
Brier Cornelis, oost Cools Jonas, noord de straat en is geschat op 600 guldens.
Item 7 sillen land gelegen noord aan De Meelaerstraet, west De Wever Hendrick,
zuid de straat gelegen tot Vorst en is geschat op 1200 guldens.
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Item De Schans oost aan De Cattestraet en met de weide of bempd westwaarts, zuid
zichzelf en noord Gijsen Aert, groot 5 sillen en is geschat op 700 guldens.
Item een sille bos in Het Pollepelbosch nog onverdeeld komende noordwaarts aan de
dijk naast de genaamde schans renende zuid Van Bael Henrick, oost en west zichzelf
en is geschat met zijn bomen op 750 guldens.
Een rente van 150 guldens en een obligatie van 100 guldens staande beide tot last
van Van Mol Jan.
Een obligatie van 100 guldens staande tot last van Vrancx Antoon tot Vorst.
Een obligatie van 100 guldens staande tot last van Cools Jonas.
Een obligatie van 100 guldens staande tot last van Smets Anna begijn tot Diest.
Een obligatie van 50 guldens staande tot last van Van Dommelen Henrick.
Item Het Beeckbroeck onder Eindhout aan Het Duysbroeck groot 139,5 roeden
renende oost Daems Henrick, zuid Van De Goor Aert, west Van Den Bruel Jan en
noord Het Duysbroeck en is geschat op 400 guldens.
77 guldens te krijgen van kavel A, 287 guldens te krijgen van kavel D.

9 augustus 1694 Onderpand voor begijnen titel

[EHT-OGA10-098]

Van Eynde Peter (meyer alhier) en zijn vrouw Eyckmans Anna hebben samen verwekt een
dochter genaamd Van Eynde Maghdalena die zich met de gratie Gods graag zou begeven
tot een geestelijke staat op het Begijnhof van Diest. Dit kan enkel gebeuren als ze voorzien
is van voldoende borgstelling. Daarom stellen ze te pand een perceel land groot 3 sillen en
genaamd De Heyde renende oost Pauwels Jan, zuid, west en noord de gemeynte. Dit
perceel geschat op 600 guldens. Item een perceel land groot 150 roeden renende oost
zichzelf, zuid de herbaene, west Peeters … en noord …
9 augustus 1694 Onderpand voor begijnen titel

[EHT-OGA10-098]

De eerbare weduwe Smeyers Maria achtergelaten bij wijlen Peeters Jan welke heeft
verwekt bij de voorstaande Peeters Jan een dochter met naam Peeters Maria die zich met
de gratie Gods graag zou begeven tot een geestelijke staat op het Begijnhof van Diest. Dit
kan enkel gebeuren als ze voorzien is van voldoende borgstelling. Daarom stellen ze te pand
een perceel erve groot 341 roeden renende oost Convent van Tongerlo, zuid Wellens
Cecilia, … enz. (slecht leesbaar)
25 oktober 1694 Verkoop van land

[EHT-OGA10-099]

Verhoeven Maria en haar man en momber Van Ecchelpoel Dielis verkopen aan Sijmons
Anna weduwe van wijlen Verlinden Guilliam een weide groot 2 sillen renende oost De
Winter Henrick, west Verswijvel Henrick, noord weduwe van Van Hout Joachim en zuid
Stercx Merten.
14 december 1694 Verkoop van land

[EHT-OGA10-099]

Compareerde Helsen Lambrecht als momber over de wezen van wijlen Helsen Michiel en
De Neve Anna. Hij maakt zich ook sterk voor zijn mede momber Verswijvel Henrick mits
zijn ziekte. Hij verkoopt in deze kwaliteit (met autorisatie van de wethouders van Zoerle
Parwijs) aan Verbist Jan en zijn vrouw Verlinden Barbara een perceel weide groot een half
bunder en genaamd Het Hoyeussel renende oost Verswijvel Henrick, zuid het straatje, west
weduwe van Van Hout Joachim en noord voorstaande straatje.
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[EHT-OGA10-099]

Scheiding en deling aangegaan tussen Bouwen Jan Baptist, Bouwen Peeter, Bouwen
Wilboort, Bouwen Francis, Bouwen Maria geassisteerd met Mertens Peeter haar man en
momber, Bouwen Guilliam en Bouwen Wouter geassisteerd met Van De Goor Adriaen
en Ven Jan zijn verkozen mombers. En dat alles als erfgenamen van wijlen Bouwen Jan en
Buyens Jenneken.
Kavel A, bevallen aan Bouwen Jan Baptist:
•
•

Een huis met het half huisblok afgemeten naar het oosten groot 130 roeden.
Dit kavel zal moeten geven aan het 2e kavel 100 guldens. Dit moet pas betaald
worden na het beëindigen van huur van het voorstaande huis.

Kavel B, bevallen aan Bouwen Francis:
•
•

Een schuur met de andere helft van het voorstaande huisblok groot 130 roeden.
Dit kavel moet krijgen van het 1e kavel 100 guldens.

Kavel C, bevallen aan Bouwen Wilboort:
•
•

Een weide en bempd gelegen onder Eindhouthamme groot 3 sillen zijnde leengoed.
50 guldens te betalen aan het 4e kavel.

Kavel D, bevallen aan Bouwen Guilliam:
•
•

Een perceel land genaamd Den Eyerman gelegen onder Eindhout zijnde leengoed.
50 guldens te krijgen van het 3e kavel.

Kavel E, bevallen aan Bouwen Peeter:
•
•

Een perceel eussel gelegen onder Eindhouthamme groot 3 sillen en genaamd Het
Goor destijds gekocht van de gemeente.
Het 3e deel in een bunder onder Geel in Het Gemeyn Broeck ook genaamd Het Goor.

Kavel F, bevallen aan Bouwen Maria:
•

500 guldens zijnde de helft van een rente van 1000 guldens kapitaal gehypothekeerd
op een huis, hof en 5 bunders land gestaan en gelegen tot ILL (gehucht van
Tongerlo) en zal dit kavel jaarlijks trekken de interesten.

Kavel G, bevallen aan Bouwen Wouter:
•

500 guldens zijnde de andere helft van een rente van 1000 guldens kapitaal
gehypothekeerd op een huis, hof en 5 bunders land gestaan en gelegen tot ILL
(gehucht van Tongerlo) en zal dit kavel jaarlijks trekken de interesten.

Als de rente van 1000 guldens niet afbetaald wordt, dan zullen de andere condividenten
verplicht zijn de schade op te leggen en te betalen. Bovendien zal Bouwen Jan Baptist
gehouden zijn af te dragen en te ontlasten het 5e kavel van zeker 150 guldens als zijnde
onderpand van de voorstaande 150 guldens en heeft daarvoor tot onderpand gesteld zijn
voorstaand kavel.
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[EHT-OGA10-100]

Meester Bouwen Peeter bekend verkocht te hebben 3 sillen eussel genaamd Het Goor
(eertijds gekocht van de gemeente) aan Van Aelst Jan en Van Aelst Elisabeth kinderen
van Van Aelst Peeter. Beiden zijn hierin gegooid in de naam van hun vader Van Aelst
Peeter.
Verder is besproken dat Van Aelst Elisabeth zal profiteren en delen in zeker perceel weide
genaamd D’enacker groot 1,5 sillen renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid De Laecke,
west en noord juffrouw Wellens Cecilia.
14 juni 1695 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA10-101]

Compareerden Voortackers Peeter en zijn vrouw Hoes Enneken ter ene zijde en Willems
Peeter en zijn vrouw Claes Elisabeth ter andere zijde. Ze hebben met elkaar een akkoord
gesloten aangaande de uitkoop van havelijke meubelen achtergelaten bij wijlen Claes alias
Hoes Adriaen en voorstaande Hoes Enneken.
Namelijk dat Voortackers Peeter zal gehouden zijn aan Willems Peeter als man en
momber van de voorstaande Claes Elisabeth te geven eens 3 veertelen koren mitsgaders
een rund dat vanaf nu zijn huis zal hebben bij Willems Peeter. Waarmee Willems Peeter en
zijn vrouw Claes Elisabeth bekennen ten volle voldaan te zijn van Voortackers Peeter en
zijn vrouw Hoes Enneken.
14 juni 1695 Verkoop van schuur

[EHT-OGA10-101]

Voortackers Elisabeth achtergelaten weduwe van wijlen Verhoeven Aert verkoopt aan
Voortackers Peeter een schuur gestaan alhier bij het huis van de voorstaande Voortackers
Peeter. Deze verkoop is geschied ten tijd van Verhoeven Aert voorstaand over ongeveer 4
jaren. Hij neemt ook tot zijn last een rente van 100 guldens kapitaal waarmee belast waren
de voorstaande Verhoeven Aert en Voortackers Elisabeth gesproten over de koop van
een paard en kar.
20 september 1695 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-101]

Scheiding en deling aangegaan tussen Van Bael Jaspar en Van Bael Hendrick voor
zichzelf en als momber naast Mennekens Geeraert over de wezen achtergelaten bij wijlen
Mennekens Wouter en Van Bael Maria. Item Van Bael Anna geassisteerd met Van
Weesbeeck Peeter haar man en momber. En dat alles als erfgenamen van wijlen heer Van
Bael Laurentius in zijn leven pastoor tot Nijlen.
Kavel A, bevallen aan Van Weesbeeck Peeter als man en momber van Van Bael Anna:
•
•

7 sillen land renende noord De Meelaerstraet, west De Wever Hendrick, zuid de
straat en gelegen tot Vorst en is geschat op 1200 guldens.
Te geven aan zowel kavel B en C 25 guldens en aan kavel D 50 guldens.

Kavel B, bevallen aan Van Bael Hendrick:
•

Een perceel land groot 3,5 sillen en genaamd Het Peskensborght renende west De
Brier Cornelis, oost Cools Jonas, noord de straat en is geschat op 600 guldens.
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Item Het Beeckbroeck onder Eindhout aan Het Duysbroeck gelegen groot 139,5
roeden renende oost Daems Henrick, zuid Van De Goor Aert, west Van De Bruel Jan
en noord Het Duysbroeck en is geschat op 400 guldens.
100 guldens kapitaal tot last van Smets Anna en 50 guldens kapitaal tot last van Van
Dommelen Hendrick.
25 guldens te krijgen van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Van Bael Jaspar:
•

•
•
•
•

De schans renende oost aan De Cattestraet en met de weide of bempd westwaarts,
zuid Het Pollepelsbosch en noord Gijsen Aert. Groot 5 sillen en geschat op 700
guldens.
Een rente van 250 guldens kapitaal tot last van Van Mol Jan.
Een obligatie ten kapitaal van 100 guldens tot last van Vrancx Antoon.
Een obligatie ten kapitaal van 100 guldens tot last van Cools Jonas.
25 guldens te krijgen van kavel A.

Kavel D, bevallen aan Mennekens Geeraert en Van Bael Hendrick als mombers over de
wezen achtergelaten bij wijlen Mennekens Wouter en Van Bael Maria:
•
•
•
•

Een sille bos in Het Pollepelsbosch nog onverdeeld komende noordwaarts aan de
dijk van de voorstaande schans gelegen en is geschat op 750 guldens.
50 guldens te krijgen van kavel A.
Item van Van Bael Hendrick het welk in de voorgaande scheiding was goed gezet
aan de heer pastoor Van Bael Laurentius de som van 287 guldens.
Te trekken van Van Bael Jaspar een som van 77 guldens die ook in de voorgaande
scheiding was goed gezet aan voorstaande Van Bael Laurentius.

9 januari 1696 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-103]

Scheiding en deling gemaakt en aangegaan tussen de gelijke erfgenamen van wijlen Maes
Willem en Van Gompel Cathlijn namelijk Maes Anna geassisteerd met Berghmans Aert
als man en momber en Maes Catharina geassisteerd met Maes Jan haar man en momber.
Kavel A, bevallen aan Maes Anna en Berghmans Aert:
•

•
•

Een perceel land groot 150 roeden gelegen in De Trichelhoeck en genaamd Den Bos
renende oost de straat, zuid De Strepe van Cuypers Peeter, west Van Bael Hendrick
erfgenamen en noord Bouwen Wilboort en Van Bael Hendrick erfgenamen.
Een sille hooiwas gelegen in Het Trichelbroeck rijdend tegen Mondelaers Adriaen
renende oost en west Prelaat van Tongerlo, zuid en noord Mondelaers Adriaen.
Een sille land gelegen alhier onder Eindhouthamme renende oost de straat, zuid het
bos van Maes Jan erfgenamen, west drossaard Moons erfgenamen en noord Buyens
Dimpna erfgenamen.

Kavel B, bevallen aan Maes Catharina en Maes Jan haar man:
•
•

Een sille bos gelegen alhier onder Eindhouthamme renende oost Klooster van
Tongerlo, zuid Pauwels Peeter, west de straat en noord Daems Hendrick.
Een sille land genaamd De Schomme gelegen onder Eindhout renende oost Cuypers
Peeter Stevenssone erfgenamen, zuid Van Trichvelt Peeter erfgenamen, west
Renders Reynier erfgenamen en noord Baelemans Adriaen.
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Een half sille bos renende oost het straatje, zuid pastorij van Eindhout, west Smeyers
Hendrick erfgenamen en noord drossaard Moons erfgenamen.

9 januari 1696 Eed door mombers

[EHT-OGA10-103]

Op 4 en 9 januari 1696 heeft Voortackers Peeter en Verhoeven Gabriel de behoorlijke eed
gedaan als mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen Verhoeven Aert daar moeder
af leeft Voortackers Elisabeth.
9 januari 1696 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-104]

Compareerden Verhoeven Gabriel en Voortackers Peeter als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Verhoeven Aert daar moeder af leeft Voortackers Elisabeth ter ene
zijde en de voorstaande Voortackers Elisabeth achtergelaten weduwe van wijlen
Verhoeven Aert geassisteerd met Van De Goor Adriaen haar geassumeerde momber. Ze
sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke meubelen.
De voorstaande Voortackers Elisabeth moet haar 5 kinderen namelijk Verhoeven Jan,
Verhoeven Peeter, Verhoeven Maria, Verhoeven Hendrick en Verhoeven Aert
onderhouden van kost en drank, linnen en wollen klederen, ziek en gezond en dezelfde
moeten laten leren lezen en schrijven totdat zet gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren.
Dan moet ze geven aan elk kind een som van 25 guldens of een kleed volgens keus en 3
veertelen koren.
Als 1 van de voorstaande wezen komt te overlijden voor de ouderdom van 18 jaren zal
dezelfde uitkoop vervallen alsof dat kind er niet is geweest vermits de voorstaande moeder
zorgt voor een eerlijke begrafenis in gewijde aarde. Hierdoor zal Voortackers Elisabeth
blijven vrijmeesteres over al de havelijke meubelen. Ze moet ook betalen alle actieve en
passieve schulden in het sterfhuis bevonden.
5 maart 1696 Verkoop van land

[EHT-OGA10-104]

Bergmans Aert en zijn vrouw Maes Anna verkopen aan Maes Jan en zijn vrouw Maes
Catharina (zwager en zuster van de verkopers) een perceel land genaamd Den Hasselt
groot 1,5 sillen renende oost Boegaerts Cornelis, west de herbaene, zuid juffrouw Wellens
en noord Van Eynde Peeter.
(zonder datum) Inliggend briefje

[EHT-OGA10-105]

Mijnheer secretaris, daer leyt hier op den bergh een stuck lant genaemt Den Beughacker
(gelijck ick mijne) waerop uytgaet 16 stuivers aen het beneficie van St.-Nicolaes hetgene dat
niet betaelt wort, soo versoecke Ue van eens te willen sien in den goedenis boeck van het
jaer 1730 tot 1700 oft laeger oft Ue dien acker niet en vient met dien last op een van dese
naemen: Lemmens Jan Baptist, Lemmens Peeter, Sijmens Jan, Peeters Jan, Sijmens
Adriaen. Sult mij seer verplichten. Van Broechoven C. pastor in Zoerle.
9 juli 1696 Terugbetaling van rente

[EHT-OGA10-107]

Vermeerberghen Jan als momber over de wezen achtergelaten bij wijlen Moons Maria en
Verlinden Jan. Dezelfde Vermeerberghen Jan zich sterk makend voor zijn mede momber
De Winter Hendrick. Hij vertoond een erfbrief van een rente van 5 guldens jaarlijks tot nut
van de voorstaande wezen aangegaan op 8 maart 1604 en mits de voorstaande momber het
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kapitaal en de interesten hiervan ten volle heeft ontvangen en de rente niet teruggevonden
kan worden op het oud register vermits daar enige bladeren zijn uitgescheurd, zo is de
voorstaande rente alhier gekweten, dood en teniet gedaan door Sijmens Adriaen, Sijmens
Anna en Sijmens Jan als rentgelders van de voorstaande rente.
9 juli 1696 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-107]

Scheiding en deling aangegaan tussen Ven Jan en Ven Amant en dat als erfgenamen van
wijlen Ven Adriaen en Van Eynde Elisabeth.
Kavel A, bevallen aan Ven Jan:
•

•

•

•
•
•

Huis, hof, schuur en binnenblok daaraan gelegen groot 183 roeden renende oost Van
Eynde Peeter, zuid Het Goor, west juffrouw Wellens en noord De Rennestraete of
Vroente.
Een perceel weide genaamd Het Goor groot 6 sillen renende oost s’heeren dijk, zuid
Bartholomeus Jacobus erfgenamen en Van Eynde Peeter, west de gemeente en
noord De Goorstraete.
3 sillen land genaamd De Heyde renende oost Ven Peeter erfgenamen, zuid Bouwen
Jan en Bouwen Francis, west De Heydestraete en noord Van Bael Hendrick
erfgenamen.
Een 6e deel in De Herthoeve renende oost Daems Niclaes erfgenamen, zuid Lenaerts
Anna erfgenamen, west Mertens Jan en noord Wellens Lenaert.
Een perceel hooiwas in Het Hammebroeck groot een sille renende oost Pauwels
Peeter, zuid De Laecke, west en noord Klooster van Tongerlo.
Dit kavel moet afdragen de kapitale rente staande op het perceel genaamd De Heyde
belopende de som van 75 guldens.

Kavel B, bevallen aan Ven Amant:
•

•

•

•
•

Een perceel genaamd Het Hooghvelt groot 570 roeden renende oost Het
Visselstraetjen, zuid drossaard Moons erfgenamen en zichzelf, west Van Beeck
Jacob erfgenamen en voorstaande drossaard Moons erfgenamen, noord Van De
Goor Adriaen.
Item in De Donghelen groot 178 roeden renende oost de herbaene en Daems
Hendrick, zuid Klooster van Tongerlo, west Cuypers Peeter erfgenamen en noord
Van De Goor Merten.
Een perceel hooiwas gelegen in Het Trichelbroeck groot 218 roeden renende oost De
Thien Sillen, zuid Nijs Hendrick erfgenamen, noord Klooster van Averbode en west
De Laecke.
Een bempd in Het Duysbroeck groot 142 roeden renende oost Breugelmans Jan,
zuid Daems Hendrick, west Smolderen Christiaen en noord Het Huysbroeck.
41 roeden in Het Trichelbroeck renende oost Heilige Geest van Eindhout, zuid
Bouwen Jan Baptist, west Van De Goor Merten en noord Kerk van Eindhout.

15 januari 1697 Terugbetaling van rente

[EHT-OGA10-108]

Smeyers Hendrick vertoond een kwitantie gedateerd 3 december 1696 en ondertekend
door Van Doren Paulus (kerkmeester) waaruit blijkt dat de kerkmeester ontvangen heeft
van de voorstaande Smeyers Hendrick een kapitale rente van 100 guldens wisselgeld met
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de interesten. Er is gemerkt dat de goedenis hiervan niet te vinden is in het oud register,
zodoende is deze hier gecasseerd, dood en teniet gedaan.
13 februari 1697 Verkoop van land

[EHT-OGA10-108]

Van Roy Merten verkoopt aan Bouwen Wilboort een perceel erve genaamd Den Bos groot
3 sillen renende oost de herbaene, zuid en west De Veltstraete, noord Pauwels Peeter en
Heer van Tongerlo.
27 februari 1697 Verkoop van land

[EHT-OGA10-108]

Compareerde Stercx Merten als man en momber van Tielemans Cathlijn die bekend
verkocht te hebben aan Peeters Peeter een perceel weide gelegen onder Eindhouthamme
Zoerle in De Voortiens groot 65 roeden renende oost De Winter Hendrick erfgenamen, zuid
Verlinden Jan Baptist erfgenamen, west verkopers en noord De Broeckstraete.
27 februari 1697 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-108]

Compareerde Verhoeven Dielis die bekend verkocht te hebben aan Peeters Peeter een
huis, hof en aangelegenheden groot 300 roeden renende oost Van Hout Paulus erfgenamen,
zuid s’heeren straat en De Winter Henrick, west voorstaande De Winter Hendrick en Van
Dijck Henrick erfgenamen, noord s’heeren straat.
7 maart 1697 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-108]

Breugelmans Jan bekent schuldig te zijn aan de eerzame Claes Peeter (Heilige
Geestmeester van Eindhout) en alzo tot behoef van de Heilige Geest van Eindhout een
jaarlijkse en erfelijke rente van 12 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn erf groot 150
roeden en genaamd Het Duysbroeck renende oost en zuid Pauwels Peeter, west Ven Amant
en noord Het Duysbroeck.
Item een perceel erve genaamd Den Winckel groot 5 sillen renende oost juffrouw Wellens
Cecilia, zuid Daems Hendrick en Cuypers Peeter erfgenamen, west Bouwen Jan Baptist en
noord de herbaene.
9 september 1697 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-109]

Peeters Peeter en zijn vrouw Van Lommel Anna bekennen schuldig te zijn een kapitaal van
800 guldens aan heer Blereau Carolus Lancelottus (Ridder, Heer van Oosterwijk,
Houtvenne, etc.) en vrouw Van Cauwegom Joanna Catharina zijn compaigne.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en aangelegenheden groot 300 roeden gestaan
en gelegen onder dit laathof op De Biest renende oost Van Hout Paulus erfgenamen, zuid
s’heeren straat en De Winter Hendrick, west De Winter Hendrick en Van Dijck Hendrick
erfgenamen en noord s’heeren straat. Item een weide groot 80 roeden gelegen in De
Voortkens onder dit laathof renende oost De Winter erfgenamen, west Stercx Jan, en noord
de straat.
Compareerde ook Peeters Hendrick als last en procuratie hebbend van Verhoeven
Barbara zijn huisvrouw zich ook borg stelt hiervoor met een perceel land gelegen onder
Eindhouthamme groot 5 sillen renende oost secretaris Verborghstadt, zuid Helsen Adriaen
erfgenamen, west s’heeren straat en noord De Winter Jan. #En verder op conditie als
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beschreven in de akte van bekentenis zowel van voorstaande Peeters Peeter als van zijn
zoon Peeters Hendrick gepasseerd voor notaris Loucin tot Leuven op 2 juli 1697.
In de marge:

Deze rente tot 800 guldens is gerestitueerd aan heer Blereau volgens het
handschrift daarvan zijnde op 23 februari 1703 ondertekend Blereau over
zulks gecasseerd, dood en teniet gedaan mits dat Peeters Peeter zal
geobligeerd wezen hiervan de procuratie in te brengen berustende in
handen van notaris Thijs tot Westerlo volgens verklaren van de meyer aan
de laten alhier gedaan … actum 5 maart 1703.

25 maart 1698 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-109]

Compareerden Maes Jan en Maes Cathrien (dochter van Maes Willem) geassisteerd met
Maes Jan haar man en momber. Ze bekennen schuldig te zijn aan Van Bael Hendrick als
momber over de wezen achtergelaten bij wijlen Van Bael Maria en Mennekens Wouter een
jaarlijkse en erfelijke rente van 2 guldens en 12 stuivers.
Hiervoor heeft de voorstaande Maes Cathrien verobligeerd en te pand gesteld de helft van
een schaarbos gelegen alhier aan De Veirlesche Baen groot een half bunder in het geheel
en waarvan de andere helft toekomt aan de erfgenamen van Bogaerts Cornelis renende in
het geheel oost Heren van Tongerlo, west De Poeleyntsche Straet, zuid Pauwels Peeter en
noord Daems Hendrick.
25 maart 1698 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-109]

Compareerde Berghmans Aert als momber over de wezen achtergelaten bij wijlen
Berghmans Willem en Liborts Elisabeth. Dezelfde Berghmans Aert maakt zich ook sterk
voor de afwezige mede momber Liborts Martinus ter ene zijde. En Maes Maria laatst
achtergelaten weduwe van wijlen Berghmans Willem geassisteerd met Willems Peeter
haar momber ter andere zijde. Ze sluit een akkoord over de havelijke goederen
achtergelaten bij wijlen Berghmans Willem en voorstaande Maes Maria.
De voorstaande Maes Maria moet aan ieder der 2 voorstaande achtergelaten kinderen
betalen een som van 15 guldens en 6 lopen koren mitsgaders een bruin rocxken waarmee
de voorstaande Berghmans Aert als momber zal geëxcludeerd zijn uit de voorschreven
achtergelaten havelijke meubelen van Berghmans Willem. Maes Maria zal voor zichzelf
behouden al de havelijke meubelen bevonden in het sterfhuis.
3 juli 1698 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-110]

Smolderen Christiaen achtergelaten weduwnaar van wijlen Wils Maria bekend, uit kracht
van testament gemaakt voor notaris Verluyten op 30 april 1694, schuldig te zijn een
jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens aan Smolderen Jan en Smolderen Catharina
voor een kapitaal van 100 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis en aanhorigheden gestaan en gelegen alhier aan het
plein van Eindhouthamme groot 150 roeden renende oost Claes Adriaen erfgenamen, zuid
de gemeente, west Het Beeckstraatje en noord De Renderstraet of het plein. Gewarandeerd
op 100 guldens kapitaal tot behoef van Schapmans Amant en na opdracht en vertijdenis bij
de voorstaande comparanten gedaan, zijn de voorstaande Smolderen Jan en Smolderen
Catharina hierin gegooid en geërfd.
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[EHT-OGA10-110]

Pauwels Jan bekent schuldig te zijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens aan
Cools Hendrick als Heilige Geestmeester van Eindhout en alzo tot behoef van de Heilige
Geest van Eindhout.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 6 sillen en genaamd De Heyde
renende oost Pauwels Peeter, zuid Van Eynde Peeter, west de straat en noord de gemeente
heide. Mitsgaders een perceel weide groot 150 roeden en genaamd De Bempdekens aan
Het Duysbroeck renende oost Daems Hendrick, zuid Klooster van Tongerlo, west Bacx
Niclaes en noord Het Huysbroeck. Het 1e perceel belast met 75 guldens aan de Heilige
Geest van Eindhout. Compareerde ook Verachtert Elisabeth die afziet van haar
vruchtgebruik dat haar toekomt in de voorstaande percelen.
In de marge:

Compareerde Van Eynde Catharina achtergelaten weduwe van wijlen Ven
Adriaen die vertoont een kwitantie op datum 27 mei 1725 ondertekend
door Wouters F. (pastoor), Mertens Wilboort, Crets Wouter, Van De
Goor Hendrick en Ven Henrick (meyer) waaruit blijkt dat de 75 guldens
wisselgeld is betaald door Van Eynde Catharina. Hierdoor is deze rente
gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 9 juli 1725.
Compareerde Van Eynde Catharina weduwe van wijlen Ven Adriaen die
vertoont een kwitantie verleden bij Ven Hendrick (meyer), Vermeeren
Willebrordus, Verhoeven Jan en Verboven Guilliam als intendanten van
de Heilige Geest van Eindhout waaruit blijkt dat deze rente van 100
guldens is betaald en voldaan … actum 6 mei 1726.

9 februari 1699 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-110]

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke erfgenamen achtergelaten bij wijlen
Cuypers Peeter en Mondelaers Maria namelijk Cuypers Michiel en Cuypers Jacobus
(bejaarde jongemannen), Cuypers Jenno geassisteerd met Van Aelst Jan haar man en
momber, Cuypers Peeter geassisteerd met Van Bael Adriaen zijn momber, Cuypers Anna
Maria en Cuypers Elisabeth geassisteerd met Smolderen Christiaen en Van Bael
Hendrick.
Kavel A, gekozen door Cuypers Michiel als oudste zoon:
•

•
•
•

Huis en stal met de helft van Den Tempel oostwaarts achteraan het huis gelegen
renende oost Van Bael Hendrick erfgenamen, zuid voorstaand huis, west de andere
helft en noord Daems Hendrick.
Item Den Bruel groot een bunder renende oost Cuypers Jacobus, zuid de straat,
west Daems Hendrick en noord dezelfde Daems Hendrick.
Item Het Laerstuck groot 140 roeden renende oost het straatje, zuid juffrouw
Wellens, west Peeters Maria en noord de herbaene.
Tot last van dit kavel zijn 2 renten, de ene van 100 guldens en de andere 25 guldens

Kavel B, bevallen aan Cuypers Jacobus:
•

De schuur met de andere helft van het voorstaande binnenblok renende dit
binnenblok oost de andere helft, zuid de schuur met het plein, west de straat en
noord Daems Hendrick.
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Item Den Bruel groot 438 roeden renende oost Pauwels Peeter, zuid de straat, west
Cuypers Michiel met de andere helft en noord Daems Hendrick.
Een perceel land genaamd De Dongelen groot 182 roeden renende oost Ven Amant,
west Daems Hendrick, zuid Van Bael Hendrick erfgenamen en noord Klooster van
Tongerlo.
Een perceel heide genaamd De Heyhoeve groot een sille renende oost Bartholomeus
Amant, zuid Cuypers Cathlijn cum suis, west Heylen Merten en noord …
25 guldens te krijgen van zowel kavel C en D.

Kavel C, bevallen aan Cuypers Peeter geassisteerd met Van Bael Adriaen als
geassumeerde momber:
•

•
•
•

•
•
•

Een perceel land genaamd De Strepe groot 262 roeden renende oost een straatje,
zuid Van Hove Maria erfgenamen, west Van Bael Hendrick erfgenamen en noord
Maes Willem erfgenamen.
Een perceel weide en heide genaamd Het Cruynbroeck renende oost Bacx Niclaes,
zuid de straat, west de gemeyne heyde en noord Van Hove Maria erfgenamen.
Een perceel land genaamd Het Duyvelsbosch groot 209 roeden renende oost Daems
Hendrick, zuid Klooster van Tongerlo, west en noord Van Hove Maria erfgenamen.
Een perceel weide en heide genaamd De Eyntackers groot 254 roeden renende oost
Daems Hendrick, zuid Klooster van Tongerlo, west de straat en noord Bouwen Jan
Baptist.
De helft van een perceel land genaamd De Schomme groot 203 roeden renende oost
De Clijnpers, zuid Claes Andries, west en noord s’heeren bos van Geel.
De last van een rente van 100 guldens.
25 guldens te geven aan kavel B.

Kavel D, bevallen aan Cuypers Anna Maria geassisteerd met Smolderen Christiaen haar
momber:
•
•

•
•

•
•

Een half bunder op Het Erfflant renende oost Cuypers Elisabeth met de andere helft,
zuid Daems Hendrick, west De Veltstraete en noord de straat.
Een perceel land en bos genaamd Den Berckenbosch groot 315 roeden renende
oost Claes Adriaen erfgenamen, zuid Heylen Merten, west Cuypers Peeter
erfgenamen en noord Van Bael Adriaen.
De helft van Den Langenbempt renende oost Vander Borght, zuid De Castelersche
Bempden, west Van Hove Maria erfgenamen en noord de andere helft.
Item Het Hoeck Eussel groot een bunder renende oost Daems Niclaes erfgenamen,
west Verluyten Francis, zuid Van Ende Merten erfgenamen en noord Vervoort Jan
erfgenamen.
De last van een rente van 100 guldens.
25 guldens te geven aan kavel B.

Kavel E, bevallen aan Cuypers Elisabeth geassisteerd met Van Bael Hendrick haar
momber:
•
•

3 sillen land gelegen op Het Erfflant renende oost Heer van Tongerlo, zuid Daems
Hendrick, west Cuypers Anna Maria met de andere helft en noord de straat.
Item De Heilige Geesthoeve groot 300 roeden renende oost Van Trichvelt Jan
erfgenamen, zuid Van Hove Maria erfgenamen, west De Heilige Geesthoeve van
Eindhout en noord Voortackers Peeter.
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Item de helft van Den Langen Bempt renende oost Verachtert Hendrick, zuid de
andere helft, west Cuypers Cathlijn erfgenamen en noord Schapmans Jan.
De last van een rente van 100 guldens.

Kavel F, bevallen aan Cuypers Jenno geassisteerd met Van Aelst Jan haar man en
momber:
•

•
•
•

Een perceel land genaamd Het Neirblock groot 338 roeden renende oost de straat,
zuid Mertens Jan erfgenamen, west de gemeyne heyde en noord Heylen Christiaen
erfgenamen.
Item Het Dijckeussel groot 313 roeden renende oost en zuid het gemeyn broeck,
west Schapmans Jan erfgenamen en noord Smolderen Christiaen.
Item De Lange Sille op Het Schuytbroeck renende oost Heylen Merten, zuid Van Bael
Adriaen, west Verpoorten Wouter en noord Van Eynde Peeter.
De last van een rente van 100 guldens.

Verder is besproken dat de 5 laatste kavels aan Cuypers Michiel als oudste zoon van het
voorstaande sterfhuis zullen moeten geven, tot respect van het voordeel dat de voorstaande
Cuypers Michiel kan pretenderen in het leengoed, een som van 100 guldens eens per
kavel. De gelijke condividenten moeten ook onderhouden de 2 jonge dochters van linnen en
wollen tot dat ze gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren en hen tot dan moeten laten
wonen buiten het dorp, telkens voor een termijn van 1 jaar, om de handelingen van het
naaien of ander handwerk te leren. Nadat het jongste dochtertje zal zijn 18 jaren, mag ieder
zijn kavel aanvaarden met de last daarop staande.
Verder moeten het 2e, 4e, 5e en 6e kavel geven aan het 3e kavel bevallen aan Cuypers
Peeter een half veertel jaarlijks. En dit omdat dit kavel bevat Het Duyvelsbosch waarop
anderen nog vruchtgebruik hebben en dit zolang als dit vruchtgebruik geldt. Het schaarhout
dat staat op Het Cruynbroeck en op Den Berckenbosch zal tot profijt van de gelijke
condividenten gekapt en verkocht worden
(zonder datum) Los briefje

[EHT-OGA10-112]

Bries Maria geeft volle macht om doen te goeyen een rente aen myen heer Van Cougom
aen Helsen Joris. Was ondertekend: Briers Maria.
6 april 1699 Verbod

[EHT-OGA10-113]

Op 6 april 1699 heeft heer Pierson Fr. N. (schout van Tongerlo) als overmeyer van
Eindhouthamme in de naam en vanwege de eerwaardige heer Prelaat van Tongerlo als Heer
van Eindhouthamme rechtelijk verbod gedaan aan de meyer, laten en secretaris van
Eindhouthamme van te doen enige goedenis over de koop aangegaan tussen de
erfgenamen van Wellens Lenaert ter ene zijde en Ven Amant ter andere zijde betreffend
het voorhoofd van De Poelentsille.
In de marge:

Overgezet op de rol.

20 juli 1699 Verkoop van land

[EHT-OGA10-114]

De Winter Anna geassisteerd met haar man en momber De Wandel Adriaen verkoopt aan
Peeters Hendrick (zoon van Peeters Petrus) een perceel weide genaamd De Voirtkens
groot 150 roeden renende oost Sijmons Adriaen en Wils Cornelis, zuid Verlinden Jan Baptist
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erfgenamen, west Peeters Peeter en noord Schafraet Jacobus. Dit perceel gelegen onder
Zoerle Eindhouthamme
14 oktober 1702 Schuldbekentenis

[EHT-OGA10-114]

Ven Jan als momber en Hoes Cornelis met zijn vrouw Ven Maria als momber bekennen en
beloven aan het voorkind met naam Mondelaers Peeter 50 guldens kapitaal schuldig te zijn
en daarvoor jaarlijks interest te betalen van 2 guldens en 10 stuivers.
24 juli 1699 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-114]

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke erfgenamen achtergelaten ab intestato bij
wijlen Van Bael Jaspar namelijk Van Bael Hendrick, Mennekens Geert naast de
voorstaande Van Bael Hendrick als mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen Van
Bael Maria en Mennekens Wouter, Van Weesbeeck Peeter als man en momber van Van
Bael Anna.
Kavel A, bevallen aan de kinderen van Van Bael Maria:
•

•

•
•

•

Een huis, schuur en het binnenblok met den hof met Het Stapken in hetzelfde blok
gelegen groot 378 roeden renende oost het erfdeel daarvan gedeeld, zuid De
Veltstraete, west Claes Jan en noord Breugelmans Jan.
Een weide genaamd Den Reyman groot 370 roeden renende oost Daems Henrick en
Cuypers Peeter, zuid Maes Jan erfgenamen, west en noord drossaard Moons
erfgenamen.
De helft van De Groote Herthoeve gelegen oostwaarts onder Eindhout renende oost
de andere helft.
Een perceel beplant met bomen en genaamd Het Harteussel groot 520 roeden
renende oost Wellens Lenaert, zuid Pauwels Peeter, west Daems Henrick en noord
Cools Henrick
80 guldens te geven aan kavel B en 25 guldens te geven aan kavel C. Ook nog 700
guldens te geven aan kavel B.

Kavel B, bevallen aan Van Weesbeeck Peeter als man en momber van Van Bael Anna:
•
•

•
•

•
•
•
•

Een hooiwas gelegen in Het Trichelbroeck groot 228 roeden renende oost Claes
Laureys, zuid Vandegoor Maria, west De Thien Sillen en noord Bouwen Jan Baptist.
Item Den Cuylenbempt groot 276 roeden gelegen in Het Trichelbroeck renende oost
Couwenberghs Goris erfgenamen, zuid Cools Henrick, west en noord Het
Duysbroeck.
Item Het Halff Silleken op de Nete met de regenoten onbekend mits hetzelfde is
rijdend tegen andere plekken gelegen in Het Bistelsbroeck.
Item D’Assegat groot een half bunder gelegen onder Eindhouthamme renende oost
Cools Henrick, zuid Wellens …, west Bogaerts Cornelis erfgenamen en noord het
straatje.
Een rente van 225 guldens op het gehucht alhier.
Een rente van 200 guldens tot last van Ven Jan geteld in hooggeld.
Een rente van 60 guldens kapitaal tot last van Jansen Aert.
80 guldens te krijgen van kavel A. Depost moet dit kavel ook nog trekken van kavel A
de som van 700 guldens.
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Ontvangen van Ven Jan de kapitale penningen van 200 guldens … actum
30 januari 1703.

Kavel C, bevallen aan Van Bael Hendrick:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 sillen land achter de schuur gelegen in het binnenblok renende oost en zuid De
Velstraet, noord en west erfgenamen hiervan gedeeld.
Item De Schranse met de weide tot Vorst gelegen renende oost de straat en de
weide, zuid Pollepel Bos, noord Gijsen Aert.
Een rente tot last van Van Mol Jan voor een kapitaal van 250 guldens.
Een obligatie tot last van Cools Jonas voor een kapitaal van 100 guldens.
Een rente tot last van Schapmans Jan voor een kapitaal van 200 guldens.
Item Den Gemeynen Bosch gelegen onder Eindhout groot 250 roeden renende oost
Vandegoor Mayken, zuid Pauwels Jan, west Bouwen Wilboort en noord Cnaeps Jan.
25 guldens te krijgen van kavel A.
Een perceel heide genaamd De Herthoeve voor de helft renende oost Cools Hendrick
erfgenamen, zuid Vanderborght, west de andere helft en noord Verspreet Adriaen.

28 februari 1706 Kwitantie (inliggend briefje)

[EHT-OGA10-115]

De ondergetekende bekent ontvangen te hebben uit handen van Van De Goor Adriaen de
som van 38 guldens en 13 stuivers waarmee hij bekent voldaan te zijn van de 2 laatste …
deze 28 februari 1706 in presentie van Mertens Adriaen. En was ondertekend: Boven
Arnoldus.
19 april 1700 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-116]

Cuypers Michiel bekende schuldig te zijn aan meester Van Hove Guilliam een jaarlijkse en
erfelijke rente van 7 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven zijn huis, schuur
en binnengeleg groot in het geheel 100 roeden en gestaan en gelegen op Het Poeleynde
renende oost Van Bael Hendrick erfgenamen, zuid het plein, west Cuypers Jacobus en
noord Daems Henrick.
In de marge:

Compareerde heer Sigers Thomas (pastoor van Eindhout) die vertoont de
originele rentebrief van 150 guldens wisselgeld waaronder staat een
kwitantie gepasseerd binnen Antwerpen op 3 april 1734 door Grigis
Juliana Jacoba waaruit blijkt dat de voorstaande Grigis Juliana Jacoba
heeft ontvangen van de comparant betalend in de naam van de Heilige
Geest van Eindhout een som van 100 guldens wisselgeld ter kwijting van
het voorstaande kapitaal van 150 guldens. Zodoende is deze rente alhier
dood en teniet gedaan actum binnen Eindhouthamme 13 december 1734.

26 februari 1701 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-117]

Compareerde heer Van Eynde Amant als last en procuratie hebbend van heer doctor
Lepage Hieronimus en Lenaerts Dympna zijn huisvrouw die in deze kwaliteit heeft
opgedragen een perceel van erve als de voorstaande constituanten is competerende tot
behoef van juffrouw Hannicaert zeker huis, schuur, hof en land daaraan gelegen groot een
bunder renende oost Janssens Anna, zuid Claes Andries, west Heer van Tongerlo en noord
de gemeynte en belast met 300 guldens kapitaal aan Engelen Cornelis tot Turnhout. Item
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een bunder land genaamd Het Heyblock renende oost de baan, zuid Wellens Cecilia, west
Janssens Simon en noord de gemeyne vroente.
Item alsnog een half bunder land ook genaamd De Heyde renende oost, west en noord de
gemeynte en zuid Marcelli F. P. erfgenamen. Mitsgaders stelt de comparant tot pand een
huis als bij de voorstaande constituanten is gekocht tot Westerlo van de weduwe wijlen
Vermeeren Henrick (in zijn leven secretaris van Westerlo). Item een perceel eussel, bos en
weide groot 6 sillen renende oost Heylen Merten, zuid Smolderen Christiaen, west Van Aelst
Peeter en noord Kerk van Eindhout en belast met 50 guldens kapitaal aan de Kerk van
Eindhout. Item een perceel op hun constituanten verstorven bij dood van hun tante
momenteel nog onverdeeld.
In de marge:

Op 11 april 1708 compareerde Van De Vliet Jan als geautoriseerd bij
schriftelijke procuratie gepasseerd voor notaris Van Merlen tot Antwerpen
op 28 maart 1708 en gegeven bij eerwaarde heer Van Hamme Theodorus
(kanunnik) in kwaliteit als executeur testamentair van wijlen juffrouw
Hannicaert Maria, welke comparant heeft geconsenteerd in de cassatie
van de rente in het witte deze vermeld.

14 maart 1701 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-117]

Heer doctor Lepage Hieronimus (licentiaat in de medicijnen) en zijn vrouw juffrouw
Lenaerts Dympna bekennen schuldig te zijn aan heer Bierens Reynerus als Dispensier
van de Abdij van Tongerlo een jaarlijkse en erfelijke rente van 22 guldens voor een kapitaal
van 550 guldens wisselgeld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een bunder renende oost de baan,
zuid Wellens Cecilia, west Jans Simon en noord de gemeynte. Item een half bunder land
renende oost …, zuid schout Marcelli erfgenamen, west en noord de gemeynte.
In de marge:

De meyer en laten naast hun secretaris hebben bevonden dat deze panden
hierboven in de voorstaande akte alsnog zijn vastgezet en dat de
comparant of verlijder de behoorlijke opdracht niet heeft geaffecteerd …
waardoor deze zijn van geen waarde …
Depost nog ontvangen een verklaring van heer Dispensier Bierens
Reynerus op 12 mei 1703 waaruit blijkt dat voorstaande percelen ontwaard
zijn en bijgevolg consenteert in de cassatie van de voorstaande rente.

27 juni 1701 Verkoop van land

[EHT-OGA10-117]

Peeters Hendrick en zijn vrouw Verhoeven Barbara verkopen aan Van Hout Paulus een
perceel erve genaamd Het Begijnenlant en ook een perceel erve genaamd Het Bistlant
gestaan en gelegen onder Eindhouthamme Zoerle aan De Bist renende oost Peeters Peeter,
T’Seyen Jan en Janssen Wouter erfgenamen, zuid Sijmens Adriaen en weduwe Helsen
Adriaen, west kopers en de straat, noord De Winter Jan.
19 december 1701 Transport van rente

[EHT-OGA10-117]

Vos Anna achtergelaten weduwe van Van Bael Hendrick, geassisteerd met een vreemde
momber, verklaard uit kracht van testament gepasseerd voor notaris Belmans op 8
december 1700 getransporteerd te hebben aan De Bruyn Catharina een kapitale rente van
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225 guldens als dezelfde comparante is heffende tot last van de gemeente Eindhouthamme
en was gedaan tot behoef van heer Van Bael Laurentius in zijn leven pastoor van Nijlen
zoals blijkt folio 167.
In de marge:

Compareerde Breugelmans Huybrecht die de originele rentebrief
vertoond van 225 guldens kapitaal wisselgeld met de kwitantie daaronder
staande van datum 16 juli 1742 ondertekend Laureys N. waaruit blijkt dat
hij ontvangen heeft van Peeters Cornelius als laat van Eindhouthamme
het gemeld kapitaal met de interesten … actum 25 september 1742.

30 januari 1702 Gedwongen verkoop

[EHT-OGA10-118]

Alzo Durant Nicolas nom. uxoris als erfgenaam van wijlen Meyntiens Jan Baptist bij fout
van betaling van een rente van 56 guldens en 5 stuivers jaarlijks bekend bij wijlen Wellens
Lenaert en gehypothekeerd op verscheidene panden alhier heeft geprocedeerd bij evictie
op zijn hypotheek en dezelfde in het voorjaar is geëffectueerd uit kracht van open brieven
van octrooi naar voorgaande 2 zitdagen en de kaarsbranding, zo is hij koper gebleven van
het binnenblok groot 2,5 sillen renende oost en zuid meyer alhier, west de baan, noord
dezelfde Wellens Lenaert andere erfgenamen.
Item nog een perceel land genaamd Den Tempel groot 3 sillen renende oost de gemeyne
straet, zuid Wellens Cecilia, west Laenen Cathlijn erfgenamen en den loop, noord de
gemeynte en Raeymaeckers. Vervolgens wordt de voorstaande Durant Nicolas uit kracht
van voorstaande brieven van octrooi als van hogerhand in dezelfde percelen gegooid en
geërfd.
10 maart 1702 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-118]

Van Houdt Paulus en zijn vrouw van 1e bed Moons Adriaentien bekennen schuldig te zijn
aan juffrouw Indervelde Margareta (begijn op het Begijnhof van Lier) een jaarlijkse en
erfelijke rente van 50 guldens voor een kapitaal van 800 guldens wisselgeld. Als onderpand
wordt gegeven een huis en hof met het land daaraan groot 3 sillen renende oost, zuid en
noord s’heeren straat, west Peeters Peeter meester Henrickxsone.
Item een perceel erve genaamd Het Smislant groot een half bunder renende oost de pad
komend van den berg naar de kapel, zuid De Winter Jan erfgenamen, west en noord
s’heeren straat. Item een sille land daarbij gelegen renende oost voorstaand pad, zuid
zichzelf, west s’heeren straat en noord voorstaande De Winter Jan erfgenamen. Item een
perceel weide genaamd De Voortiens groot 250 roeden renende oost Helsen Jan
erfgenamen, zuid Schaffraets Jacobus, west weduwe Bongaerts en noord Van Kerckhoven
Merten erfgenamen. Mitsgaders een perceel erve en bempd groot 250 roeden renende oost
weduwe Bongaerts, zuid De Laeck, west Van Opstal Servaes erfgenamen en noord Kapel
van St.-Nicolaes. Item een perceel erve genaamd Het Beggijnen Landt groot 400 roeden
renende oost de pad komend van den berg naar de kapel, zuid Helsen Jan, west s’heeren
straat en noord zichzelf.
In de marge:

3

Compareerde Van Hout Paulus die vertoont een kwitantie op datum 10
maart 1744 ondertekend door Van Baert Marie weduwe van Moons Jan,
Moons Joanna Maria en Meeus Guilliam 3 waaruit blijkt dat de

De naam is moeilijk leesbaar, mogelijk staat er een andere naam. Nakijken in de originele akte indien er twijfel
is.
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voorstaande bekennen ontvangen te hebben van heer Van Heyst
Gijsbrecht voor rekening van Van Hout Paulus en Moons Adriaentien
het kapitaal van 800 guldens wisselgeld. Vervolgens is deze rente
gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 16 maart 1744.
4 april 1702 Attestatie

[EHT-OGA10-119]

Van Eynde Peeter (meyer), Van De Goor Adriaen, Ven Jan, Mertens Peeter,
Voortackers Peeter, Van Der Borght Guilliam en Smolderen Christiaen (Laten van
Eindhouthamme) verklaren en rectificeren dat Heylen Jan is geboren van wettelijk huwelijk
en christelijke ouders onder de Heerlijkheid van Geel. Dat dezelfde Heylen Jan zich altijd
eerlijk gedragen heeft zonder dat iemand daar ooit iets heeft op weten zeggen. En verder als
een christelijk mens zich altijd in de christelijke religie en geloof heeft geoefend en alsnog is
doende.
Bovendien verklaren de meyer en laten dat ze de voornoemde Heylen Jan ten dienst van
Zijne Majesteit van Spanje hebben aangenomen als ruiter en dat voor een termijn van de 3
eerstkomende jaren.
4 april 1702 Attestatie

[EHT-OGA10-119]

Van Eynde Peeter (meyer), Van De Goor Adriaen, Ven Jan, Mertens Peeter,
Voortackers Peeter, Van Der Borght Guilliam en Smolderen Christiaen (Laten van
Eindhouthamme) verklaren en rectificeren dat Boven Arnoldus is geboren van wettelijk
huwelijk en christelijke ouders alhier tot Eindhout. Dat dezelfde Boven Arnoldus zich altijd
eerlijk gedragen heeft zonder dat iemand daar ooit iets heeft op weten zeggen. En verder als
een christelijk mens zich altijd in de christelijke religie en geloof heeft geoefend en alsnog is
doende.
Bovendien verklaren de meyer en laten dat ze de voornoemde Boven Arnoldus ten dienst
van Zijne Majesteit van Spanje hebben aangenomen als ruiter en dat voor een termijn van
de 3 eerstkomende jaren.
4 april 1702 Lening

[EHT-OGA10-119]

Van Eynde Peeter (meyer), Van De Goor Adriaen, Ven Jan, Mertens Peeter,
Voortackers Peeter, Van Der Borght Guilliam en Smolderen Christiaen (Laten van
Eindhouthamme) allen representerend het corpus van de gemeente Eindhouthamme
bekennen in die kwaliteit schuldig te zijn aan Heylen Jan een jaarlijkse rente van 5 guldens.
En dit omdat ze de voornoemde Heylen Jan ten dienst van Zijne Majesteit van Spanje
hebben aangenomen als ruiter.
5 maart 1703 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-119]

Ven Jan bekent schuldig te zijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 11 guldens tot behoef
van Bouwen Wilboort en Verlinden Peeter als mombers over de wezen achtergelaten bij
wijlen Verlinden Adriaen daar moeder van leeft Bouwen Cathlijn voor een kapitaal van 200
guldens zwaar geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd Het Goor
groot 600 roeden renende oost s’heeren dijk, zuid Van Eynde Peeter, west de gemeynte en
noord comparant.

Goedenisboek Eindhouthamme 1671-1795

In de marge:

P a g i n a | 52

Deze rente is door voorstaande Ven Jan ten volle betaald met de
interesten van dien en verschenen aan Bouwen Wilboort en Verlinden
Peeter als mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen Verlinden
Adriaen daar moeder af leeft Bouwen Cathlijn die mits deze consenteren
in de cassatie der voorstaande rente. Bijgevolg is deze dood en teniet
gedaan actum 12 april 1706.

7 mei 1703 Lening

[EHT-OGA10-119]

Van Eynde Peeter (meyer), Van De Goor Adriaen, Ven Jan, Voortackers Peeter, Van Der
Borght Guilliam en Smolderen Christiaen (laten) allen representerend het corpus van de
gemeente Eindhouthamme bekennen in voorstaande kwaliteit schuldig te zijn aan Mertens
Peeter (mede laat) een jaarlijkse rente van 11 guldens voor een kapitaal van 200 guldens
lopende munten.
In de marge:

Compareerde Mertens Peeter die bekend dit kapitaal met de verschenen
interesten ontvangen te hebben waardoor deze is gecasseerd, dood en
teniet gedaan actum 5 mei 1710.

5 juni 1703 Verkoop van land

[EHT-OGA10-120]

Compareerden de meyer en laten alhier representerend het corpus van deze gemeente die
bekennen in de voorstaande kwaliteit verkocht te hebben aan Ven Jan een voorhoofd van
De Poelentsille groot 100 roeden zo en gelijk hetzelfde nu tegenwoordig is afgegraven tot op
den loop renende oost kopers, zuid Prelaat van Tongerlo, west den loop en noord de
gemeynte.
In de marge:

Deze koop van Ven Jan belopende ter som van 18 guldens is voldaan.

5 juni 1703 Verkoop van land

[EHT-OGA10-120]

Compareerden de meyer en laten alhier representerend het corpus van deze gemeente die
bekennen in de voorstaande kwaliteit verkocht te hebben aan Smolderen Christiaen een
voorhoofd groot een sille gelegen alhier in De Renderstraete renende oost Ven Jan, zuid
Cools Henrick erfgenamen, west de gemeynte en noord zichzelf.
5 juni 1703 Verkoop van land

[EHT-OGA10-120]

Compareerden de meyer en laten alhier representerend het corpus van deze gemeente die
bekennen in de voorstaande kwaliteit verkocht te hebben aan Voortackers Peeter een
voorhoofd groot een half sille gelegen alhier aan Het Goor renende oost de gemeynte, zuid
zichzelf, west den dijk en noord Blanckers Cornelis.
19 mei 1704 Verkoop van land

[EHT-OGA10-120]

Compareerde Thijs Theodorus Lambertus (notaris en procureur binnen Westerlo) uit
kracht van procuratie op hem gepasseerd bij Durant Franciscus Nicolaes en juffrouw
Henricx Isabella Catharina zijn huisvrouw (inwoners van Antwerpen) en verleden voor
notaris Van Nos op 29 april 1704. Hij bekent in die kwaliteit te verkopen aan Ven Jan een
perceel erve genaamd De Poeleyntsille met het voorhoofd daaraan gelegen zoals de
constituanten hetzelfde verkregen hebben alhier bij evictie tegen de erfgenamen van wijlen
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Wellens Lenaert renende oost Pauwels Peeter, zuid Prelaat van Tongerlo, west en noord
de vroente.
16 juni 1704 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-120]

Compareerden Cuypers Michiel achtergelaten weduwnaar van wijlen Cools Maria ter ene
zijde en Cools Jan en Van Aelst Jan als mombers over de wezen achtergelaten bij de
voorstaande Cools Maria ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de uitkoop van de
wezen met naam Cuypers Hendrick en Cuypers Maria.
De 1e comparant zal blijven heer en meester van al de havelijke meubelen en zal ook het
vruchtgebruik behouden in al de erfelijke goederen van zijn overleden huisvrouw zolang als
het jongste kind zal gekomen zijn tot de ouderdom van 25 jaren. De 1e comparant zal
gehouden zijn te betalen aan ieder der voorstaande kinderen, als deze gekomen zijn tot de
leeftijd van 25 jaren, een som van 25 guldens of een koe te kiezen door de voorstaande
kinderen.
Item alsnog 100 guldens rente voortkomend en staande tot last van Cools Jan en Cools
Adriaen. Bovendien zal de 1e comparant moeten geven aan ieder kind de kwantiteit van 2
veertelen koren mitsgaders een kleed. Als 1 van beiden kinderen vroeger komt te overlijden,
zullen deze 2 veertelen overgaan op het andere kind. De 1e comparant moet de wezen ook
onderhouden van eten en drank, linnen en wollen klederen, ziek en gezond en dezelfde laten
leren lezen en schrijven.
28 juni 1706 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-121]

Van Eynde Peeter en zijn vrouw Eyckmans Anna bekennen schuldig te zijn aan Laenen
Anna een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens voor een kapitaal van 200 guldens. Als
onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd Het Hoffke of De Hoffstadt groot 200
roeden en gelegen alhier aan het plein renende oost en noord het plein, west en noord
Durant Nicolaes.
Hiermee komt ook te cesseren, dood en teniet te wezen een rente van 200 guldens als de
voorstaande Van Eynde Peeter en zijn huisvrouw bij obligatie hebben verleden en bekend
tot behoef van Vande Grinten Martinus en zijn vrouw Peeters Catharina, welke obligatie bij
de heer rentmeester van Geel is gepasseerd.
In de marge:

Compareerde De Muncq Anna Maria als erfgenaam ab intestato van
wijlen Laenen Anna geassisteerd met Stevens Andries haar man en
momber welke comparanten bekennen van voorstaande kapitaal en
interesten ten volle voldaan te zijn door Verdonck Jaspar en Libaerts
Anna Maria en dezelfde tot behoef van dezelfde Verdonck Jaspar te
hebben getransporteerd zoals blijkt folio 231 en heeft vervolgens
geconsenteerd in de cassatie der zelfde rente waardoor deze gecasseerd,
dood en teniet is gedaan actum 15 juli 1709.

28 februari 1707 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-122]

Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber
en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van
leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere
zijde. Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.
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De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk
Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een
som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop
te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden
gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun
moeder als uit hoofde van hun vader. Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van
Hollants Jan hun grootvader en Liekens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Liekens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.
De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke
goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen. Als één van de
wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz…
31 maart 1707 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA10-122]

Alzo tussen Hoes Cornelis in huwelijk met Ven Maria ter ene zijde en Ven Jan ter andere
zijde proces was ontstaan zo ver dat bij Ven Jan als gedaagde was gediend te verklaren in
plaats van antwoord en verder verklaren en dat over zeker testament aangegaan en
gemaakt bij Ven Adriaen en Verachtert Elisabeth als vader en moeder van de 1e
comparante en als vader en schoonmoeder van de 2e comparant waarin stond dat Ven
Adriaen had begeerd o.a. als dat zijn dochter Ven Maria (1e comparante) voor haar eigen
zou behouden al de goederen van zijn 1e gestorven vrouw en van zijn broer Ven Jan.
Als de voorkinderen de leengoederen zouden willen tot hun nemen, dat in dat geval Ven
Maria (1e comparante) van hen zou moeten hebben en genieten een som van 200 guldens
waartegen Ven Jan (2e comparant) pretendeert enige achterstallen van de lastenboek en
een som geld. Er is nu een akkoord gesloten, te weten dat Ven Maria zal genieten en
behouden van de voorstaande Ven Jan een half bunder hooiwas gelegen op Het
Schuytbroeck onder Eindhout renende oost pastoor van Eindhout, zuid De Laeck, west Ven
Jan en noord Van Bael Adriaen. Voorstaande Ven Maria zal ook moeten hebben van
voorstaande Ven Jan de som van 70 guldens en 10 stuivers waarmee de comparanten
bekennen een akkoord te hebben.
In de marge:

Op 7 juli 1707 is gecompareerd Ven Maria geassisteerd met Van De Goor
Adriaen haar geassumeerde momber mits de afwezigheid van haar man
Hoes Cornelis, welke comparante bekend voldaan te zijn van dit contract.

14 november 1707 Verkoop van land

[EHT-OGA10-123]

Durant Nicolaes verkoopt aan Van Roye Henrick een perceel erve genaamd Het Binne
Block groot 2,5 sillen renende oost en zuid Van Eynde Peeter, zuid de baan en noord
Wellens Lenaert erfgenamen.
14 november 1707 Verkoop van land

[EHT-OGA10-123]

Durant Nicolaes verkoopt aan Smolderen Christiaen een perceel erve genaamd Den
Tempel renende oost het straatje, zuid juffrouw Wellens Cecilia, west juffrouw Laenen
erfgenamen en noord de gemeynte.
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[EHT-OGA10-123]

Peeters Henrick (zoon van Peeters Petrus) bekent schuldig te zijn aan Luyten Jan als
pachter van de Abdij van Tongerlo een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens en 16
stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd De Voortiens gelegen onder
Eindhouthamme tot Zoerle renende oost De Winter Henrick erfgenamen, zuid Verlinden Jan
Baptist erfgenamen, west Stercx Merten nom. uxoris en noord De Broeckstraet. Item een
perceel weide ook genaamd De Voortiens groot 150 roeden renende oost Sijmens Adriaen,
zuid Verlinden Jan Baptist erfgenamen, west … en noord Schaffraet Jacobus.
5 december 1707 Lening

[EHT-OGA10-124]

Van Eynde Peeter (meyer), Van De Goor Adriaen, Ven Jan, Mertens Peeter, Van Der
Borght Guilliam, Smolderen Christiaen en Voortackers Peeter (laten) als allen
representerend het corpus van de gemeente Eindhouthamme bekennen in die kwaliteit
schuldig te zijn aan Huypens Jan (boswachter van de Abdij van Tongerlo) een jaarlijkse
rente van 15 guldens voor een kapitaal van 300 guldens.
Ze lenen dit geld om af te kwijten een obligatie van 200 guldens die deze gemeente is
geldende aan Thijs Ferdinandus en de rest te gebruiken voor de aankoop van een paard
ten dienste van zijn majesteit.
In de marge:

Compareerde Huybrechts Hans als in huwelijk met Stevens Maria
testamentaire erfgenamen van wijlen Stevens Adriaen die erfgenaam was
van wijlen Huypens Jan. Hij bekent ontvangen te hebben uit handen van
de regeerders alhier het kapitaal van 100 guldens courant geld aan de
comparant nom. uxoris competerend in de 300 guldens kapitaal … actum 3
februari 1758.
De resterende 200 guldens kapitaal gekweten op 29 juli 1752 en
gecasseerd op 3 juni 1772 zoals staat bij het transport in dit register folio
207 verso in de marge.

20 december 1707 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-124]

Pauwels Jan bekent schuldig te zijn aan Van De Goor Aert als kapelmeester van de Kapel
van Sint-Bavo een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven
een perceel bempd gelegen aan Het Duysbroeck groot 150 roeden renende oost Daems
Henrick erfgenamen, zuid Pauwels Peeter, west Bacx Nicolaus en noord Het Duysbroeck.
Item een sille hooiwas gelegen in Het Trichelbroeck met zijn regenoten aldaar rijdend tegen
de panden van de Heilige Geest van Eindhout. Item nog een sille hooiwas gelegen in Het
Schuytbroeck renende oost Pauwels Peeter of Daems Henrick erfgenamen, zuid De Laecke,
west Voortackers Peeter en noord Van Bael Adriaen.
30 januari 1708 Verkoop van land

[EHT-OGA10-126]

Compareerde heer Verschueren Amandus die last en procuratie heeft van juffrouw Van
Hove Elisabeth weduwe van wijlen heer schout Marcelli volgens akte gepasseerd voor
notaris Pauli op 31 december 1707. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Cuypers Jan een
perceel land gelegen in de gemeenschappelijke heide alhier renende noordwaarts aan het
erf van heer doctor Lepage nom. uxoris.
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[EHT-OGA10-126]

Cuypers Michiel bekent schuldig te zijn aan het Klooster van Sint-Annendael binnen Diest
een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens voor een kapitaal van 100 guldens wisselgeld.
Dit kapitaal moet dienen voor de uitkoop of uitzet van zuster Cuypers Dympna religieuze in
het voorstaande klooster. En ook volgens de obligatie daarvan bekend en verleden voor
notaris Vreven op 13 juni 1700 alwaar dezelfde rente wordt gehouden voor gerepeteerd en
gejustifieerd.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, hof en aangelegen erf groot te samen
100 roeden gestaan en gelegen alhier binnen Eindhouthamme renende oost Van Bael Maria
erfgenamen, zuid de gemeynte, west Cuypers Jacobus erfgenamen en noord Daems
Henrick erfgenamen. Dit huis is ook belast met 150 guldens aan Van Hove Guilliam tot
Geel.
Compareerden ook Van Aelst Jan en Cools Jan als mombers over de wezen achtergelaten
bij Cools Maria daar vader af leeft de voorstaande Cuypers Michiel die approberen en
landeren de voorstaande betaling.
In de marge:

Compareerde eerwaarde heer Sigers Thomas pastoor van Eindhout die
vertoont de originele rentebrief van 100 guldens wisselgeld met de
kwitantie daaronder staande waaruit blijkt dat Smoers Regina als
procuratesse van het Klooster van Sint-Annendael heeft ontvangen uit
handen van de heer comparant die betaald in de naam van de Heilige
Geest van Eindhout de som van 50 guldens kapitaal wisselgeld in kwijting
van de voorstaande rente. Vervolgens is deze rente gecasseerd, dood en
teniet gedaan actum 13 december 1734.

11 april 1708 Verkoop van land

[EHT-OGA10-126]

Heer doctor Lepage Hieronimus en zijn vrouw Lenaerts Dympna verkopen aan Van
Dingenen Adriaen en zijn vrouw Heylen Maria een perceel erve groot een bunder renende
oost de baan naar Oosterlo en Geel, zuid Wellens Cecilia erfgenamen, west Vande Sande
Francis erfgenamen en noord de gemeynte.
23 april 1708 Akkoord over uitkoop

[EHT-OGA10-126]

Alzo proces was ontstaan tussen de erfgenamen van Verhoeven Aert ter ene zijde en de
erfgenamen van Van Baelen Adriaen ter andere zijde nopende de uitkoop wegens de 1e
comparanten gepretendeerd, zo zijn eindelijk de partijen tot volgend akkoord gekomen. Te
weten dat de 2e comparanten zullen gehouden zijn te geven een som van 22 guldens geld
aan Verhoeven Jan en Verhoeven Henrick waarmee alle geschillen zijn opgelost.
Deze akte is ondertekend door: Smolderen Christiaen, Van Baelen Jan, Van Baelen
Adriaen, Van De Goor Jan, Vermeulen Servaes en Voortackers Peeter als momber over
Verhoeven Jan en Verhoeven Henrick.
In de marge:

De 22 guldens in dit akkoord vermeld, zijn betaald door de gelijke
erfgenamen van wijlen Van Baelen Adriaen present Voortackers Peeter
als momber der wezen van Verhoeven Aert namelijk Verhoeven Jan en
Verhoeven Henrick … actum 13 mei 1708.
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[EHT-OGA10-127]

Heer doctor Lepage Hieronimus en zijn vrouw Lenaerts Dympna verkopen aan Van
Trichvelt Peeter een perceel erve gelegen in De Meir alhier groot 200 roeden renende oost
de gemeyn heyde, zuid Cuypers Jan bij koop van weduwe Marcelli, west de baan naar
Oosterlo en noord de gemeyne heyde.
11 augustus 1708 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-127]

Alzo kwestie en geschil stond te ontstaan tussen de wezen achtergelaten bij wijlen Cuypers
Michiel verwekt bij wijlen Cools Maria zijn 1e huisvrouw ter ene zijde en de wezen van de
voorstaande Cuypers Michiel uit zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Beyens Catharina ter
andere zijde, zo is akkoord gemaakt na tussenspreken van de oppermombers.
Namelijk dat de voorstaande Beyns Catharina, geassisteerd met een momber verleend uit
de wet, zal genieten uit het voorstaande sterfhuis een bed, sergie, hoofdpeulinck, oorkussen
en 2 paar slaaplakens van middelbare soort mitsgaders een koe tot keus van de mombers
aan te wijzen mits dat deze koe zal blijven … en dat tot behoef van haar kinderen.
Bovendien zal de voorstaande weduwe alsnog genieten uit het sterfhuis 2 stoelen, een
spinnewiel, de wieg, het hout gelegen in de weide bij Het Duysbroeck met ook 3 horren
baggert.
Ze mag ook blijven wonen in de kamer van voorstaand sterfhuis en gebruiken den hof voor
zoveel die is beplant tot half maart eerstkomend enz. … De voorstaande weduwe is ook
gehouden om haar 2 kinderen bij de voorstaande Cuypers Michiel verwekt te geven eten en
drinken, linnen en wollen klederen totdat ze bekwaam zullen zijn om de kost te winnen.
De wezen uit het eerste huwelijk van Cuypers Michiel zullen behouden en genieten al de
havelijke meubelen alsook alle actieve en passieve schulden enz. … Dit alles met akkoord
van Cools Jan als momber over de wezen achtergelaten bij de voorstaande Cuypers
Michiel en Cools Maria naast Cuypers Jan en Beyens Sebastiaen als geëede mombers
voor de wezen achtergelaten bij Cuypers Michiel daar moeder af leeft Beyens Catharina.
14 maart 1709 Rekening

[EHT-OGA10-128]

Rekening, bewijs en reliqua die bij en mits deze is gedaan over de gelijke erfgenamen
achtergelaten bij wijlen Cuypers Peeter en Mondelaers Maria namelijk van al de pretenties
die zij ten overstaan van het gemeld sterfhuis zijn hebbende op de erfgenamen van Cuypers
Michiel één der mede kinderen als gehad hebbende ontvangsten en uitgaven voor zijn
mede broeders en zusters en is als volgt:
•

•
•

Cuypers Elisabeth krijgt van de voorstaande Cuypers Michiel of zijn erfgenamen
zowel van de uitkoop die zij naast haar broers en zusters hebben uit het voorstaande
sterfhuis van wijlen haar ouders, als van hetgeen de voorstaande Cuypers Michiel
als momber heeft opgebeurd en genoten van de graanpachten. Waarvan gekort
wordt al hetgeen Cuypers Michiel heeft genomen voor klederen of lakens en stoffen
tot Geel … Totaal te betalen: 122 guldens en 4 stuivers.
Cuypers Michiel moet ook betalen aan Cuypers Anna Maria een som van 137
guldens en 17 stuivers.
Item moeten de voorstaande erfgenamen van Cuypers Michiel op de kinderen van
Cuypers Jacobus ter regarde van het voorstaande sterfhuis naar voorgaande
liquidatie de som van 19 stuivers en 1 oort.
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Cuypers Peeter krijgt van de voorstaande Cuypers Michiel, zonder de huur van Het
Cruysbroeck die wordt weerhouden tot de terugkomst van dezelfde Cuypers Peeter,
een som van 161 guldens, 11 stuivers en 2 oorten.
Voorstaande Cuypers Michiel komt van Van Aelst Jan als man en momber van
Cuypers Jenno ten regarde als voorstaand staat de som van 12 guldens en 14
stuivers.

Aldus gedaan voor meyer en laten en ook present Van Aelst Jan als man en momber van
Cuypers Jenno en ook als momber over Cuypers Peeter naast Cools Jan als toeziener
over de wezen achtergelaten bij de voorstaande Cuypers Michiel en Cools Maria. Cuypers
Jan als man en momber van Cuypers Anna Maria, mede ook als momber over de wezen
van wijlen Cuypers Jacobus. Daems Nicolaes als man en momber van Cuypers
Elisabeth.
15 juli 1709 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-128]

Bouwen Jan Baptist bekent schuldig te zijn aan Verdonck Jaspar en zijn vrouw Libaerts
Anna Maria (woonachtig tot Geel) een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens. Als
onderpand wordt gegeven zijn huis en aangelegen erf groot 120 roeden renende oost
juffrouw Wellens Cecilia, zuid het plein, west Bouwen Francis en noord Ven Jan. Dit huis is
ook nog belast met een rente van 100 guldens kapitaal aan Bouwen Francis en verder
volgens de obligatie daarvan gemaakt en gepasseerd voor notaris Pauli op 13 november
1708.
In de marge:

Compareerde Moons Anna weduwe van wijlen Bouwen Jan Baptist
naast Bouwen Wilboort als momber van de wezen nagelaten bij de
voorstaande Bouwen Jan Baptist. Welke comparanten alhier hebben
vertoond een kwitantie waaruit blijkt dat deze 200 guldens courant geld zijn
voldaan en betaald … actum 20 april 1717.

15 juli 1709 Transport van rente

[EHT-OGA10-129]

Compareerden De Muncq Anna Maria en haar man en momber Stevens Andries als
erfgenamen van Laenen Anna welke comparanten bekennen over te geven, te cederen en
te transporteren aan Verdonck Jaspar en zijn vrouw Libaerts Anna Maria een rente van
200 guldens kapitaal als dezelfde is heffende tot last van Van Eynde Peeter en zijn
huisvrouw. Dezelfde rente is gehypothekeerd op de panden van de voorstaande Van Eynde
Peeter als blijkt folio 219, die hiermee komen te cesseren, dood en teniet te wezen.
In de marge:

Compareerden heer Verdonck Jaspar en juffrouw Libaerts Maria welke
comparanten bekennen dit kapitaal van 200 guldens ontvangen te hebben
uit handen van voorstaande Van Eynde Peeter waardoor deze
gecasseerd, dood en teniet is gedaan actum 14 november 1715.

5 januari 1710 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-129]

Scheiding en deling aangegaan tussen de erfgenamen achtergelaten bij wijlen Daems
Henrick en Ven Gertrudis in hun leven gehuwden namelijk Daems Jenno geassisteerd met
Vermeeren Willeboort haar man en momber, juffrouw Daems Gertrudis begijn op het
Begijnhof van Diest geassisteerd met Van De Goor Matthijs haar momber en als laatste
Daems Peeter geassisteerd met de eerwaarde heer Daems Franciscus Remigius (lector
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en pastoor tot Tongerlo). Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen in 3 kavels.
Deze goederen zijn geschat waardig te zijn de som van 4000 guldens.
Kavel A, bevallen aan juffrouw Daems Gertrudis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een perceel erve groot 225 roeden genaamd Den Bos en gelegen onder
Eindhouthamme.
Een huis en hof met het land daaraan gelegen groot 214 roeden.
Een perceel land groot 261 roeden genaamd Den Dries.
Een perceel land in Het Eindackers zonder de bomen.
Een perceel land en weide genaamd Het Hoeckeussel groot 460 roeden.
Een perceel land en heide genaamd Den Tempel.
Een perceel broek gelegen in Het Trichelbroeck.
Een perceel erve genaamd De Dongelen.
Een perceel bempd genaamd Den Visscher.
Een herthoeffve gelegen aan De Veedijck.
De last van 400 guldens kapitaal uit een groter kapitaal van 500 guldens staande tot
last van het voorstaande sterfhuis tot Geel.

Kavel B, bevallen aan Daems Peeter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een perceel erve genaamd Het Roth groot 700 roeden gelegen tot Eindhout in Den
Trichelhoeck.
Item in Den Stetschotsbempt gelegen aan Het Duysbroeck onder de jurisdictie van
Eindhout aan Den Trichelhoeck.
Een half bunder bempd gelegen op Het Goor onder de jurisdictie van Geel.
Een sille bos gelegen onder Eindhout.
Een perceel land genaamd Het Lanckeussel groot 282 roeden gelegen op Den
Trichelhoeck.
Een half bunder broek gelegen op Het Schuytbroeck renende met Pauwels Peeter.
Item De Voorste en Achterste Hackerotten groot met het bos daaraan gelegen 300
roeden gelegen onder Eindhout.
Een perceel land genaamd Den Sanneman gelegen onder Eindhout groot 150
roeden.
Een half bunder broek gelegen op Het Eynthouts Broeck.
200 guldens kapitaal die gehypothekeerd zijn op de panden van Claes Jan
erfgenamen met de last dat dit kavel 150 guldens tot zijn last zal nemen uit een groter
kapitaal dat staat tot last van dit sterfhuis.

Kavel C, bevallen aan Vermeeren Willeboort nom. uxoris:
•
•
•

•
•

Huis, hof, schuur met het binnengeleg groot 100 roeden gestaan en gelegen tot
Eindhout.
Een perceel land genaamd Het Rootstuck groot met het bos daaraan gelegen 550
roeden.
Een hoijhoeffve gelegen onder Eindhout groot 322 roeden renende oost Het Haver
Straatje, zuid Godshuis van Tongerlo, west Schapmans Jan en noord Willems
Peeter.
Een perceel land genaamd Den Cam groot 200 roeden gelegen onder Eindhout.
Een perceel land genaamd Den Berch aan De Langhe Eycken groot 125 roeden.
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Een perceel land genaamd De Hoeffve groot 300 roeden gelegen tot Eindhout.
Een perceel land genaamd De Lasterthoeffve groot 150 roeden gelegen onder
Eindhout.
Een perceel eussel gelegen in De Milten en gekomen van Verdorent Andries.
Een perceel bempd in De Milten gelegen groot 100 roeden.
Een perceel eussel aan Den Oistelschen Dijck gelegen onder de jurisdictie van Geel.
Een perceel bempd gelegen in De Craeysteerten onder Geel groot een sille.
Een perceel broek gelegen in Het Eynthouts Broeck groot 75 roeden.
Een perceel broek in Het Eynthouts Broeck renende tegen de Heilige Geest alhier.
Een half sille in Het Eynthouts Broeck gelegen in De Lange Sillen.
Een perceel bos en heide gelegen aan Den Rillaerschen Bos gelegen onder
Eindhout.
150 guldens tot zijn last nemen die staan tot last van de condividenten tot Geel en
Tongerlo.

Volgen nog de verdere condities van deze scheiding en deling … Bovendien dat voor het
deel van hun broer Daems Jan Baptist iedereen der voorstaande condividenten moet te
pand stellen 700 guldens makende in het geheel 2100 guldens.
10 maart 1710 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-131]

Verlinden Adriaen als last en procuratie hebbende van Sijmens Anna zijn moeder. De
voorstaande Verlinden Adriaen zich ook sterkmakend voor zijn moeder. Hij bekent schuldig
te zijn aan de erfgenamen van Huybens Wouter een jaarlijkse en erfelijke rente van 15
guldens op een kapitaal van 300 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en erf daaraan gestaan en gelegen onder Zoerle
jurisdictie van Eindhouthamme groot 400 roeden renende oost Vermeerberghen Jan, De
Winter Henrick en zichzelf, zuid de straat, west zichzelf en noord Verlinden Peeter.
In de marge:

Compareerde Govarts Cornelis als gelaste van Govarts Jan zijn vader
waarvoor hij zich is sterkmakend. Dezelfde Govarts Jan als actie hebbend
van Verhaegen Carel in huwelijk met Huybens Anna dochter van wijlen
Huybens Wouter. De comparant bekent ontvangen te hebben uit handen
van de kinderen van wijlen Van Den Brande Catharina en Peeters Jan
het kapitaal van 300 guldens met de interesten. Actum binnen
Eindhouthamme 19 november 1770.

10 maart 1710 Verkoop van land

[EHT-OGA10-131]

Maes Merten en Berghmans Arnoldus als mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen
Maes Cathlijn daar vader af leeft Maes Jan alhier ook present. Ze verkopen met autorisatie
van de schepenen van Eindhout en Eindhouthamme aan Couwenberghs Adriaen als
voorganger van de Tafel van de Heilige Geest alhier een perceel erve genaamd Den Hasselt
groot 150 roeden renende oost Bogaerts Cornelis erfgenamen, zuid juffrouw Wellens Cecilia,
west de straat en noord Van Eynde Peeter (meyer).
Deze verkoop is gedaan om een rente van 200 guldens te derven die de voorstaande ouders
schuldig waren aan de voorstaande Tafel van de Heilige Geest.
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[EHT-OGA10-132]

Van Houdt Paulus verkoopt aan Douwen Merten en zijn vrouw Cemers Elisabeth een sille
land gelegen op Het Langhblock onder Eindhouthamme Zoerle renende oost De Winter Jan,
zuid Verbist Jan weduwe en erfgenamen, west Maes Anna en noord de straat. Deze verkoop
gedaan volgens conditie gepasseerd voor notaris Maesmans op 8 april 1710.
19 mei 1710 Verkoop van land

[EHT-OGA10-132]

Bogaerts Mathias voor zichzelf en ook als geassumeerde momber over Bogaerts Anna
Maria zijn zuster en ook last en procuratie hebbende van zijn broer Bogaerts Cornelius. Hij
verkoopt in die kwaliteit aan Van Roye Henrick en zijn vrouw Cools Anna een perceel erve
genaamd Den Hasselt groot 150 roeden renende oost Van Beeck Anna, zuid Cools Henrick
erfgenamen en juffrouw Wellens Cecilia, west Maes Jan en noord Van Eynde Peeter.
Dit perceel is ook nog belast met 75 guldens aan de Heilige Geest alhier. Compareerde ook
nog Jansen Anna geassisteerd met haar man Verspreet Henrick die afziet van haar
vruchtgebruik in het voorstaande perceel.
9 juli 1710 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-132]

Claes Adriaen (zoon van Claes Andreas) bekent schuldig te zijn aan Mertens Peeter en zijn
vrouw Bouwen Maria een som van 125 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven een
perceel bempd groot een bunder en genaamd Het Goor renende oost s’heeren straat, zuid
Van Aelst Peeter en Blanckaerts Cornelis erfgenamen, west den dijk en noord heer doctor
Lepage.
Compareerde ook Claes Andries als eigenaar van het voorstaande perceel die afziet van
zijn vruchtgebruik hierin naast Claes Peeter mede erfgenaam die beloofd zijn broer Claes
Adriaen mee kosteloos te stellen …
In de marge:

Compareerde Mertens Peeter die bekend van deze 125 guldens met de
verschenen interesten ten volle voldaan te zijn waardoor deze rente dood
en teniet is gedaan … actum 23 oktober 1724.

9 december 1710 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-133]

Smolderen Christiaen bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van Schapmans Dielis
namelijk Schapmans Elisabeth en Schapmans Catharina een som van 100 guldens
kapitaal. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd Den Tempel groot 200
roeden renende oost de gemeente straat, zuid juffrouw Wellens Cecilia, west erfgenamen
van de secretaris van Geel en noord de gemeente.
Compareerden ook Mertens Cornelis en Verachtert Francis in de naam van de gemelde
wezen als mombers die hebben gegicht en geërfd …
In de marge:

Compareerde Raeymaekers Jan als erfgenaam van wijlen Schapmans
Catharina en Schapmans Elisabetha die bekend deze som van 100
guldens ontvangen te hebben uit handen van Vermeeren Wilboort …
actum 6 mei 1721.
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[EHT-OGA10-133]

Van Roye Henricus als last en procuratie hebbende van juffrouw Van Schaluynen Maria
achtergelaten weduwe van wijlen de heer schout Bongaerts. Hij verkoopt in die kwaliteit aan
Meulemans Dielis en zijn vrouw Molenberghs Catharina een perceel eussel of weide met
een daaraan gelegen heide groot in het geheel 300 roeden renende oost Van Hout Paulus
erfgenamen, Van Kerckhoven Merten en De Winter Jan, zuid De Laecke, west Van Hout
Paulus erfgenamen en noord Van Houdt Joachim erfgenamen.
26 oktober 1711 Ruil van erfgoederen

[EHT-OGA10-133]

Alzo hiervoor op 5 januari 1710 scheiding en deling is gemaakt en aangegaan tussen de
gelijke erfgenamen van wijlen Daems Henrick en Ven Geertruyt namelijk juffrouw Daems
Jenno, Daems Gertrudis en Daems Peeter. En bij welke scheiding en deling ten dele is
bevallen aan Daems Jenno zeker huis, schuur en binnengeleg met diverse andere percelen
onder Eindhout gelegen. En aan juffrouw Daems Gertrudis als 2e der voorstaande
erfgenamen een huis, schuur, binnenblok en andere aanhorigheden gelegen tot
Eindhouthamme.
Naderhand hebben de 2 eerste condividenten een akkoord gemaakt op volgende manieren
te weten de de eerste comparante Daems Jenno geassisteerd met haar man Vermeeren
Willebrordus aan de voorstaande juffrouw Daems Gertrudis heeft gecedeerd haar kavel
zijnde het 3e kavel uit de voorstaande scheiding en deling. Hierdoor zal Daems Gertrudis tot
last moeten nemen een rente van 400 guldens. Daems Gertrudis heeft getransporteerd
haar kavel zijnde het 1e kavel aan juffrouw Daems Jenno, mits dat zij tot haar last neemt de
rente van 150 guldens staande tot last van de 3e kavel.
5 november 1711 Verkoop van land

[EHT-OGA10-134]

Compareerde Vorstenbos Willem Janssen uit kracht van procuratie aan hem verleend bij
Pennincx Jan Frederick en zijn vrouw Vorstenbos Maria Janssen. Deze procuratie op 30
oktober 1711 gepasseerd voor notaris Van Asten tot ’s-Hertogenbosch. En ook uit kracht
van het testament van wijlen Van De Sande Francis en zijn vrouw Jans Maria op 10
september 1685 gepasseerd voor notaris De Cuyper tot Veerle.
Hij bekent in die kwaliteit verkocht te hebben Mertens Matthijs en zijn vrouw Schapmans
Elisabeth 3 sillen land renende oost Van Dingenen Adriaen, zuid Wellens Cecilia, west Ven
Jan en noord meyer Mangelschots nom. uxoris.
6 juni 1712 Verkoop van land

[EHT-OGA10-134]

Compareerde Stercx Dielis voor zichzelf en ook als momber naast Tielemans Hendrick
(met autorisatie van de wethouders van Parwijs) over de wezen van wijlen Stercx Jan en
zijn vrouw Tielemans Catharina. Ze hebben nagelaten Stercx Catharina geassisteerd met
de voorstaande Stercx Dielis als haar momber vermits haar man afwezig is.
Ze verkopen aan Vermeerberghen Adriaen (zoon van Vermeerberghen Petrus) een perceel
weide onder Eindhouthamme bij Zoerle gelegen groot een sille en renende oost Peeters
Henrick, west Het Brueltien, zuid Verlinden Jan Baptist erfgenamen en noord De Voortiens
Straet.
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[EHT-OGA10-134]

Maes Anna geassisteerd met haar man en momber Van Luyck Nicolaes verkoopt aan Ven
Jan en zijn vrouw een perceel erve genaamd Den Bos groot 150 roeden renende oost De
Veltstraete, zuid en west Bacx Nicolaes, noord Berghmans Aert.
27 maart 1713 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-135]

Notaris en procureur Thijs Theodorus Lambertus uit kracht van een onwederroepelijk
procuratie ingeschreven in een obligatie verleden bij Peeters Hendrick (zoon van Peeters
Petrus) tot behoef van de kinderen van wijlen Van De Veken Jan daar moeder af was Van
Boeckel Gertrudis en gepasseerd op 21 augustus 1701 voor notaris Borghstadt.
Hij bekent in die kwaliteit ontvangen te hebben van Van De Veken Dielis als momber der
voorstaande kinderen 350 guldens waarvan de voorstaande obligatie was dienende voor
absolute kwitantie.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, schuur en binnenblok gestaan en gelegen op
De Biest hem constituant toekomende volgens ruil groot 3 sillen renende oost Van Hout
Paulus, zuid De Winter Hendrick, west Van Dijck Hendrick en noord de straat.
In de marge:

Compareerde Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) die de originele
rentbrief vertoond van deze rente van 350 guldens wisselgeld met de
kwitantie daaronder staande en waaruit blijkt dat Auwers Catharina
geassisteerd met Van Dijck Hendrick als haar man en momber bekend
voldaan te zijn door Peeters Hendrick, Peeters Jan, Peeters Adriaen en
Peeters Maria van dit kapitaal met de interesten van dien. Actum 21
januari 1741.

5 juli 1714 Verkoop van land

[EHT-OGA10-135]

Cools Jan en Van Trichvelt Jan voor zichzelf en ook als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Voortackers Jan, Van De Vliet Bastiaen, Van De Sande Jan,
Voortackers Jan en Voortackers Peeter. Allen als erfgenamen van wijlen Voortackers
Peeter.
Ze verkopen aan Verhoeven Jan en zijn vrouw Vennekens Anna Maria een perceel weide,
eertijds uit de vroente opgetrokken, groot 50 roeden renende oost Claes Hendrick, zuid
zichzelf, west den dijk en noord Blanckaerts Jan.
17 mei 1715 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-136]

Scheiding en deling gemaakt en aangegaan tussen de kinderen van Van Eynde Peeter
(meyer alhier) waarvan moeder was Eyckmans Anna en dat van alle erfgoederen hun uit
hoofde van hun voorstaande ouders competerende en nagelaten.
Kavel A, bevallen aan Van Eynde Catharina geassisteerd met Ven Jan vermits de
afwezigheid van haar man:
•
•

Huis, stallen, schuur, brouwerij met het voorhoofd en de bomen daarop staande met
den hof en het erf voor zoveel dit nu gebruikt wordt door de meyer.
50 guldens te geven aan kavel C, 150 guldens te geven aan kavel D en 200 guldens
aan kavel E. Te betalen nadat hun vader komt te overlijden.
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De 50 guldens die deze kavel moet geven aan de 3e kavel bevallen aan
Van Eynde Anna is voldaan aan de mombers van de kinderen bij wijlen de
voorstaande Van Eynde Anna nagelaten en dat volgens de autorisatie bij
de wethouders van Herselt verleend actum 16 mei 1719. Mitsgaders
volgens de kwitantie van Van Oystaeyen Frans als momber de dato 18
mei 1719 staande onder de bovenstaande autorisatie.

Kavel B, bevallen aan Van Eynde Elisabeth geassisteerd met Vennekens Jan:
•

•
•
•

Het nieuw huis en hof met het land daaraan gelegen zoals het nu door de pachter
wordt gebruikt, daarin begrepen de schuur met het voorhoofd renende oost en noord
De Vroente, zuid heer doctor Lepage en Prelaat van Tongerlo, west de eerste kavel.
De helft van het erf renende oost Ven Cornelis erfgenamen, zuid Papen Eussel, west
… en noord drossaard Moons erfgenamen.
Het eussel achter Janssen Anneken zonder het land renende oost Tielemans Jan,
zuid Van Eynde …, west en noord Janssen Anneken.
De helft van De Hoyhoeffve renende oost Van Bael Henrick erfgenamen, zuid het
straatje, west de straat en noord …

Kavel C, bevallen aan Van Eynde Anna geassisteerd met Van Oisthoven Jan:
•

•

•
•

De helft van de hoeve westwaarts gelegen mitsgaders in De Landemans wezende
weide renende oost Heylen Marten erfgenamen, zuid Eyckmans Cathlijn, west den
loop en noord een straatje.
Het land bij de weide die Claes Hendrick gebruikt renende oost Heylen Merten
erfgenamen, zuid Kerk van Eindhout, west Jansen Anneken en noord het land hieraf
gedeeld.
Een perceel land genaamd Den Hasselt renende oost juffrouw Wellens Cecilia, zuid
en noord Van Roye Henricus, west de heirbaan.
50 guldens te krijgen van kavel A.

Kavel D, bij keus aangenomen door heer pastoor Van Eynde Armandus:
•
•
•

Een perceel land genaamd Het Schuerken renende oost Mertens Ida, zuid Jansen
Anneken, west … erfgenamen en noord de straat.
Een perceel weide genaamd Het Goor renende oost Heylen Merten erfgenamen, zuid
Prelaat van Tongerlo, west Van Roye Hendrick nom. uxoris en noord Ven Jan.
150 guldens te krijgen van kavel A.

Kavel E, bevallen aan juffrouw Van Eynde Magdalena (begijn):
•
•
•

Een perceel erve genaamd De Hoffstadt met het voorhoofd en de bomen daarop
staande renende oost de straat, zuid en west Van Roye Henrick, noord den loop.
Een perceel erve genaamd De Heyde renende oost Pauwels Jan erfgenamen, zuid,
west en noord de gemeente.
200 guldens te krijgen van kavel A.

In de marge:

De 200 guldens in deze 5e kavel vermeld zijn voldaan aan juffrouw Van
Eynde Magdalena (begijn) door de wezen achtergelaten bij wijlen Ven
Adriaen en Van Eynde Catharina. Ze heeft ontvangen uit handen van de
wezen 83 guldens en 6,5 stuivers omdat dezelfde wezen tot voldoening
van de 200 guldens hadden overgenomen tot hun last een rente van 100
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guldens kapitaal wisselgeld die was staande tot last van de voorstaande
begijn ten behoef van het Begijnhof van Diest. En zal de interest van deze
100 guldens tot last van de voorstaande wezen ingaan op St-Jansmis van
het haar 1732. Actum 28 april 1732.
De 4 kavels moeten ook nog jaarlijks geven 25 guldens, dus in totaal 100 guldens, aan hun
vader. Hun vader mag ook gedurende zijn leven lang gebruiken het huis waar hij nu is
wonende met de inboedel. Het leenverhef mag door de gelijke condividenten ook maar pas
gedaan worden na het overlijden van hun vader.
20 mei 1715 Verkoop van land

[EHT-OGA10-137]

Compareerden Van Aelst Elisabeth en haar man Laenen Jan en Ven Jan als verkozen
momber en geautoriseerd uit de wet van Eindhout. Ze verkopen aan Van Aelst Jan en zijn
vrouw een perceel weide genaamd Het Goor groot 100 roeden renende oost de straat, zuid
Claes Andries erfgenamen, west Blanckaerts Jan en noord Van Aelst Peeter erfgenamen
daar moeder van leeft Mertens Maria.
23 mei 1715 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-137]

Van Aelst Jan bekent schuldig te zijn aan heer pastoor alhier en Raeymaekers Jan
(kerkmeester) als afgevaardigden van de parochiekerk alhier een jaarlijkse en erfelijke rente
van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven een bempd genaamd Het Goir groot 150
roeden renende oost de straat, zuid Claes Andries erfgenamen, west Blanckaerts Jan en
noord Van Aelst Peeter erfgenamen daar moeder af leeft Mertens Maria.
In de marge:

Compareerde de heer meyer die bekend in de naam van de Kerk van
Eindhout ontvangen te hebben de voorstaande som van 100 guldens uit
handen van Van Aelst Peeter … actum deze 1 juli 1742.

30 juli 1715 Akkoord

[EHT-OGA10-137]

Compareerde Van Eynde Peeter weduwnaar van Eyckmans Anna ter ene zijde en
mijnheer Van Eynde Amandus (pastoor tot Sterrebeek) voor zichzelf en ook als momber
van zijn zuster juffrouw Van Eynde Magdalena (begijn tot Diest). Van Eynde Anna, Van
Eynde Elisabeth en Van Eynde Catharina geassisteerd respectievelijk met Van Oisthoven
Jan, Vennekens Jan en Ven Adriaen hun mannen en mombers ter andere zijde.
Ze hebben volgend akkoord gesloten: de 2e comparanten zullen jaarlijks betalen aan hun
vader (1e comparant) een som van 30 guldens op de dag van driekoningen. Enz …
3 maart 1716 Akkoord

[EHT-OGA10-138]

Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en
verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en de kinderen bij de voorstaande
Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt over
de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook
nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede
mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen
Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt
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ter andere zijde. Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten
betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten
en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2
nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader
heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De
wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …
(zonder datum) Lening met onderpand

[EHT-OGA10-138]

Van Aelst Jan en Cools Jan als mombers over de wezen van wijlen Cuypers Michiel en
Cools Maria bekennen schuldig te zijn aan Cuypers Jan als momber over de wezen van
wijlen de voorstaande Cuypers Michiel daar moeder af leeft Beyens Catharina een som
van 69 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur en hof gestaan en gelegen alhier op Het
Paeleynde renende oost en zuid De Vroente, noord Cuypers Wilboort en Cuypers Jacobus
erfgenamen. Dit perceel is ook verpand voor 150 guldens aan de erfgenamen van Van Hove
Henrick tot Geel en voor 100 guldens aan de Cellezusters tot Diest. Item een perceel erve
genaamd Het Laerstuck gelegen tot Eindhouthamme.
In de marge:

Compareerde Cuypers Jan (meerderjarige jongeman) die bekend de som
van 69 guldens courant geld en de verschenen interesten ontvangen te
hebben uit handen van Luyten Peeter en is deze rente dood en teniet
gedaan. Actum 15 oktober 1730.

3 augustus 1716 Verkoop van land
•
•
•
•

[EHT-OGA10-139]

Heer Van Dijck Jan (meyer van Wiekevorst) voor zichzelf en zich ook sterkmakend
voor zijn zusters en broers.
Tielemans Henrick voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor zijn mede
erfgenamen.
De Winter Dielis voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor zijn mede erfgenamen.
Tielemans Dielis voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor zijn mede
condividenten.

Allen als erfgenamen ab intestato van De Winter Maria. Ze verkopen aan Van Echelpoel
Dielis en zijn huisvrouw (mede erfgenamen) een perceel eussel of weide gelegen in Het
Schaepwasch groot 150 roeden renende oost Het Schaepwasch, zuid en west De Laecke,
noord Sijmons Adriaen. Item een bempd gelegen over De Laak groot 150 roeden renende
oost en noord De Laecke, zuid Verleuffelt Jan, west Het Cappellengoet.
7 april 1717 Donatie

[EHT-OGA10-139]

Eerwaarde heer Van Eynde Armandus tegenwoordig pastoor tot Sterrebeek heeft volgens
donatione inter vivos overgegeven aan zijn zuster Van Eynde Elisabeth een perceel erve
genaamd Het Schuerken dat aan hem comparant bij scheiding en deling is bevallen renende
oost Mertens Ida, zuid Janssen Anna, west Claes Andreas erfgenamen en noord de straat.
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Item 150 guldens courant geld die aan de comparant bevallen was en hij is hebbende op het
deel van zijn zuster Van Eynde Catharina. Hij begeert dat deze rente overgaat naar zijn
zuster Van Eynde Elisabetha. Enz … Compareerden ook nog Van Eynde Elisabetha en
haar man Vennekens Jan die de voorstaande donatie vrijwillig heeft geaccepteerd.
10 mei 1717 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-139]

Verlinden Jan en Peeters Peeter als geëede mombers over de wezen bij wijlen Peeters
Maria nagelaten en waarvan vader leeft Verlinden Adriaen ter ene zijde en de voorstaande
Verlinden Adriaen ter andere zijde. Ze hebben een akkoord gesloten over de havelijke
erfgoederen.
Verlinden Adriaen zal zijn 2 kinderen namelijk Verlinden Jan en Verlinden Anna moeten
alimenteren in eten en drank, wollen en linnen klederen tot dat dezelfde kinderen gekomen
zijn tot de ouderdom van 20 jaren. Dan zal hij aan ieder kind moeten geven 30 guldens of
een koe (de op 1 na beste). Hij moet ze ook laten leren lezen en schrijven. Als 1 van de
wezen voortijdig komt te overlijden, zal de helft van de uitzet overgaan naar de andere wees
en de andere helft naar de vader.
De 2e comparant zal blijven vrijheer en meester van alle nagelaten goederen van Peeters
Maria om hiermee te doen zijn vrije wil. Aangezien deze goederen zijn belast met enige
renten, zo is toegestaan om enkele goederen te verkopen om deze schulden te delgen.
19 juli 1717 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-139]

Boonen Peeter en Couwenberghs Henrick als geëede mombers over de wezen bij wijlen
Boonen Henrick nagelaten daar moeder af leeft Couwenberghs Dympna ter ene zijde en
de voorstaande Couwenberghs Dympna ter andere zijde. Ze hebben een akkoord gesloten
over de havelijke erfgoederen.
Couwenberghs Dympna zal haar 3 kinderen Boonen Jan Baptist, Boonen Anna en
Boonen Aldegonda moeten onderhouden van eten en drank, linnen en wollen, ziek en
gezond tot dat het jongste kind gekomen is tot de ouderdom van 18 jaren. Ze moet hen ook
laten gaan naar de Zondagse mis, de sermoenen en de catechismus en ze leren lezen en
schrijven. Als de wezen gekomen zijn tot de voorschreven ouderdom moet iedere wees
krijgen een gemiddelde koe (niet de beste en niet de slechtste) en een linnen bed met een
paar slaaplakens. Als 1 van de wezen voortijdig komt te overlijden, zal zijn deel overgaan op
de andere wezen.
8 november 1717 Verkoop van land
•
•
•
•

[EHT-OGA10-140]

Bouwen Peeter
Bouwen Willebrord voor zichzelf en ook als momber over de wezen bij wijlen
Bouwen Jan Baptist en Bouwen Michiel nagelaten.
Bouwen Maria geassisteerd met Mertens Peeter als man en momber.
Bouwen Wouter

Allen erfgenamen ab intestato van wijlen Bouwen Frans. Ze verkopen aan Mertens Peeter
en zijn vrouw Bouwen Maria (mede verkopers) een perceel erve alhier aan De Plaetse
gelegen groot 150 roeden. Dit perceel bij scheiding en deling aan de voornoemde Bouwen
Frans bevallen renende oost Bouwen Jan Baptist erfgenamen, zuid De Pleyn of gemeynte
Vroente, west de straat en noord Ven Jan.
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[EHT-OGA10-140]

Maes Anna geassisteerd met Van Luyck Nicolaus haar man en momber transporteert aan
Bouwen Wouter een rente van 150 guldens aan hen bevallen volgens scheiding en deling
op 20 februari 1690 en staande tot last van Maes Maria (dochter van Maes Willem).
In de marge:

Compareerde Mertens Jan Baptist als legataris van het testament
gemaakt bij wijlen Bouwen Wouter kennende en lijdende het kapitaal van
150 guldens ontvangen te hebben met de interesten uit handen van
Versprengelen Amandt als koper van de gestelde panden. Vervolgens is
dit kapitaal dood en teniet gedaan actum 27 april 1733.

9 februari 1718 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-140]

Heylen Jan als geëede momber en Van Aelst Jan als momber uit de wet over de wezen bij
wijlen Smolderen Christiaen nagelaten daar moeder af leeft Van Bael Maria ter ene zijde
en de voorstaande Van Bael Maria geassisteerd met Bartholomeus Siardus haar
toekomende bruidegom en man ter andere zijde. Ze hebben een akkoord gesloten over de
havelijke erfgoederen.
Van Bael Maria zal gehouden zijn haar 6 kinderen Smolderen Anna Catharina,
Smolderen Maria Elisabetha, Smolderen Theresia, Smolderen Christiaen, Smolderen
Jan Baptist en Smolderen Geeraert te onderhouden van eten en drinken, ziek en gezond,
linnen en wollen tot dat het jongste kind gekomen is tot de ouderdom van 18 jaren. Ze
moeten hen ook leren lezen en schrijven.
Als 1 van de wezen voortijdig komt te sterven, zal de uitzet van dat kind terug overgaan op
de 2e comparante. Als de wezen gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren zullen ze
krijgen van de 2e comparanten 6 lopen koren en 6 guldens geld. De 2e comparanten zullen
blijven heer en meester van al de havelijke goederen achtergelaten bij de voorstaande
Smolderen Christiaen. Ze moeten ook betalen al de passieve schulden in het voorstaande
sterfhuis bevonden. Item 50 guldens als Van De Weyer Jan tot last van het voorstaande
sterfhuis is pretenderende over geleverd bier.
7 maart 1718 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-142]

Juffrouw Wellens Cecilia (geestelijke dochter tot Westerlo residerende) bekent schuldig te
zijn aan eerwaarde heer Buycx Paulus en zijn vrouw juffrouw Van Immerseel Maria Agnes
een jaarlijkse en erfelijke rente van 20 guldens. Als onderpand wordt gegeven een huis,
stallen, schuur en hof groot 400 roeden renende oost en zuid de gemeente, west Bouwen
Jan Baptist erfgenamen, noord Mertens Matthijs erfgenamen en Van Dingenen Adriaen.
10 mei 1717 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-142]

Verlinden Jan en Peeters Peeter als geëede mombers over de wezen achtergelaten bij
wijlen Peeters Maria daar vader af leeft Verlinden Adriaen ter ene zijde en de voorstaande
Verlinden Adriaen ter andere zijde. Ze hebben een akkoord gesloten over de havelijke
erfgoederen.
Verlinden Adriaen zal zijn 2 kinderen namelijk Verlinden Jan en Verlinden Anna moeten
alimenteren in eten en drank, wollen en linnen klederen tot dat dezelfde kinderen gekomen
zijn tot de ouderdom van 20 jaren. Dan zal hij aan ieder kind moeten geven 30 guldens of
een koe (de op 1 na beste). Hij moet ze ook laten leren lezen en schrijven. Als 1 van de
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wezen voortijdig komt te overlijden, zal de helft van de uitzet overgaan naar de andere wees
en de andere helft naar de vader.
De 2e comparant zal blijven vrijheer en meester van alle nagelaten goederen van Peeters
Maria om hiermee te doen zijn vrije wil. Aangezien deze goederen zijn belast met enige
renten, zo is toegestaan om enkele goederen te verkopen om deze schulden te delgen.
25 februari 1718 Akkoord

[EHT-OGA10-142]

Alzo tussen ons ondergeschreven proces was ontstaan en onbeslecht hangende voor de
Laten van Eindhouthamme over en ter zake van enkele onverdeelde delen in een erf met de
aanhorigheden van dien gelegen onder Eindhouthamme aan De Gemeyne Heyde en ook in
2 bempden ook alhier gelegen aan Het Duysbroeck en gecompeteerd hebbende aan de
erfgenamen van wijlen Pauwels Jan den oude en waarop de 1e ondergeschreven rechtelijk
beslag had gedaan om te verhalen het deel dat haar moeder Verachtert Elisabeth in de
voorstaande 3 percelen had gecompeteerd uit hoofd van de 3 afgestorven voorkinderen bij
wijlen dezelfde Pauwels Jan haar 1e man achtergelaten.
En tot welke oorzaak zij 1e ondergetekende volgens akte van 2 mei 1715 had geconcludeerd
tot scheiding en deling en waartegen de 2e ondergeschreven cum suo als mombers van de
weeskinderen van wijlen Pauwels Jan den jonge o.a. hadden gezegd dat de voornoemde
Verachtert Elisabeth uit de erfgoederen van haar voorstaande eerste man, en die met zijn
dood op zijn kinderen waren verstorven, meer genoten en geprofiteerd had uit de koop
penningen en waarmee zou betaald zijn haar schulden, verlopen interesten en andere
personele obligaties …
Zo is er nu minnelijk geschikt namens de 1e ondergetekende verklaard als hiertoe
gemachtigd bij haar man Goyvaerts Andries en de 2e ondergetekende als zich sterkmakend
voor zijn mede momber Van Moll Jan op volgende manier: de 1e ondergetekende zal in volle
eigendom en bij vorm van scheiding en deling hebben de 2 voorstaande bempden gelegen
aan Het Duysbroeck en ook een kapitale rente van 100 guldens courant geld die zal blijven
op het voorstaande land en erf aan De Gemeyne Heyde groot 6 sillen. Waartegen de
voorstaande wezen van Pauwels Jan den jonge zullen hebben en in volle eigendom
behouden de voorstaande 6 sillen land met de lasten daarop uitgaande. Hiermee komt het
voorstaande proces te vervallen.
Depost op 11 maart 1720 is gecompareerd heer meyer Pierson die volgens het voorstaande
akkoord ten voordeel van de man van de aanlegster en Pauli Peeter één der mombers
wijlen Pauwels Jan verklaard te doen de nodige acties van hetgeen op de voorstaand
akkoord is beslist.
21 maart 1718 Verkoop van land

[EHT-OGA10-143]

Van Aelst Jan (zoon van Van Aelst Petrus) verkoopt aan Van Aelst Peeter (ook zoon van
Van Aelst Petrus) een perceel bempd genaamd Het Goor groot 150 roeden renende oost de
straat, zuid Claes Andries erfgenamen, west Blanckaerts Jan en noord Van Aelst Peeter
erfgenamen.
10 oktober 1718 Borgstelling

[EHT-OGA10-143]

Compareerde Peeters Martinus die zich borg stelt voor zijn broer Peeters Henrick die een
rente heeft bekend tot behoef van Luyten Jan van 116 guldens courant geld. Hij had
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daarvoor verbonden 2 weiden in De Voortiens bij Zoerle gelegen. Aangezien zijn broer 1 van
die weiden is beginnen uit te turfen tot nadeel van de voorstaande Luyten Jan zo heeft de
voornoemde Peeters Martinus tot verdere verzekering van deze rente van 116 guldens
zichzelf gesteld als borg principieel.
Hij heeft ook nog tot onderpand gesteld een perceel erve genaamd De Schomme gelegen
onder Parwijs. Hij heeft dit perceel verkregen bij koop van De Winter Jan en De Wandel
Adriaen als mombers over De Winter Adriana volgens de goedenis gepasseerd voor de
wethouders van Parwijs op 5 oktober 1716. Dit perceel renende oost de straat, zuid
Schaffraet Jacobus, west Schaffraet Jacobus of de straat, noord voorstaande Schaffraet
Jacobus.
7 november 1718 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-143]

Van Roye Henrick als gemachtigde bij procuratie vanwege Cools Anna zijn huisvrouw. Hij
vertoond een obligatie verleden op 26 juli 1718 tot nut van de erfgenamen van eerwaarde
heer Buycx Joannes in zijn leven landdeken van Leuven en pastoor van Sint-Kwintens
aldaar en gepasseerd voor notaris Van Dueren tot Diest en waarvan de inhoud is als volgt:
Op 26 juli 1718 compareerden voor notaris Van Dueren en de na te noemen getuigen Van
Roey Henrick en zijn vrouw Cools Anna (inwoners van Eindhouthamme) die bekennen
ontvangen te hebben uit handen van heer en meester Van Zurpele Philippus Nicolaus
(secretaris van Diest) de som van 750 guldens wisselgeld tot behoef van de erfgenamen van
de eerwaarde heer Buycx Joannes in zijn leven landdeken van Leuven en pastoor van SintKwintens.
Als onderpand wordt gegeven hun woonhuis met de grond, schuur, stallen, hof en land
daaraan gelegen tot Eindhouthamme groot 361 roeden. Item een bunder weide gelegen aan
het voorstaande huis renende oost Van Eynde Peeter erfgenamen, west het voorstaande
land, zuid Prelaat van Tongerlo en noord Smolderen Christiaen.
In de marge:

Compareerde Van Roy Jan Baptist die vertoont de originele rentbrief van
deze rente van 750 guldens met de kwitantie daaronder staande van datum
14 mei 1747 waaruit blijkt dat de erfgenamen van wijlen eerwaarde heer
Buycx Joannes hebben ontvangen uit handen van de erfgenamen van
wijlen Van Roy Henrick en Cools Anna de som van 750 guldens
wisselgeld in voldoening van het voorstaande kapitaal. Actum 19 april
1751.

21 november 1718 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA10-144]

Alzo verder geschil stond te ontstaan tussen Vos Jan als nagelaten kind van wijlen Vos Jan
en zijn vrouw Daems Maria ter ene zijde en Daems Jan en Daems Nicolaus ter andere
zijde over zekere pretenties die de voorstaande Vos Jan beweerd te hebben in zowel de
havelijke als erfelijke goederen bij wijlen Daems Peeter (respectievelijk oom en broer der
comparanten) ab intestato achtergelaten. Ze hebben nu een akkoord aangegaan.
Daems Nicolaus en Daems Jan zullen moeten geven aan Vos Jan een som van 27
guldens. Hierdoor zijn de 2e comparanten vrij van alle pretenties die de 1e comparant
beweerd te hebben in de voorstaande goederen.
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[EHT-OGA10-144]

Ven Adriaen (meyer), Ven Jan, Breugelmans Gijsbrecht, Vermeeren Willeboort,
Verhoeven Jan, Daems Nicolaus en Pauli Peeter Laten van Eindhouthamme en alzo
representerende het corpus van Eindhouthamme verkopen in de voorstaande kwaliteit aan
Claes Elisabeth weduwe van wijlen Willems Peeter de kwantiteit van 9 roeden erve uit de
gemene vroente alhier renende oost, west en noord De Ghemeyne Vroente, zuid kopers.
30 januari 1719 Verkoop van land

[EHT-OGA10-144]

Ven Adriaen (meyer), Ven Jan, Breugelmans Gijsbrecht, Vermeeren Willeboort,
Verhoeven Jan, Daems Nicolaus en Pauli Peeter Laten van Eindhouthamme en alzo
representerende het corpus van Eindhouthamme verkopen in de voorstaande kwaliteit aan
Verhoeven Jan de kwantiteit van 18 roeden erve uit het voorhoofd van de gemene vroente
gelegen alhier aan Het Huysblock van de kopers renende oost meyer Cools, zuid kopers,
west Claes Henrick en noord Claes Peeter.
13 februari 1719 Verkoop van land

[EHT-OGA10-145]

Bartholomeus Martinus en Bartholomeus Maria geassisteerd met Claes Jan haar man en
momber verkopen aan Ven Adriaen (meyer) en zijn vrouw Van Eynde Catharina een
perceel weide groot 200 roeden genaamd Het Goor renende oost den dijk, zuid heer Prelaat,
west heer Van Eynde en noord Ven Jan.
28 februari 1719 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA10-145]

Alzo proces was ontstaan tussen Van Nijlen Jan en zijn vrouw Vos Anna tegen Daems
Nicolaus en Daems Jan en dat over de goederen uit hoofde en als erfgenamen van wijlen
Daems Peeter ab intestato nagelaten, zo hebben de partijen nu minnelijk geschikt op de
volgende manier: Daems Nicolaus en Daems Jan zullen moeten betalen aan Van Nijlen
Jan nom. uxoris een som van 43 guldens. De 1e comparanten verzaken aan alle pretenties
die zij hebben ten opzichte van de 2e comparanten.
8 mei 1719 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-145]

Daems Nicolaus weduwnaar van wijlen Cuypers Elisabeth geassisteerd met Daems Jan
als geëede momber over zijn weeskinderen naast Vermeeren Willeboort als verkozen
momber uit de wet ter ene zijde en Boonen Geertruyt achtergelaten weduwe van wijlen
Hollants Ferdinand geassisteerd met Boonen Jan en Hollants Matthijs als geëede
mombers over de wezen bij de voorstaande Hollants Ferdinand nagelaten ter andere zijde.
Welke Daems Nicolaus met Boonen Geertruyt alsnu graag hun huwelijk zouden voltrekken
als zijnde tegenwoordig in ondertrouw, en om alle mogelijke moeilijkheden die zouden
kunnen ontstaan te vermijden nopende de uitkoop en de alimentatie van hun respectievelijke
wezen en kinderen, zo hebben de partijen volgend akkoord gesloten.
De kinderen van Daems Nicolaus en Boonen Geertruyt respectievelijk verwekt bij
Cuypers Elisabeth en Hollants Ferdinand zullen moeten onderhouden worden van eten en
drinken, linnen en wollen klederen, ziek en gezond, … en dat tot het jongste kind van beiden
gekomen is tot de ouderdom van 22 jaren en alsdan te betalen aan ieder kind en in het
bijzonder aan Daems Anna Maria, Daems Catharina, Hollants Egidius en Hollants
Peeter de som van 50 guldens.
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Als 1 van de weeskinderen voortijdig komt te overlijden, dan zullen de mombers van dit kind
profiteren deze uitkoop van 50 guldens en ook voor iedere struik 100 guldens. De langst
levende van hun beide zal vrijheer, meester of meesteres worden van alle havelijke
meubelen achtergelaten bij iemand van hun beiden mits het betalen van al de passieve
schulden in het sterfhuis bevonden.
(zonder datum) Verkoop van land

[EHT-OGA10-146]

Eerwaarde heer Van Eynde Amandus (tegenwoordig pastoor van Sterrebeek) verkoopt aan
Ven Adriaen en zijn vrouw Van Eynde Cathrien een weide genaamd Het Goor groot 400
roeden renende oost kopers, zuid Prelaat van Tongerlo, west Van Roye Henrick en noord
Ven Jan.
Met deze koop komt ook te vervallen een rente van 150 guldens als de verkoper was
competerende en heffende op de voorstaande Ven Adriaen en zijn vrouw Van Eynde
Cathrien en dat uit kracht en naar vermogen van scheiding en deling aangegaan tussen de
gelijke erfgenamen van wijlen Eyckmans Anna daar weduwnaar van leeft Van Eynde
Peeter.
5 juli 1719 Verkoop van land

[EHT-OGA10-146]

Ven Adriaen (meyer), Ven Jan, Breugelmans Huybrecht, Daems Nicolaus en Pauli
Peeter (Laten) allen representerende het corpus van Eindhouthamme bekennen in die
kwaliteit verkocht te hebben aan Verhoeven Jan (ook Laat te Eindhouthamme) en zijn
vrouw Vennekens Johanna Maria 14,5 roeden uit de gemeente alhier renende oost Cools
Jan erfgenamen, zuid kopers en noord den dijk. Verder is bepaald dat Verhoeven Jan in
iedere omslag van de bede moet betalen een oort en dat eerst maal met St-Jans mis 1721 in
de midzomer.
21 juli 1719 Verkoop van land

[EHT-OGA10-146]

Mertens Jacobus als onwederroepelijk gemachtigd bij een procuratie verleden bij Van
Santen Petrus Josephus in huwelijk met juffrouw Rademaecker Dymphna Isabella en
gepasseerd voor notaris Henrion tot Leuven op 30 juni 1719. Hij verkoopt in die kwaliteit
aan heer en meester Van Santen Abraham Franchois een bos gelegen onder
Eindhouthamme bij Den Trichelhoeck groot 64 roeden renende oost een veldstraatje, zuid
Verellen Goyvaert, west weduwe wijlen heer drossaard Moons en noord Heilige Geest.
11 september 1719 Verkoop van land

[EHT-OGA10-146]

Compareerde Van Dijck Peeter als man en momber van Dens Maria Anna en door
dezelfde geautoriseerd bij manuele procuratie en ook last en procuratie hebbende van Van
Beeck Anna zijn behoudsmoeder 4. Hij verkoopt in die kwaliteit aan de erfgenamen of
kinderen van wijlen Ven Adriaen daar moeder van leeft Van Eynde Catharina een perceel
erve genaamd De Hasselt groot 129 roeden renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid en
west Van Roye Henrick, noord Wellens Cecilia en Van Eynde Peeter.

4

Behoudsmoeder: stiefmoeder
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[EHT-OGA10-146]

Voor notaris Rosschart compareerde op 2 juli 1714 broeder Verlinden Joris, Novice in het
Klooster van Beaurepart tot Luik, die aldaar zijn profetie zal gaan doen en aldaar met Gods
gratie en de permissie van zijn oversten zijn leven zal eindigen in alle Godvruchtigheid en
devotie. Hij heeft gedelibereerd en machtig gemaakt uit kracht van de cessie tot zijn voordeel
gedaan door juffrouw Mesens Anna zijn moeder weduwe van heer Verlinden Jan Baptist
en gepasseerd voor de wethouders van Westerlo.
Hij heeft overgegeven en getransporteerd tot voordeel van zijn moeder alle goederen die aan
hem zijn toegekomen na de dood van zijn vader en waarover hij machtig is volgens de
voorstaande cessie, om door haar gebruikt en genoten te worden in vol recht onmiddellijk na
zijn profetie. Na de dood van zijn moeder zal degene die in het bezit komt van deze
goederen te geven aan het Klooster van Beaurepart een som van 600 guldens …
Compareerde ook Egidij Henricus inwoner van deze stad die tot zekerheid van de betaling
van deze 600 guldens uit vrije wil heeft verbonden het huis gestaan en door hem bezeten in
de parochie van Onze-Lieve-Vrouw au Fondt(?) en genaamd De Prins Clemens en verder al
zijn goederen …
Quad attestor notaris Henricx.
=================
Extract uit het schepenregister van het Land en Markizaat Westerlo: Voor de schepenen van
Westerlo compareerde op 30 mei 1714 Mesens Anna weduwe van wijlen Verlinden Jan
Baptist inwoonster alhier en geassisteerd met een gekozen momber, de welke verstaat dat
haar zoon Verlinden Georgius tot Luik voor zijn profetie graag bij testament zou disponeren
al zijn erfgoederen waarop de comparante het vruchtgebruik heeft.
Ze verklaard af te geven haar voorstaand vruchtgebruik en geeft dit over aan haar zoon
Verlinden Georgius met conditie dat hij aan zijn erfgenamen moet tot last leggen de
penningen die zij comparante voor hem en zijn overleden broer heeft moeten lichten bij
Bourbon Henrick en Halloint Philips Franchois …
=================
Op verzoek van heer Egidij Henrick is alhier gecompareerd de procureur … die verbod
heeft gedaan aan de meyer en Laten van Eindhouthamme om over de goederen
competerende aan Mesens Anna vermeld in bovenstaande contracten te doen enige
goedenis. Meer bepaald van een bempd gelegen in Het Schaepwasch aan den berg bij
Zoerle.
6 november 1719 Verkoop van land

[EHT-OGA10-147]

Pierson Nicolaus (meyer), Ven Jan, Breugelmans Huybrecht, Vermeeren Willeboort,
Verhoeven Jan, Daems Nicolaus en Pauli Peeter, Laten van Eindhouthamme en alzo
representerende het corpus van deze gemeente, verkopen aan Van Roye Henrick en zijn
vrouw Cools Anna 30 roeden erve uit de gemeente alhier renende oost, zuid, west en noord
Van Eynde Peeter.
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[EHT-OGA10-147]

Pierson Nicolaus (meyer), Ven Jan, Breugelmans Huybrecht, Vermeeren Willeboort,
Verhoeven Jan, Daems Nicolaus en Pauli Peeter, Laten van Eindhouthamme en alzo
representerende het corpus van deze gemeente, verkopen aan Claes Elisabeth weduwe
van wijlen Willems Peeter een perceel erve uit de gemeente groot 68 roeden renende oost
de gemeente straat, zuid Claes Peeter Andriesse, west heer doctor Lepage erfgenamen en
noord de gemeente.
In de marge:

Op 11 maart 1720 zo is op de voorstaande koop in mindering ontvangen 5
guldens 7 stuivers en 1 oort die zijn opgetrokken bij Pauli Peeter als
borgemeester …

18 december 1719 Verkoop van land

[EHT-OGA10-148]

Pierson Nicolaus (meyer), Ven Jan, Breugelmans Huybrecht, Vermeeren Willeboort,
Verhoeven Jan, Daems Nicolaus en Pauli Peeter, Laten van Eindhouthamme en alzo
representerende het corpus van deze gemeente, verkopen aan Mertens Peeter en Bouwen
Maria de kwantiteit van 5 en een kwart roeden uit de gemeente alhier renende oost weduwe
Bouwen Jan Baptist, zuid de gemeente, west De Hoystraete en noord kopers.
Dit perceel moet servituut van weg geven aan de weg komende van het huis, schuur en erf
van de voorstaande weduwe van Bouwen Jan Baptist.
15 januari 1720 Verkoop van land

[EHT-OGA10-148]

Compareerde heer en meester Le Page Francus (doctor in de medicijnen) als gemachtigde
vanwege heer Le Page G. als momber over de wezen bij wijlen heer en meester Le Page A.
(licentiaat in de medicijnen) nagelaten.
Hij verkoopt (met autorisatie van de schepenen van Westerlo) in die kwaliteit aan
Vennekens Jan en zijn vrouw Van Eynde Elisabeth een perceel erve, land en weide
genaamd Den Tempel groot te samen een bunder renende oost Claes Elisabeth en de
gemeente, zuid Claes Andries erfgenamen, west De Vroente en noord de heide van de
gemeente. Dit perceel voor los en vrij behalve 300 guldens wisselgeld aan Van Engelen
Josephus tot Herentals residerende.
11 maart 1720 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-148]

Ven Maria achtergelaten weduwe wijlen Goyvaerts Andries geassisteerd met Ven Jan en
Vermeeren Wilboort als momber uit de wet. Ze bekennen schuldig te zijn (met autorisatie
van de wethouders van Veerle) en beloofd te betalen jaarlijks aan Van Bael Herman een
erfelijke rente van 6 guldens.
Als onderpand wordt gegeven 2 percelen bempd alhier in Het Duysbroeck gelegen groot 200
roeden renende oost Vermeeren Wilboort nom. uxoris, zuid Pauli Peeter en Prelaat van
Tongerlo, west Bacx Nicolaus en noord Het Duysbroeck.
3 juni 1720 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-148]

Ven Maria geassisteerd cum tutore extraneo vermits de afwezigheid van haar
tegenwoordige man Verhaert Willem bekent schuldig te zijn aan Van Bael Herman een
jaarlijkse en erfelijke rente van 2 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een
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rente van 100 guldens als aan haar is competerende bij akkoord gemaakt met Pauli Peeter
en Van Moll Jan als mombers over de wezen bij wijlen Pauwels Jan den jonge
achtergelaten en gepasseerd voor heer advocaat en arbiters Gorget en Goyvaerts tot
Brussel residerende op 25 september 1718. De voorstaande rente is uitgezet op een perceel
land genaamd De Heyde groot 6 sillen renende oost Pauli Peeter, zuid en noord de
gemeente, west juffrouw Van Eynde Magdalena (begijn tot Lier).
18 november 1720 Verkoop van land

[EHT-OGA10-149]

Van Aelst Matthijs geassisteerd met Van Aelst Jan als geëede momber naast Ven Jan als
verkozen momber uit de wet en dezelfde als mombers over Van Aelst Henrick. Ze verkopen
aan Bouwen Wouter een perceel weide gelegen onder Eindhouthamme genaamd Het Goir
groot 150 roeden renende oost de gemeente straat, zuid Van Aelst Peeter, west Blanckaerts
Jan erfgenamen en noord Claes Peeter.
3 maart 1721 Transport van rente

[EHT-OGA10-149]

Mertens Philips (secretaris alhier) als gemachtigd bij onwederroepelijke procuratie vanwege
Luyten Peeter, Mullens Antonie en Timmermans Henrick die zich ook sterk maken voor
de mede erfgenamen bij dood van wijlen Luyten Jan nagelaten.
Ze transporteren aan Renaux Henricus tegenwoordig woonachtig in de Abdij van Tongerlo
een rente van 116 guldens courant geld staande tot last van Peeters Henrick, gepasseerd
alhier voor de wethouders op 5 december 1707.
17 maart 1721 Legaat aan de kapel

[EHT-OGA10-149]

Smolderen Christiaen en zijn vrouw Wils Maria hebben aangegaan een testament en
datzelfde testament op 13 april 1694 gepasseerd voor notaris Luyten tot Veerle. Dit
testament is door de testateurs gelegateerd en ze hebben aan de Kapel alhier onder
Eindhouthamme gemaakt een jaarlijkse som van 20 guldens. En dat om te doen een mis
wekelijks …
Omdat hiervoor niets verpand was, zijn alzo gecompareerd Aerts Peeter en Heylen Jan als
geëede mombers over de wezen achtergelaten bij de voorstaande Smolderen Christiaen
daar moeder af leeft Van Bael Maria alsnu met Bartholomeus Siardus getrouwd. Ze
hebben om hieraan te voldoen te pand gesteld al de percelen van erve alhier onder deze
jurisdictie gelegen, alsook degene gelegen onder Eindhout of elders.
31 maart 1721 Verkoop van land

[EHT-OGA10-149]

Berghmans Aert als momber over de wezen van wijlen Maes Catharina daar vader van
was Maes Jan verkoopt, om te voorkomen kosten van evictie vanwege de onderstaande
crediteuren over een kapitaal van 50 guldens wisselgeld, aan heer drossaard Mangelschots
nom. uxoris een perceel schaarbos waarvan de helft is competerende aan de erfgenamen
van meyer Bogaerts nl. Janssen Anneken. Groot te samen 200 roeden renende in het
geheel oost Prelaat van Tongerlo bij koop van Raedemaeckers, zuid Pauli Peeter en Prelaat
van Tongerlo, west het straatje en noord Vermeeren Willem.
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[EHT-OGA10-150]

Compareerden Heylen Jan en Aerts Peeter als mombers over de wezen bij wijlen
Smolderen Christiaen achtergelaten daar moeder van leeft Baelemans Maria 5
geassisteerd met Bartholomeus Siardus haar tegenwoordige man en momber. Ze
verkopen aan Vermeeren Willeboort en Daems Jenno een perceel erve genaamd Den
Tempel groot 200 roeden renende oost De Tempels Straet, zuid juffrouw Wellens Cecilia met
de andere helft, west heer Pauli Adriaen nom. uxoris en noord Prelaat van Tongerlo.
23 maart 1722 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-150]

Peeters Peeter als momber over de wezen bij wijlen Peeters Maria nagelaten daar vader af
leeft Verlinden Adriaen (ook comparerend) bekennen schuldig te zijn aan Van Dijck
Henrick een jaarlijkse en erfelijke rente van 9 guldens voor een kapitaal van 200 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een weide groot 200 roeden gelegen bij De Voortiens renende
oost De Winter Henrick, zuid Van Kerckhoven Henrick, west Verswijvel Henrick en noord
Van Hout Andries.
In de marge:

Compareerde heer Van Dijck Francis zoon van Van Dijck Henrick en
Van Kerckhoven Cornelia en tot het navolgende geautoriseerd vanwege
zijn broer en momber Van Dijck Jan. Hij bekent ontvangen te hebben uit
handen van Helsen Ignatius en Helsen Geeraert het kapitaal van 200
guldens courant geld met de interesten … actum 27 mei 1733.

8 juni 1722 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-150]

Scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke erfgenamen bij wijlen Hollants Ferdinand
en Breugelmans Maria nagelaten namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs en
Hollants Catharina. De 2 laatsten geassisteerd met Hollants Henrick (zoon van Hollants
Joannes) en Breugelmans Huybrecht als mombers. En dat van al de erfgoederen, renten
en obligaties bij de voorschreven Hollants Ferdinand en Breugelmans Maria nagelaten en
zijn gesteld in 3 gelijke kavels.
Kavel A, bevallen aan Hollants Catharina:
•

•

•
•
•
•
•

5

Huis, hof en binnenblok met het voorhoofd alhier tot Eindhouthamme gelegen groot
500 roeden renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid drossaard van Westerlo nom.
uxoris, west dezelfde en juffrouw Pauli (begijn tot Herentals), noord de gemeente.
Een perceel weide genaamd Het Cappellen Eussel gelegen onder Eindhout groot
200 roeden renende oost Claes Elisabeth, zuid Bouwen Willeboort, west Bacx
Nicolaus en de weduwe van drossaard Moons, noord drossaard van Westerlo nom.
uxoris.
Een sille hooiwas gelegen onder Eindhout in Het Trichelbroeck.
Het 4e deel in Het Deynackers met zijn regenoten aldaar.
De heesters staande op De Winckel.
7 guldens te geven aan de nakinderen.
Tot zijn last nemen 100 guldens uit een rente van 300 guldens wisselgeld als de
gelijke erfgenamen zijn geldende aan Molin Jacobus tot Antwerpen.

Maria Baelemans wordt in andere akten vermeld als Maria Van Bael.
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Kavel B, gekozen door Hollants Jan Baptist:
•

•
•
•
•

Een perceel land genaamd De Winckel alhier tot Eindhouthamme gelegen groot 462
roeden renende oost Vermeeren Willeboort nom. uxoris, zuid Bouwen Jan Baptist
erfgenamen, west de heirbaan en noord juffrouw Wellens Cecilia.
Een half bunder land gelegen tot Geel in het gehucht Males met zijn regenoten
aldaar.
Een perceel land en weide genaamd Het Duysbroeck groot 378 roeden renende oost
Pauwels Peeter, zuid Vermeeren Willeboort, west Ven Jan en noord de gemeente.
Tot zijn last nemen en betalen 50 guldens in een rente van 300 guldens wisselgeld
als in de 1e kavel.
De overschot van de heesters gestaan op het erf genaamd De Winckel.

Kavel C, bevallen aan Hollants Matthijs:
•
•

•
•
•
•

Een perceel erve gelegen tot Veerle groot 5 sillen renende oost, zuid en west
Hollants Jan erfgenamen, noord s’heeren straat.
Een weide gelegen tot Haenvenne groot 400 roeden renende oost Hollants
Hendrick, zuid Derboven Alexander, west Norbertijnen van Herentals en noord Tiels
Peeter.
Een weide gelegen tot Haenven groot een sille renende oost de straat, zuid Hollants
Henrick, west Diels Peeter en noord Hollants Matthijs.
Een perceel land gelegen op Het Bousschot onder Veerle renende oost Van Geel
Geert, zuid hunzelf, west Hollants Henrick en noord Heilige Geest van Veerle.
Tot zijn last nemen en betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens
wisselgeld als vermeld in de 1e kavel.
De overschot van de heesters.

14 september 1722 Transport van rente

[EHT-OGA10-151]

Daems Michiel volgens onwederroepelijke procuratie op hem verleden en gepasseerd voor
notaris Pierson tot Tongerlo op 29 juli 1722 vanwege Renaux Henricus gewezen kok in de
Abdij van Tongerlo. Hij heeft in die kwaliteit getransporteerd aan Van Ditvoort Adriaentien
(geestelijke dochter en woonachtig binnen de Abdij van Tongerlo) een rente van 116 guldens
courant geld staande tot last van Peeters Henrick woonachtig bij Zoerle Parwijs onder
Eindhouthamme.
Deze rente verpand op een perceel weide De Voortiens genaamd en gelegen onder
Eindhouthamme renende oost De Winter Henrick erfgenamen, zuid Verlinden Jan Baptist
erfgenamen, west Stercx Merten nom. uxoris en noord De Broeckstraete. Item een weide
ook genaamd De Voortiens groot 160 roeden gelegen onder deze jurisdictie renende oost
Sijmons Adriaen en Wils Cornelis, zuid Verlinden Jan Baptist erfgenamen, west het erf van
de comparanten en noord Schaffraet Jacobus erfgenamen. De conditie hiervan was
gepasseerd voor de wethouders van Eindhouthamme op 3 maart 1721.
(zonder datum) Los inliggend briefje

[EHT-OGA10-152]

Crets Franciscus bekend voldaan te zijn van zijn uitkoop van Bijlemans Peeter en Corten
Maria.
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De ondergeschreven verklaard als dat Credts Francus vraagt zijn uitkoop van Hutten Maria
met toestemming van de mombers en deze geeft volle procuratie om te manen zijn uitzet.
Was ondertekend: Breugelmans Hubertus.
De ondergeschreven bekent ontvangen te hebben van Beylemans Peeter 34 guldens op
korting van zijn uitkoop. Was ondertekend: Crets Francus.
15 februari 1723 Verkoop van land

[EHT-OGA10-154]

Helsen Jan en zijn vrouw Van Hout Catharina verkopen aan Van Hout Andries en zijn
vrouw een perceel erve genaamd Het Grootblock gelegen onder Eindhouthamme bij Zoerle
Parwijs groot 200 roeden renende oost kopers, zuid Verlinden Adriaen, west weduwe De
Winter Jan en noord de straat.
8 maart 1723 Verkoop van land

[EHT-OGA10-154]

Van Roye Anna naast Cools Jan (meyer van Eindhout) als geëede momber over de wezen
bij wijlen Van Roye Henrick nagelaten daar weduwe van leeft Cools Anna alhier present.
De voorstaande comparanten hebben uit kracht van testament verkocht aan Bouwen
Wouter een perceel land De Hoffstadt genaamd groot 250 roeden renende oost juffrouw
Van Eynde Magdalena (begijn tot Diest), zuid de straat, west verkoopster en noord Wellens
Maria erfgenamen.
17 augustus 1723 Verdeling van renten

[EHT-OGA10-154]

Alzo bij de erfgenamen van wijlen Luyten Jan bekomen waren brieven van octrooi ten laste
van de erfgenamen van Van Eynde Peeter en Eyckmans Anna en dat tot verkoping van
enige erfgoederen van de voorstaande erfgenamen van wijlen Van Eynde Peeter. En dat
over een obligatie van 112 guldens met de verschenen interesten alsook de kosten die
hierdoor zijn gerezen, zo zijn om verdere kosten te vermijden alsnu gecompareerd juffrouw
Van Eynde Magdalena (begijn tot Diest) geassisteerd met Van De Goor Matthijs als
geassumeerde momber, Van Oistaeyen Jan achtergelaten weduwnaar van wijlen Van
Eynde Anna en ook als vaderlijke momber van zijn kinderen geassisteerd met Van
Oistaeyen Francis als geëede momber naast meyer Salen Guilielmus en Peeters Adriaen
als oppermombers over dezelfde wezen. Item Van Eynde Elisabeth geassisteerd met
Vennekens Jan als man en momber. En als laatste Van Eynde Catharina weduwe van
wijlen Ven Adriaen geassisteerd met Ven Jan en Breugelmans Huybrecht als mombers
over haar kinderen.
Ze bekennen volgend akkoord gesloten te hebben: ieder der erfgenamen van wijlen Van
Eynde Peeter zal op zijn aangekaveld deel moeten nemen en aanvaarden de renten en
obligaties bij hun ouders in hun leven opgehaald. Te weten juffrouw Van Eynde Magdalena
250 guldens, alsook Van Oistaeyen Jan mitsgaders Van Eynde Elisabeth doch Van Eynde
Catharina mits ingekocht het deel van wijlen Van Eynde Amandus (gewezen pastoor tot
Sterrebeek) 500 guldens. En juffrouw Van Eynde Magdalena zal ook tot haar last moeten
nemen 150 guldens van Verlinden Lenaert tot Geel met nog 100 guldens tot Diest aan het
Begijnhof van Diest. Van Oistaeyen Jan 150 guldens aan de kerk alhier alsook 112
guldens aan de voorstaande erfgenamen van Luyten Jan. Van Eynde Elisabeth 250
guldens aan de Heilige Geest alhier, Van Eynde Catharina 100 guldens aan de heer
drossaard van Westerlo mitsgaders aan de erfgenamen van De Breucke Catharina tot
Leuven 200 guldens.
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[EHT-OGA10-155]

Ven Henrick (meyer), Ven Jan, Breugelmans Huybrecht, Vermeeren Willeboort en
Verhoeven Jan (Laten van Eindhouthamme) en alzo representerende het corpus van deze
gemeenten hebben in die kwaliteit verkocht aan Crets Wouter en zijn vrouw Hollants
Catharina een perceel erve uit de gemeente Vroente groot 50 roeden renende oost en zuid
kopers, west en noord de gemeente.
8 mei 1724 Transport van rente

[EHT-OGA10-155]

Hermans Joannes (zoon van Hermans Petrus) in zijn leven stadhouder tot Geel
transporteert aan Smits Peeter (inwoner van Aarschot) een rente van 125 guldens kapitaal
als hem bij scheiding en deling is bevallen en gehypothekeerd is op de panden van wijlen
Kerckhofs Jan en zijn vrouw Cools Maria als blijkt volgens de goedenis gedaan voor de
wethouders van Eindhouthamme op 25 januari 1677.
Item een rende van 75 guldens kapitaal als ook aan hem is competerend als hiervoor en ook
verpand op de goederen van de voorstaande Kerckhofs Jan en Cools Maria volgens de
goedenis daarvan gepasseerd op 25 mei 1677.
In de marge:

Deze rente is gekweten door Dassen Merten als koper van deze
hypotheek en gecasseerd op 12 februari 1770.

8 mei 1724 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-155]

Bouwen Anna Maria (dochter van Bouwen Joannes) en haar man en momber Verboven
Guilliam bekennen schuldig te zijn aan Piha Anna (woonachtig in het huis van heer Buycx
Adriaen tot Diest) een som van 200 guldens kapitaal.
Als onderpand wordt gegeven een huis met het daaraan gelegen erf groot 200 roeden
gestaan en gelegen alhier aan het plein renende oost juffrouw Wellens, zuid het plein, west
Mertens Peeter en noord Ven Jan. Compareerde ook Moons Anna weduwe van de
voorstaande wijlen Bouwen Jan geassisteerd met Bouwen Jan Baptist haar zoon
(meerderjarige jongeman) die afziet van haar vruchtgebruik in het voorstaande huis en heeft
zich ook gesteld als principiële borg.
In de marge:

Piha Anna bekent ontvangen te hebben uit handen van de mombers der
wezen achtergelaten bij Bouwen Anna Maria daar vader af leeft
Verboven Guilliam een som van 83 guldens en 10 stuivers. Item van
Vervoort Jan betalend in de naam van Bouwen Jan als borg gebleven
voor de voorstaande Verboven Guilliam en wijlen zijn huisvrouw een
gelijke som van 83 guldens en 10 stuivers. Item vanwege de gelijke
erfgenamen van wijlen Bouwen Jan Baptist en Moons Anna een som
van 50 guldens. Dit alles tot voldoening van de 200 guldens kapitaal en is
deze rente bijgevolg dood en teniet gedaan actum 10 december 1731.

17 juli 1724 Verkoop van land

[EHT-OGA10-155]

Ven Henrick (meyer) heeft uit kracht en naar vermogen van de open brieven in de Raad van
Brabant gepasseerd vanwege de Heilige Geestmeesters alhier verkocht nomine officij aan
Van Eynde Catharina weduwe van wijlen Ven Adriaen een perceel erve groot 6 sillen
renende oost Pauwels Peeter, zuid de gemeente, west juffrouw Van Eynde Magdalena
(begijn) en noord de gemeente.
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[EHT-OGA10-156]

Janssen Henrick (inwoner van Zoerle Westerlo) bekent schuldig te zijn aan Peeters Peeter
een jaarlijkse en erfelijke rente van 3 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven
een perceel weide groot 200 roeden genaamd Het Hoye Eussel renende oost secretaris
Verluyten, zuid Helsen Jan Jansse, west Verlinden Adriaen erfgenamen en noord Van Hout
Henrick.
In de marge:

Peeters Balthazar als momber over de kinderen achtergelaten bij wijlen
Peeters Peeter en Thijs Catharina bekend met aggregatie van Thijs
Cornelis als mede momber, ontvangen te hebben het kapitaal van 70
guldens uit handen van Halloint Philips met autorisatie van de Laten van
Zoerle-Parwijs als oppermombers … actum 21 juni 1728.

23 oktober 1724 Verkoop van land

[EHT-OGA10-156]

Claes Adriaen, Claes Andries, Claes Jan, Gijs Peeter en Claes Peeter allen als
erfgenamen bij wijlen Claes Christiaen nagelaten, verkopen aan Voortackers Jan een
perceel erve genaamd Het Cleyn Goor groot 114 roeden en gelegen tot Eindhouthamme
renende oost de gemeente straat, zuid Verhoeven Jan of de gemeente dijk, west
voorstaande gemeente en noord Van Aelst Peeter.
23 oktober 1724 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-156]

Voortackers Jan bekent schuldig te zijn aan de heer pastoor en Luyten Peeter als
kerkmeester en alzo aan de kerk alhier een som van 100 guldens wisselgeld. Als onderpand
wordt gegeven een perceel weide of bempd Het Cleyn Goor genaamd groot 114 roeden
renende oost de gemeente straat, zuid Verhoeven Jan of de gemeente straat, west
voorstaande gemeente en noord Van Aelst Peeter.
Item een perceel weide of bempd Het Groot Goor genaamd groot 400 roeden renende oost
de gemeente, zuid Blanckaerts Jan erfgenamen, west den dijk en noord Vennekens Jan.
Compareerde ook Claes Maria die afziet van haar vruchtgebruik in dit laatste perceel.
In de marge:

Compareerde Beten Peeter als rentmeester en ontvanger alhier van de
parochiale Kerk van Eindhout die bekent ontvangen te hebben uit handen
van Voortackers Elisabeth weduwe van wijlen Schellens Willem het
kapitaal van 100 guldens wisselgeld. Vervolgens is deze rente dood en
teniet gedaan actum 21 juli 1768.

15 januari 1725 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-156]

Breugelmans Huybrecht en Crets Wouter als geëede mombers over het weeskind bij
wijlen Breugelmans Anna nagelaten daar vader van leeft Crets Jan alhier present ter ene
zijde. De voorstaande Crets Jan ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de havelijke
goederen nagelaten bij de voorstaande Breugelmans Anna.
Crets Jan zal gehouden zijn het weeskind met naam Crets Francis te onderhouden van
eten en drinken, linnen en wollen klederen, ziek of gezond, te lief en leed totdat hetzelfde
kind gekomen is tot de ouderdom van 20 jaren. Als het kind gekomen is tot de leeftijd van 20
jaren, dan zal het krijgen een som van 45 guldens en 2 koeien (of 42 guldens) en 7 veertelen
koren of 3 guldens voor ieder veertel koren.

© https://www.ansfridiana.be

P a g i n a | 81

Crets Jan zal blijven vrijheer en meester van al de havelijke goederen bij de voormelde
Breugelmans Anna nagelaten om daarmee te doen zijn eigen vrije wil. Indien de wees
voortijdig komt te overlijden zonder nakomelingen, dan zal zijn uitzet voor de helft gaan naar
de vaderlijke zijde en voor de andere helft naar de moederlijke zijde.
In de marge:

De uitkoop hier vermeld is voldaan door Beylemans Peeter en Corten
Maria aan Crets Francis volgens kwitantie alhier gezien en was
ondertekend: Crets Franciscus.

1 juli 1727 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-157]

Compareerden Feyen Peeter en Bouwen Amant als geëede mombers over de wezen bij
wijlen Bouwen Anna Maria nagelaten daar vader van leeft Verboven Guilielmus ter ene
zijde. En de voorstaande Verboven Guilliam ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over
de havelijke goederen nagelaten bij de voorstaande Bouwen Anna Maria.
Verboven Guilliam zal gehouden zijn te alimenteren in kost en drank, ziek en gezond
mitsgaders in linnen en wollen klederen tot dat het jongste kind zal gekomen zijn tot de
ouderdom van 22 jaren. Als de 4 kinderen namelijk Verboven Jan Baptist, Verboven
Guilliam, Verboven Anna Maria en Verboven Anna Theresia gekomen zijn tot de leeftijd
van 22 jaren, moet hij geven aan ieder kind 2 veertelen koren en 25 guldens.
Verboven Guilliam zal profiteren al de havelijke goederen achtergelaten bij wijlen Bouwen
Anna Maria om daarmee te doen zijn eigen vrije wil.
1 december 1727 Verkoop van land

[EHT-OGA10-158]

De Winter Jenneken geassisteerd met Jansen Henrick haar man en momber verkoopt aan
meester Halloint Philippus en zijn vrouw een perceel heide gelegen onder De Vierhuysen
van Eindhouthamme bij Zoerle groot 100 roeden renende oost Helsen Geeraert, zuid
Dresselaers Margareta erfgenamen, west Verlinden Adriaen erfgenamen en noord Van Hout
Andries.
16 februari 1728 Verkoop van land

[EHT-OGA10-158]

Mertens Petrus volgens onwederroepelijk procuratie verleend vanwege Helsen Geeraert
en zijn vrouw De Winter Catharina en ingeschreven in een conditie gepasseerd voor
notaris Henricx te Westerlo op 14 februari 1728. Hij bekent in die kwaliteit verkocht te
hebben aan meester Halloint Philip François en zijn vrouw Vermeerberghen Joanna
Catharina de helft van een weide groot 150 roeden en waarvan de andere helft al toekomt
aan de kopers en gelegen bij den berg tot Zoerle renende oost Verluyten Ludovicus, zuid
een straatje, west kopers en noord Douwen Merten.
16 februari 1728 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-158]

Helsen Joris en Helsen Adriaen bekennen schuldig te zijn een som van 200 guldens
kapitaal aan de erfgenamen van Van Dijck Hendrick en Van Kerckhoven Cornelia.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnengeleg groot 600 roeden gestaan en
gelegen tot Eindhouthamme bij Zoerle renende oost Sijmons Adriaen, zuid Van Peer
Cornelis erfgenamen, west en noord De Broeckstraete. Dit perceel voor los en vrij behalve
150 guldens aan Van IJsendijck Adriaen en de Heilige Geest van Westerlo.
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Compareerde Ven Peeter die vertoont de originele rentbrief van 200
guldens gestaan hebbende tot last van Helsen Joris en Helsen Adriaen
met de kwitantie daaronder staande en luidende als volgt: de
ondergeschreven bekend van alles voldaan te zijn … actum 30 juli 1738 en
was ondertekend Van Dijck Joannes. Vervolgens is deze rente
gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 10 november 1738.

20 september 1728 Verkoop van land

[EHT-OGA10-158]

Voortackers Peeter André bekend verkocht te hebben aan Gebruers Jan en zijn
huisvrouw een perceel heide groot 200 roeden renende oost de gemeynte straete, zuid
Claes Andries erfgenamen, west den dijk en noord Vennekens Jan.
14 maart 1729 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-158]

Cuypers Henrick bekent schuldig te zijn een som van 100 guldens kapitaal aan juffrouw
Van Dungenen Margarita Florens. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve
genaamd Den Tempel groot een sille renende oost Luyten Peeter nom. uxoris, zuid
gemeynte, west de straat en noord Vermeeren Wilboort. Item een perceel erve genaamd De
Dongelen groot 200 roeden die ook als borg dient voor 100 guldens aan de Heilige Geest
alhier.
21 juli 1729 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-159]

Alzo proces was ontstaan en alsnog meerdere kwesties en geschillen stonden te ontstaan
over de nalatenschap van de mobilaire goederen van de wezen van Vermeeren Anna
Cornelia nagelaten daar vader af leeft Verspringhel Amandus ter ene zijde en Claes
Peeter en Daems Antoni als geëede mombers over de voorstaande wezen ter andere zijde,
is er nu een akkoord gesloten.
De 1e comparant Verspringhel Amandus zal gehouden zijn om zijn 4 kinderen
Verspringhel Anna Margaritha, Verspringhel Willebrordus, Verspringhel Henricus en
Verspringhel Maria Anna te onderhouden van eten en drinken, linnen en wollen klederen,
ziek of gezond en dat tot deze kinderen gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. Op die
leeftijd moet hij aan ieder van de kinderen geven een som van 50 guldens en dat tot
overstaan van de voorstaande mobilaire effecten door hun moeder nagelaten.
Als 1 van de kinderen voortijdig komt te overlijden, zal het deel van dat kind overgaan op hun
vader op voorwaarde dat hij voorziet in een begrafenis. De 1e comparant zal blijven vrijheer
en meester van al de mobilaire goederen om daarmee zijn eigen vrije wil te doen. Hij moet
ook betalen alle schulden in het sterfhuis bevonden.
De 2e comparanten verklaren dat de 1e comparant mag belasten zijn goederen gekomen en
aangestorven van zijn ouders met een som van 1000 guldens. Hij moet deze som afleggen
en zijn pand ontlasten als het de 2e comparanten believen zal.
24 oktober 1729 Transport van rente

[EHT-OGA10-160]

Compareerde Mertens Petrus als gemachtigd volgens een procuratie staande in een akte
van transport waarvan de inhoud is als volgt:
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Op 17 oktober 1729 compareerde voor notaris Nicolai residerende te Tongerlo juffrouw
Oem Cornelia (begijn te Lier) die bekend voor een som van 800 guldens wisselgeld
getransporteerd te hebben aan heer Moens Jan en juffrouw Van Baert Maria (inwoners van
Antwerpen) een rente van 800 guldens kapitaal die Van Hout Paulus en zijn vrouw van 1e
bed Moens Adriaentien tot Eindhouthamme verleden hebben aan juffrouw Indervelde
Margarita (begijn te Lier) op hun goederen tot Eindhouthamme gelegen volgens de rentbrief
daarvan gepasseerd op datum 10 maart 1702 en ondertekend door Mertens Peeter.
Welke comparante volgens donatie inter vivos van wijlen haar zuster Oem Barbara Maria
huisvrouw van heer Van Alstem Geeraert en gepasseerd voor notaris Scheemaecker tot
Gent op 18 juli 1722 die dezelfde rente verkregen had bij dood van de voorstaande
Indervelde Margarita alsook bij cessie en transport van de comparante als zij comparante
voor notaris Stobbaerts binnen Lier op 28 augustus 1709 had overgegeven.
20 mei 1730 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-160]

Compareerde Mertens Petrus als volmacht hebbend volgens een onwederroepelijke
procuratie ingeschreven in een obligatie verleden bij Verswijvel Henrick en gepasseerd
voor notaris Thijs te Westerlo op 3 januari 1707 en waarvan de inhoud is als volgt:
Op 3 januari 1707 compareerde voor notaris Thijs residerende te Westerlo en de na te
noemen getuigen Verswijvel Henrick (schepen van Zoerle Westerlo) die bekent ontvangen
te hebben een som van 100 guldens uit handen van Stassens Anna Maria (geestelijke
dochter wonend bij heer pastoor van Hulshout).
Als onderpand wordt gegeven 3 sillen land genaamd Den Mertensbergh gelegen onder
Eindhouthamme tot Zoerle renende oost Van Leuffel Jan, zuid de straat, west Maes Adriaen
en noord Verlinden Peeter en Van Echelpoel Dielis.
In de marge:

Compareerde Wilms Jan die de originele rentbrief vertoond van 100
guldens kapitaal met de kwitantie daaronder staande en ondertekend door
Stassijns Anna Maria als renthefster. Ze bekent ontvangen te hebben uit
handen van Wilms Jan die betaald in de naam van Verswijvel Marten het
voorstaande kapitaal van 100 guldens … en is dezelfde rente gecasseerd,
dood en teniet gedaan actum 24 mei 1734.

11 december 1730 Transport van land

[EHT-OGA10-161]

Compareerde Ven Maria weduwe van Goyvaerts Andries die verklaard (om verdere kosten
te voorkomen) vrijwillig getransporteerd en gecedeerd te hebben aan de Kapel van SintBavo onder Eindhout 2 percelen bempd gelegen onder dit laathof en te samen groot 160
roeden renende oost Vermeeren Wilboort erfgenamen, west Bacx Nicolaus erfgenamen,
zuid Abdij van Tongerlo en noord Het Huysbroeck.
Dit transport gedaan tot terugbetaling van een rente daarop gehypothekeerd ten behoef van
de Kapel van Sint-Bavo en is de heer Sigers Thomas (pastoor van Eindhout) voor en in de
naam van de voorstaande kapel hierin gegooid.
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[EHT-OGA10-161]

Bouwen Joannes voor zichzelf en in kwaliteit als momber naast Verhoeven Jan
over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Bouwen Jan Baptist en zijn
vrouw Moons Anna.
Vandervoort Jan voor zichzelf nom. uxoris Bouwen Anna en ook in kwaliteit als
momber naast De Boel Andries over de wezen achtergelaten bij wijlen Wellens
Anna Catharina daar vader af leeft Bouwen Amandus.
Verboven Guilliam en Van Dijck Cornelis als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Van Uytsel Peeter en Bouwen Dimpna.
Feyen Peeter en de voorstaande Bouwen Amandus als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Bouwen Anna Maria daar vader af leeft de voorstaande
Verboven Guilliam.
Bouwen Wouter (bejaarde jongeman) voor zichzelf.

Allen als kinderen, erfgenamen en representanten respectievelijk van wijlen de voorstaande
Bouwen Jan Baptist en Moons Anna. De voorstaande mombers met de autorisatie van de
wethouders van Geel.
Ze verkopen aan eerwaarde heer Vermeeren Henricus (priester en kapellaan van SintAmands te Geel) een perceel weide genaamd De Floschdelle groot 91 roeden renende oost
Van Roy Henrick erfgenamen, west baan naar Veerle, zuid Prelaat van Tongerlo en noord
erfgenamen Van Der Borght. Item een perceel land genaamd Den Winckel groot 292 roeden
renende oost Hollants Jan Baptist, west D’Eyndackersstraetje, zuid Luyten Peeter nom.
uxoris en noord baan naar Veerle.
7 mei 1731 Verkoop van huis
•

•

•
•

•

[EHT-OGA10-162]

Bouwen Joannes voor zichzelf en in kwaliteit als momber naast Verhoeven Jan
over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Bouwen Jan Baptist en zijn
vrouw Moons Anna.
Vandervoort Jan voor zichzelf nom. uxoris Bouwen Anna en ook in kwaliteit als
momber naast De Boel Andries over de wezen achtergelaten bij wijlen Wellens
Anna Catharina daar vader af leeft Bouwen Amandus.
Verboven Guilliam en Van Dijck Cornelis als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Van Uytsel Peeter en Bouwen Dimpna.
Feyen Peeter en de voorstaande Bouwen Amandus als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Bouwen Anna Maria daar vader af leeft de voorstaande
Verboven Guilliam.
Bouwen Wouter (bejaarde jongeman) voor zichzelf.

Allen als kinderen, erfgenamen en representanten respectievelijk van wijlen de voorstaande
Bouwen Jan Baptist en Moons Anna. De voorstaande mombers met de autorisatie van de
wethouders van Geel.
Ze verkopen aan Vandervoort Jan (ook genaamd Vervoort Jan) een huis, stal en schuur
met den hof en het binnenblok daaraan gelegen groot 132,5 roeden renende oost Wellens
Cecilia erfgenamen, west Mertens Peeter nom. uxoris, zuid het plein of De Renders Straet,
noord Ven Jan erfgenamen.
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[EHT-OGA10-163]

Compareerde heer Van Engelen Josephus die, boven de 400 guldens kapitaal wisselgeld
die hij heeft gesteld voor de wethouders van Turnhout tot verzekering en borgstelling van
recept, ontvangst van penningen, bewind en administratie als hem is behouden bij de zeer
eerwaarde en edele Heren der Staten van Brabant. Hij verklaart alsnog te verbinden en
attesteren (aan heer Verbuecken als Raad- en Rentmeester Generaal der voorstaande
Heren Staten van het Land van Antwerpen) een rente van 300 guldens kapitaal wisselgeld
als aan hem is competerend uit hoofde en als erfgenaam van wijlen Engelen Cornelis den
oude staande tot last van Vennekens Jan (inwoner van Oosterlo) en gehypothekeerd op
een huis en huisblok met een dries groot te samen 400 roeden renende oost gemeente van
Eindhouthamme, zuid Claes Andries, west en noord voorstaande gemeente. Dit pand voor
los en vrij behalve cijns aan de heer Prelaat van Tongerlo volgens constitutie hiervan
gepasseerd op 27 februari 1690.
In de marge:

Compareerde Versprengelen Amandus die de originele brief van
borgtocht vertoond van 300 guldens kapitaal wisselgeld met de kwitantie
daaronder staande en luidend als volgt: de ondergeschreven verklaard af
te staan en te ontlasten de verbintenis hiervoor staande … actum te
Antwerpen 2 januari 1736 en was ondertekend Verbuecken C. … actum in
collegio voor Laten deze 23 april 1736.

14 november 1731 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-164]

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen, kleinkinderen en erfgenamen
achtergelaten bij wijlen Ven Jan en zijn vrouw Breugelmans Elisabeth namelijk Mertens
Jan en Ven Henrick in kwaliteit van geëede mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen
Ven Adriaen en Van Den Eynde Catharina ter 1e. Item Mertens Peeter en Breugelmans
Huybrecht in kwaliteit van geëede mombers over de kinderen achtergelaten bij wijlen
Mertens Willeboort daar moeder af leeft Ven Anna ter 2e. Item de voorstaande Ven
Henrick voor zichzelf ter 3e. Item Ven Jan Baptist ter 4e. Item Ven Elisabeth in huwelijk met
Ven Francis ter 5e. Ze hebben de nagelaten goederen gescheiden en gedeeld in 5 gelijke
delen.
Kavel A, bevallen aan Mertens Jan en Ven Henrick ten behoeve van de wezen
achtergelaten bij wijlen Ven Adriaen en Van Den Eynde Catharina:
•

•
•

Een huis, hof en land groot 183 roeden met het plantgoed staande op het voorhoofd
renende oost Van Eynde Peeter erfgenamen en Prelaat van Tongerlo, zuid de
gemeyne straete van ’t Goor, west Wellens Cecilia erfgenamen en noord het plein.
De helft van een weide genaamd Het Goor groot in het geheel 6 sillen renende oost
de andere helft, zuid Ven Adriaen erfgenamen, west en noord de gemeynte straet.
Een heide gelegen onder Eindhout.

Kavel B, bevallen aan Mertens Peeter en Breugelmans Huybrecht als mombers over de
wezen achtergelaten bij wijlen Mertens Willeboort daar moeder af leeft Ven Anna:
•

•

Een huis, hof en binnenveld daaraan liggend groot 3 sillen gelegen in Den
Trichelhoeck renende oost Pauli Willeboort erfgenamen en Berghmans Aert, zuid
heer Van Wesembeeck Peeter, west Ven Henrick en noord de straat.
Een weide genaamd De Steenkens groot 3 sillen renende oost Prelaat van Tongerlo,
zuid De Laak, west heer advocaat Honsberghen en noord hunzelf.
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150 guldens te betalen aan kavel C.

Kavel C, bevallen aan Ven Jan Baptist:
•

•

•

•

Een perceel land genaamd Het Hooghvelt groot een bunder gelegen in Den
Trichelhoeck renende oost De Veltstraete, zuid beneficie van Alcheren en de
erfgenamen Goubergen, west Ven Henrick en noord Mertens Cathlijn.
Een perceel bempd gelegen aan Het Huysbroeck groot 150 roeden renende oost
Hollants Jan Baptist, zuid erfgenamen Vermeeren, west Smolderen Christiaen
erfgenamen en noord Het Huysbroeck.
Een perceel hooiwas gelegen in Het Trichelbroeck renende de helft alleen 3 jaren
tegen zeker perceel hooiwas genaamd De Steuckt groot 230 roeden renende oost De
Thielen Sillen, zuid Breugelmans Matthijs en Bouwen Willeboort, west De Laak en
noord Prelaat van Averbode.
150 guldens te krijgen van kavel B.

In de marge:

Ven Jan Baptist bekent ontvangen te hebben uit handen van Ven Anna
de som van 150 guldens courant geld in voldoening van dezelfde som van
150 guldens die het 3e kavel moest trekken van het 2e kavel actum 27 april
1733.

Kavel D, bevallen aan Ven Elisabeth in huwelijk met Ven Francis:
•

•

•

•
•

•

Een perceel land genaamd De Poelendt Sille gelegen in Het Poeleynde groot 250
roeden renende oost Pauli Peeter erfgenamen, zuid Prelaat van Tongerlo, west en
noord de gemeente.
Een perceel land genaamd Den Claes van Luyckbosch gelegen onder Eindhouthamme groot 175 roeden renende oost de straat, zuid Bacx Jan erfgenamen, west
dezelfde en noord Berghmans Aert.
Een perceel erve, land en weide genaamd Het Steuckt groot een half bunder renende
oost Prelaat van Tongerlo, zuid gemeynte heyde, west Daems Peeter erfgenamen en
noord Bacx Nicolaes erfgenamen.
2 halve sillen hooiwas respectievelijk gelegen in Het Geelschbroeck en in Het
Trichelbroeck.
Een sille hooiwas gelegen in Het Hambroeck renende oost Pauli Peeter erfgenamen,
zuid, west en noord Prelaat van Tongerlo. Deze hooiwas renende tegen Crets
Henrick.
Een perceel hooiwas onder Eindhout gelegen groot 3 sillen renende oost Verhoeven
Jan, zuid De Laak en noord Mertens Peeter.

Kavel E, bevallen aan Ven Henrick:
•

•
•

Een perceel erve genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen onder Eindhouthamme
renende oost Mertens Matthijs erfgenamen, zuid Mertens Peeter erfgenamen en
Bouwen Jan Baptist, west de gemeynte straet en noord drossaard Mangelschots.
Een weide genaamd Het Goor groot 3 sillen gelegen onder Eindhouthamme renende
oost den dijk, zuid Ven Adriaen erfgenamen, west dezelfde en noord de straat.
Een perceel land groot een sille gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Ven
Anna, zuid heer Van Wesembeeck Peeter, west condividenten van Croonenborghs
Peeter en noord de kapel.
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Een perceel land genaamd Het Chlijn Hooftvelt gelegen onder Eindhout groot 150
roeden renende oost beneficie van Alchaeren, zuid Mertens Cathlijn, west Aerts
Cornelis en noord Ven Jan Baptist.

Wat betreft de leengoederen, zullen de verheffen en andere kosten gedragen moeten
worden door degene die het leengoed aangekaveld heeft gekregen.
26 november 1731 Ruil van huis en land

[EHT-OGA10-166]

Compareerden Bouwen Joanna en haar man Vervoort Jan ter ene zijde en Ven Elisabeth
in huwelijk met Ven Francis ter 2e zijde die verklaren een contract van mangeling
aangegaan te zijn. De 1e comparanten laten over aan de 2e comparanten een huis, schuur
en stallen met den hof en het binnenblok daaraan gelegen groot 150 roeden, gestaan en
gelegen binnen Eindhouthamme renende oost heer advocaat Honsbergen nom. uxoris, zuid
de gemeynte pleyne, west Mertens Peeter en noord Ven Henrick.
De 2e comparanten geven over aan de 1e comparanten een perceel hooiwas groot 25
roeden (te meten uit een sille) gelegen in Het Scheudtbroeck onder Eindhout renende oost
Andries Jan erfgenamen, zuid de transportanten, west Schapmans Jan erfgenamen en
noord den loop. Daarboven ook nog de som van 506 guldens.
In de marge:

Deze som van 506 guldens is voldaan bij Ven Francis aan Vervoort Jan
volgens kwitantie van 10 december 1731.

Inliggend briefje: De ondergeschreven bekend voldaan te zijn van Ven Francis voor de koop
van het huis, schuur en binnenblok volgens conditie actum 10 december
1731. Vandervoort Joannes.
10 december 1731 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-166]

Ven Francis in huwelijk met Ven Elisabeth verklaard ontvangen te hebben uit handen van
Fonteyn Maria laatst weduwe van wijlen Wils Jan een som van 300 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis, schuur, stallen, hof en binnenblok daaraan gelegen
groot 150 roeden gestaan en gelegen binnen Eindhouthamme renende oost heer advocaat
Honsberghen nom. uxoris, zuid de gemeynte pleyn, west Mertens Peeter en noord Ven
Henrick.
Item alsnog een perceel land genaamd Het Claes van Luyckbosch groot 150 roeden gelegen
onder Eindhouthamme renende oost de straat, zuid Bacx Nicolaes erfgenamen, west
dezelfde en noord Berghmans Aert.
In de marge:

Ven Francis bekend alsnog ontvangen te hebben op 10 december 1734
een som van 25 guldens kapitaal uit handen van Fonteyn Maria waarvoor
de comparant belooft te betalen tot behoef van de fundatie der vrijdagse
mis voor interest een gulden jaarlijks. Als onderpand hiervoor stelt hij
dezelfde voorstaande panden … actum 10 december 1734.
Compareerde Smolderen Christiaen (president alhier) als voorganger van
de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën alhier die bekend deze
rente van 324 guldens ontvangen te hebben uit handen van Ven Petrus
Ludovicus (zoon van Ven Franciscus) actum 17 september 1770.
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[EHT-OGA10-168]

Compareerden Eerwaarde heer Sigers Thomas (pastoor van Eindhout) en Goyvaerts
Godefridus (kapelmeester van de Kapel van Sint-Bavo) in Den Trichelhoeck, beiden in
kwaliteit als afgevaardigden van deze kapel. Ze verkopen in die kwaliteit aan Crets Wouter
en zijn vrouw Hollants Catharina een perceel weide genaamd De Bempdekens groot 160
roeden gelegen onder Eindhouthamme renende oost Vermeeren Willeboort erfgenamen,
zuid Pauwels Peeter en Prelaat van Tongerlo, west Bacx Nicolaes erfgenamen en noord Het
Huysbroeck.
De voorstaande comparanten hebben het goed geacquireerd volgens evictie tegen Ven
Maria als gewezen eigenares en cessie bij dezelfde Ven Maria gedaan tot behoef van de
voorstaande kapel op 11 december 1730.
19 oktober 1732 Donatie

[EHT-OGA10-168]

Fonteyn Maria laatst weduwe van wijlen Wils Jan doneert aan de Kapel Onze-LieveVrouw van Zeven Weeën onder Eindhouthamme gestaan een rente van 300 guldens
kapitaal staande tot last van Ven Francis en bepand op zijn huis, stallen, schuur, hof en
binnenblok groot 150 roeden renende oost advocaat Honsbergen nom. uxoris, zuid de
gemeynte pleyn, west Mertens Peeter en noord Ven Henrick. Item alsnog een perceel land
genaamd Claes van Luyckbosch tussen zijn palen.
Hiervoor zal de voorstaande kapel elke vrijdag moeten celebreren een mis tot lafenis van
haar ziel en van haar vrienden.
3 november 1732 Verkoop van land

[EHT-OGA10-169]

Cuypers Henrick verkoopt aan heer Wuyts Petrus (priester en beneficiant in de Kerk van
St-Amands tot Geel) een perceel land genaamd Den Tempel groot 100 roeden renende oost
Luyten Peeter, zuid en west de gemeynte, noord Vermeeren Willeboort erfgenamen. Hierop
staat een rente van 100 guldens kapitaal tot behoef van juffrouw Van Dingenen Margriet
Florens tot Geel woonachtig. Dit goed is aan de comparant bevallen volgens scheiding en
deling na de dood van wijlen Cuypers Jacobus zijn vader.
1 december 1732 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-169]

Peetermans Nicolaus en zijn vrouw Bouwen Anna Maria bekennen ontvangen te hebben
uit handen van de wet alhier een som van 100 guldens courant geld. Dit tot voldoening van
een gelijke rente van 100 guldens kapitaal die de gemeente alhier schuldig was aan Mertens
Cathlijn die eerst weduwe was van wijlen Huysmans Bertel en nu in 2e huwelijk is met
Bouwen Willeboort.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Bosch groot 3 sillen gelegen
onder deze jurisdictie renende oost de baan naar Veerle, zuid De Veltstraete of Het
Roystuck, west De Veltstraete en noord Pauwels Henrick. De voorstaande Mertens Cathlijn
verklaard af te zijn van het vruchtgebruik dat zij heeft in dit perceel.
In de marge:

Compareerde Huysmans Jan Baptist (zoon van Huysmans Henricus) die
verklaard volle last en procuratie te hebben van zijn vader en bekent
ontvangen te hebben uit handen van Bouwen Maria het kapitaal van 100
guldens courant geld … actum 30 januari 1741.
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[EHT-OGA10-169]

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen achtergelaten bij wijlen
Ven Adriaen en Van Den Eynde Catharina namelijk: Ven Anna Elisabeth geassisteerd
met Mertens Jan Baptist haar man en momber ter 1e. Item Ven Henrick als momber over
Ven Petrus ter 2e. Item Versprengelen Amandus als momber uit de wet over Ven
Catharina ter 3e. Item Verhoeven Jan als momber uit de wet over Ven Maghdalena ter 4e.
Ze hebben gescheiden en gedeeld in 4 gelijke delen.
Kavel A, gelaten bij keus aan Ven Henrick ten behoeve van Ven Peeter:
•

Een huis, schuur, stallen, paardenstal, brouwerij en de ketel, koelbak, ondervat,
standaard, struikmanden, bierboom en de gaffelen met de emmers en de put met den
hof en binnenveld daaraan gelegen groot 300 roeden renende oost Vennekens Jan
nom. uxoris, zuid Prelaat van Tongerlo, west 4e kavel en noord De Renders Straet.

Kavel B, bevallen aan Versprengelen Amandt ten behoeve van Ven Maria Catharina:
•

•

•

•
•

Een perceel land genaamd Het schuerken groot een half bunder gelegen onder
Eindhout renende oost juffrouw Cools (begijn tot Diest), zuid Claes Adriaen, west Van
Trichtvelt Jan erfgenamen en noord de baan.
Een perceel weide genaamd Het Groot Goor gelegen onder deze jurisdictie groot 400
roeden renende oost 3e kavel, zuid Prelaat van Tongerlo, west Van Roy Henrick
erfgenamen en noord 4e kavel.
De helft van een perceel land genaamd De Heyde renende oost de andere helft, zuid
de gemeynte straet, west juffrouw Van Den Eynde Maghdalena en noord de
gemeynte.
De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Trichelsbroeck groot 200 roeden.
75 guldens te trekken van kavel A.

In de marge:

Deze 75 guldens zijn voldaan door Ven Peeter aan Nijs Dominicus in
huwelijk met Ven Maria Catharina op 15 januari 1838.

Kavel C, bevallen aan Verhoeven Jan ten behoeve van Ven Maghdalena:
•

•
•

•

•
•

Een perceel weide genaamd Het Clijn Goor groot 200 roeden gelegen onder deze
jurisdictie renende oost den dijk, zuid heer Prelaat, west Het Groot Goor en noord
Ven Henrick (meyer).
De helft van een heide genaamd De Heyde renende oost Pauwels Henrick, zuid de
straat, west de andere helft en noord Den Kiewit.
Een perceel land genaamd Den Cleynen Hasselt gelegen onder deze jurisdictie groot
150 roeden renende oost advocaat Honsberghen nom. uxoris, zuid Van Roy Henrick
erfgenamen, west de baan en noord Van Roy Henrick erfgenamen.
Een perceel land genaamd Den Hasselt van Anna Verbeeck gelegen onder deze
jurisdictie groot 150 roeden renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid Van Roy Henrick
erfgenamen, west dezelfde en noord advocaat Honsbergen nom. uxoris.
De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Trichelsbroeck.
95 guldens te trekken van kavel A.

In de marge:

Deze 95 guldens zijn voldaan door Ven Peeter aan Bellincx Francis in
huwelijk met Ven Maghdalena op 10 juli 1742.

Kavel D, bevallen aan Ven Anna Elisabeth en haar man Mertens Jan Baptist:
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Een huis, schuur, stallen en paardenstal met den hof en het binnenveld daaraan
gelegen groot 200 roeden renende oost 1e kavel en Prelaat van Tongerlo, zuid de
gemeynte straat, west advocaat Honsbergen nom. uxoris en noord de pleyne.
Een perceel weide genaamd Het Goor gelegen onder deze jurisdictie groot 300
roeden renende oost Ven Henrick (meyer), zuid 2e kavel, west en noord de gemeynte
straete.
25 guldens te trekken van kavel A.

In de marge:

Deze 25 guldens zijn voldaan door Ven Peeter aan Mertens Jan Baptist
bij kwitantie gedaan op 24 oktober 1736.

Verder is er conditie dat het 1e kavel bevallen aan Ven Peeter tot zijn last moet nemen een
rente van 300 guldens kapitaal staande tot behoef van de heer drossaard Mangelschots.
Item een rente van 200 guldens kapitaal staande tot behoef van De Bruyn Catharina tot
Leuven. Item een rente van 100 guldens kapitaal tot behoef van het groot convent van het
Begijnhof van Diest.
In de marge:

Deze rente van De Bruyn Catharina aangenomen ten laste van Nijs
Dominicus op 16 februari 1739.

19 januari 1733 Verkoop van land

[EHT-OGA10-171]

Peeters Jan en Verlinden Jan als geëede mombers voer de wezen achtergelaten bij wijlen
Verlinden Adriaen en Peeters Maria. Ze hebben verkocht aan Helsen Geeraert en Helsen
Ignatius (beiden inwoners van Zoerle) ieder voor de helft een perceel weide gelegen onder
Eindhouthamme groot een half bunder renende oost meester Halloint Philip, zuid het straatje
naar Den Hoeckbempt, west Van Den Brande Peeter nom. uxoris en noord Van Hout
Andries.
Dit perceel bepand met een rente van 200 guldens kapitaal tot behoef van de erfgenamen
van Van Dijck Henrick tot Wiekevorst, welke rente op dit perceel blijft staan, belast en
gehypothekeerd.
3 februari 1733 Verkoop van land

[EHT-OGA10-172]

Meulemans Henrick (bejaarde jongeman) met autorisatie van zijn moeder Molenberghs
Catharina. De voorstaande Molenberghs Catharina ook gemachtigd bij testament tussen
haar en wijlen haar man Meulemans Dilis aangegaan en gepasseerd voor notaris Henricx
binnen Westerlo op 13 februari 1723.
Hij verkoopt in die kwaliteit aan Douwen Martinus (inwoner van Zoerle) en zijn vrouw Kenis
Elisabeth een heuvel gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme renende oost Van
Kerckhoven Marten erfgenamen, zuid de andere helft competerende aan de voorstaande
weduwe, west Van Hout Paulus erfgenamen en noord De Belder Paulus erfgenamen. De
lasten en cijnzen blijven voor de ene helft voor de verkopers en voor de andere helft voor de
kopers. Deze verkoop geschied ook met toestemming van Verbist Jan Baptist vermits deze
heuvel aan hem als rentheffer is gesteld als onderpand.
13 april 1733 Verkoop van land

[EHT-OGA10-172]

Breugelmans Huybrecht, Daems Nicolaus, Versprengelen Amandt en Ven Francis allen
Laten van Eindhouthamme en alzo representerend het corpus van deze gemeente. Ze
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verkopen in die kwaliteit aan Verhoeven Jan een voorhoofd gelegen tegen het huisblok van
de koper groot 10 roeden renende oost Voortackers Jan, zuid de koper, west dezelfde en
noord Blanckers Jan erfgenamen.
11 mei 1733 Verkoop van land

[EHT-OGA10-172]

Breugelmans Huybrecht, Daems Nicolaus en Versprengelen Amandt allen Laten van
Eindhouthamme en alzo representerend het corpus van deze gemeente. Ze verkopen in die
kwaliteit aan Ven Francis een voorhoofd gelegen tegen het land van de koper genaamd De
Poeleynd Sille groot 50 roeden renende oost Bellincx Michiel, zuid den loop, west dezelfde
loop en noord de gemeynte vroente.
13 april 1733 Verkoop van land

[EHT-OGA10-173]

Lemmens Guilliam als volmacht hebbend van Van Imschoot Petronella weduwe van
wijlen Van Kerckhoven Peeter. De voorstaande weduwe is ook geautoriseerd vanwege de
wethouders van Gent. Hij verkoopt in die kwaliteit, nadat voorheen afstand gedaan was door
Helsen Geeraert als oorspronkelijke koper van het nabeschreven goed, aan Lemmens
Peeter (zoon van Lemmens Adrianus) als approximant bij akte van vernaardering
(geïnitieerd voor de wethouders alhier tegen de voorstaande Helsen Geeraert) een perceel
weide gelegen onder Eindhouthamme tot Zoerle in De Voorthiens renende oost De Bal
Jacobus erfgenamen, zuid Van Hout Paulus erfgenamen, west weduwe van Meulemans Dilis
en Douwen Marten en noord Verswijvel Hendrick erfgenamen.
20 november 1733 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-173]

Omdat kwestie en geschil stond te gereizen tussen Van De Poel Martinus weduwnaar van
wijlen Wilms Dimpna en de mombers van de wezen achtergelaten bij de voorstaande
Wilms Dimpna verwekt met de voorstaande Van De Poel Martinus. En ook om eventuele
moeilijkheden tussen de voor- en nakinderen te voorkomen over de havelijke goederen.
Daarom zijn gecompareerd de voorstaande Van De Poel Martinus ter ene zijde en Van De
Poel Jan en Wilms Jan in kwaliteit van mombers over de wezen bij hen nagelaten en
hebben ze volgend akkoord gesloten.
De 1e comparant zal gehouden zijn om zijn kinderen verwekt met Wilms Dimpna namelijk
Van De Poel Elisabeth en Van De Poel Maria Anna te onderhouden van eten en drank,
kleren en linnen, zowel ziek als gezond totdat ze gekomen zijn tot de ouderdom van 18
jaren. Als ze 18 jaar geworden zijn, zullen ze ieder krijgen 13 guldens courant geld. Als 1 van
deze wezen voortijdig komt te overlijden, zal de 1e comparant met de uitzet van dat kind een
begrafenis moeten laten houden. De 1e comparant zal mogen beschikken over alle mobilaire
goederen.
25 april 1735 Los inliggend briefje

[EHT-OGA10-174]

Ik ondergeschreven beken ontvangen te hebben uit handen van Mertens Peeter de som van
100 guldens gangbaar geld waarvan de aanvang is op 25 april 1735 en beloof daarvoor
jaarlijks te betalen 5 guldens van interest. Als het geld niet terugbetaald wordt binnen een
jaar dan zal Mertens Peeter gegooid worden op een veld in Eindhouthamme genaamd De
Poeltent Siel en was ondertekend: Ven Jan Francus en Ven Elisabeth.
Ontvangen bij mij ondergeschreven uit handen van Ven Frans en Ven Henrick (meyer) in
kwaliteit van mombers over de wezen van de voorstaande Ven Frans de som van 100
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guldens courant in voldoening van het kapitaal van 100 guldens op de andere zijde vermeld.
Met alsnog 4 guldens in voldoening van de rente. Actum te Eindhouthamme op 20 februari
1741 en was ondertekend: Mertens Peeter.
18 januari 1734 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-176]

Compareerden Eerwaarde heer Sigers Thomas in kwaliteit als pastoor van Eindhout en
Crooneborghs Peeter als Heilige Geestmeester van Eindhout en alzo als afgevaardigden
van de Heilige Geest van Eindhout. Item Schuermans Amandt (als geëede) en
Breugelmans Huybrecht (als geassumeerde uit de wet) als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Cuypers Maria daar vader af leeft Luyten Peeter. Item de
voorstaande Luyten Peeter voor het vruchtgebruik waaraan hij alsnu verzaakt.
Ze verkopen aan Versprengelen Amandt een huis, schuur, stallen, hof, binnenveld met het
voorhoofd daaraan groot 100 roeden renende oost drossaard Mangelschots erfgenamen,
zuid de gemeynte, west heer Wuyts en noord Vermeeren Wilboort erfgenamen.
15 maart 1734 Verkoop van land

[EHT-OGA10-176]

Verswijvelt Martinus verkoopt aan Wilms Jan en zijn vrouw Van Echelpoel Maria de helft
van 325 roeden land gelegen onder Eindhouthamme tot Zoerle en waarvan de andere helft
toekomt aan de erfgenamen van Sijmens Adriaen renende deze helft oost Lemmens
Peeter, zuid s’heeren straat, west Sijmens Adriaen erfgenamen en noord de koper.
Op dit perceel is bepand een rente van 100 guldens tot behoef van Stassens Anna Maria
(geestelijke dochter) volgens akte alhier gepasseerd op 20 mei 1730, welke rente de koper
tot zijn last is nemende.
25 april 1735 Verkoop van land

[EHT-OGA10-177]

Compareerden Nuyens Peeter als vruchtgebruiker van het nabeschreven goed en waarvan
hij verklaart af te zien. Item dezelfde Nuyens Peeter voor de eigendom naast Goyvaerts
Marten (als geëede) en Wuyts Marten (als geassumeerde uit de wet) als mombers over de
minderjarige kinderen van de comparant verwekt met wijlen Douwen Cathlijn. De
voorstaande mombers met autorisatie van de wethouders van Tongerlo. Item Douwen Jan
voor zichzelf. Item heer Aerts Frans in huwelijk met De Bal Maria Elisabeth die verklaard
geautoriseerd te zijn vanwege zijn vrouw, De Bal Anna, heer De Bal Hendrick, De Bal
Siardus, De Bal Cornelius en De Bal Wouter. Allen erfgenamen van wijlen Douwen
Antonius en Willems Maria alsook van Dresselaers Margarita.
Ze verkopen aan Van Der Wespen Reynier en zijn vrouw Van Kerckhoven Joanna een
perceel weide en heide groot 200 roeden gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme en
genaamd De Voortiens renende oost en zuid Schafraet Jacobus erfgenamen, west Helsen
Jan cum suis en noord …
5 november 1735 Verkoop van land

[EHT-OGA10-177]

Compareerde Wouters G. als deurwaarder uit kracht en naar vermogen van een procuratie
aan hem verleend door heer Van Engelen Josephus. Dezelfde Van Engelen Josephus
ook gemachtigd en geautoriseerd in de Raad van Brabant op 2 september 1735. Welke
comparant kent en lijdt mits deze, na 3 voorgaande proclamaties mitsgaders het houden van
3 zitdagen in De Wildeman tot Herentals, verkocht te hebben aan Van Springel Amandus
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en zijn vrouw Spapen Joanna Catharina als meestbiedende een perceel land waar vroeger
een huis en schuur op stond groot 400 roeden gelegen tot Eindhouthamme renende oost de
gemeynte en Claes Elisabeth, zuid Gebruers Jan, west de straat en noord de gemeynte.
Dit perceel heeft gecompeteerd aan Vennekens Jan bij koop tegen de erfgenamen van de
heer doctor Lepage.
9 april 1736 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-178]

Compareerde Huybrechts Peeter uit kracht en naar vermogen van een procuratie aan hem
verleend vanwege Sijmons Adriaen en zijn vrouw Verswijvelt Jenneken (dochter van
Verswijvelt Henricus) en waarvan de inhoud is als volgt:
Op heden 2 januari 1736 compareerden voor Verluyten L. als secretaris van Zoerle-Parwijs
Sijmons Adriaen en zijn vrouw Verswijvelt Jenneken (dochter van Verswijvelt Henricus)
die bekennen schuldig te zijn aan Vermeerbergen Jan (zoon van Vermeerbergen Adrianus)
een som van 200 guldens waarvan 100 guldens die de comparanten overgenomen hebben
van Van Den Brande Peeter (zoon van Van Den Brande Joannes) over de schuur die aan
Van Den Brande Peeter nom. uxoris bevallen was bij deling. De eerste betaling van deze
rente zal ingaan op 17 maart 1726.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Veldeken gelegen onder
Eindhouthamme groot een bunder renende oost zichzelf, zuid Van Den Brande Jan en
Lauwrijs Joachim, west Helsen Jan erfgenamen en noord Seyen Jan of Vandevecken Jan
cum suis.
Ze herkennen en vernieuwen alsnu deze rente … en is ook gecompareerd Mertens Jan
Baptist die in hetzelfde pand tot behoef van de voorstaande Vermeerbergen Jan tot verhaal
van het voorstaande kapitaal van 200 guldens hierin is gegooid.
4 juli 1736 Verkoop van land

[EHT-OGA10-179]

Breugelmans Huybrecht, Daems Niclaes, Verhoeven Jan, Ven Francis en Peeters
Cornelis als Laten van Eindhouthamme en alzo representerend het corpus van deze
gemeente verkopen aan Versprengelen Amandus en zijn tegenwoordige huisvrouw een
perceel erve uit de gemeynte vroente groot 5 roeden en 5 voeten gelegen in Het Poeleynde
aan het huis van de koper. Renende oost en zuid De Vroente, west koper en noord weduwe
van heer drossaard Mangelschots.
4 juli 1736 Verkoop van land

[EHT-OGA10-179]

Breugelmans Huybrecht, Daems Niclaes, Verhoeven Jan, Ven Francis en Peeters
Cornelis als Laten van Eindhouthamme en alzo representerend het corpus van deze
gemeente verkopen aan Hollants Jan Baptist en zijn tegenwoordige vrouw Verbraken
Anna een perceel erve uit de gemeynte vroente groot 75 roeden gelegen in Het Huysbroeck
renende oost en noord de gemeynte, west en zuid de koper.
24 september 1736 Verkoop van land

[EHT-OGA10-179]

Compareerden Meulemans Henrick voor zichzelf en ook als momber over zijn minderjarige
zusters en broers met autorisatie van de wethouders van Tongerlo. Hij heeft ook last van
Meulemans Jan Baptist. Item Meulemans Egidius voor zichzelf en ten laatste Audenrogh
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Jan als in huwelijk met Meulemans Lucia. De voorstaande comparanten maken zich ook
sterk voor Meulemans Catharina in huwelijk met Cools Jan, alsook voor Meulemans
Maria. Allen als kinderen en erfgenamen van wijlen Meulemans Dilis en zijn vrouw
Molenberghs Catharina.
Ze verkopen aan Lauwerijs Jan en zijn vrouw Maes Anna een perceel hooiwas gelegen in
De Voortiens tot Zoerle onder Eindhouthamme groot 200 roeden renende oost Douwen
Marten, zuid De Laak, west Van Hout Paulus erfgenamen en noord Douwen Marten.
4 februari 1737 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-180]

Ven Anna Elisabeth in huwelijk met Mertens Jan Baptist bekent ontvangen te hebben van
Mertens Peeter weduwnaar van wijlen Bouwen Maria een som van 150 guldens courant
geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve en hof met het huis, schuur en de
stallen daarop staande groot 2 sillen renende oost Ven Peeter en heer Prelaat, zuid de
gemeynte, west juffrouw Wellens erfgenamen en noord de gemeynte.
In de marge:

Compareerde Mertens Jan Baptist die de originele rentbrief vertoond met
de kwitantie daaronder staande en ondertekend door Mertens Jan Baptist
op 19 maart 1749 waaruit blijkt dat dezelfde Mertens Jan Baptist (zoon
van Mertens Petrus) bekend voldaan te zijn van het voorstaande kapitaal
met de interesten van dien .. actum 24 maart 1749.

16 mei 1737 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-180]

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen, erfgenamen en representanten van
wijlen Peeters Henrick (zoon van Peeters Petrus) en Verhoeven Barbara namelijk Peeters
Peeter voor zichzelf, Van Outsel Ferdinand als man en momber van Peeters Anna,
Verheyden Peeter als geëede momber naast de voorstaande Peeters Peeter over de
wezen achtergelaten bij wijlen Peeters Francis daar moeder af leeft Heus Maria. Item
Peeters Henrick. Item Helsen Joris als geassumeerde momber uit de wet over Peeters
Maria. Item Peeters Adriaen en als laatste Peeters Jan. Ze hebben gescheiden en gedeeld
in 7 gelijke kavels als de navolgende goederen.
Kavel A, bevallen aan Peeters Jan:
•

•

•

Een huis, stallen en hof met het erf waarop de schuur staat (die nog 1 jaar mag
blijven staan) groot 60 roeden, gestaan en gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme
renende oost Van Hout Paulus erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Wagemans
Henricus en noord dezelfde kavel met de helft van het binnenveld.
Een heide genaamd De Rothheyde groot een half bunder gelegen onder Zoerle
Westerlo renende oost meyer Wouters erfgenamen, zuid Sijmens Adriaen, west De
Broeckstraet en noord Van Hout Paulus erfgenamen.
20 guldens courant geld te geven aan kavel C.

In de marge:

Depost deze 1e kavel aangenomen door Peeters Henrick.

Kavel B, bevallen aan Peeters Henrick:
•

Een perceel eussel groot 3 sillen gelegen in De Voortiens onder deze jurisdictie
renende oost Peeters Marten, zuid Mesis Anna, west Halloint Philip en noord het
straatje.
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25 guldens courant geld te geven aan kavel C.

In de marge:

Depost deze 2e kavel aangenomen en door Peeters Henrick gecedeerd
aan Peeters Jan.

Kavel C, bevallen aan Verheyden Peeter tot behoef van de wezen achtergelaten bij wijlen
Peeters Frans:
•
•
•

De schuur zonder de grond zoals beschreven bij kavel A.
Een perceel heide groot een sille gelegen onder Zoerle Westerlo renende oost
Ceulkens Jan, zuid Van Hout Andries, west Ceulkens Jan en noord De Boschstrate.
Te trekken van alle andere kavels een som van 170 guldens courant geld.

Kavel D, bevallen aan Peeters Peeter:
•

•

Een perceel bempd groot 150 roeden gelegen onder Zoerle Parwijs renende oost
Verleuffelt Jan, zuid Lemmens Peeter, west secretaris Luyten en noord Coremans
Peeter nom. uxoris.
25 guldens courant geld te geven aan kavel C.

Kavel E, bevallen aan Helsen Joris tot behoef van Peeters Maria:
•

•

De helft van het binnenveld in het westen af te meten tegen de 6e kavel gelegen
onder Eindhouthamme renende oost de andere helft, zuid Stevens Jan erfgenamen,
west Vermeerbergen Jan erfgenamen en noord de straat.
50 guldens courant geld te geven aan kavel C.

Kavel F, bevallen aan Peeters Adriaen 6:
•

•

De andere helft van het voorstaande binnenveld ten oosten tegen de 5e kavel
gelegen renende oost Van Hout Paulus erfgenamen, zuid 1e kavel, west de andere
helft en noord de andere helft.
50 guldens courant geld te geven aan kavel C.

Kavel G, bevallen aan Peeters Anna:
•

Een perceel land genaamd Den Berghpadt groot een derdel gelegen onder Zoerle
Parwijs renende oost Vermeerbergen Jan erfgenamen, zuid Van Hout Paulus
erfgenamen, west Van Hout Andries en noord Van Hout Paulus erfgenamen.

17 juni 1737 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-182]

Compareerden Van De Poel Jan en Daems Nicolaes als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Willems Dimpna daar vader af leeft Van De Poel Marten naast
dezelfde Van De Poel Marten voor het vruchtgebruik waarvan hij afziet. Item Willems Jan
voor zichzelf. Item Willems Marie (bejaarde jongedochter) geassisteerd met Cauwberghs
Adriaen als momber aan haar met het recht gegeven. Item Willems Joanna geassisteerd
met haar man en momber Peeters Cornelis. Item Willems Catharina geassisteerd met
haar man en momber Vertessen Lauwrijs. Allen als kinderen, erfgenamen en
representanten van wijlen Willems Peeter en zijn vrouw Claes Elisabeth.

6

Ook gekend als Peuzze-Jaan, de brandstichter van Zoerle-Parwijs.

Goedenisboek Eindhouthamme 1671-1795

P a g i n a | 96

Ze verkopen aan Everaerts Matthijs en zijn vrouw een huis, hof en binnenveld groot 75
roeden gestaan en gelegen onder deze jurisdictie renende oost advocaat Honsberghen nom.
uxoris, zuid en west Smolderen Christiaen erfgenamen, noord De Vroente. Op dit huis is ook
nog verpand een rente van 100 guldens kapitaal wisselgeld aan de Kerk van Eindhout.
17 juni 1737 Verkoop van land

[EHT-OGA10-182]

Compareerden Van De Poel Jan en Daems Nicolaes als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Willems Dimpna daar vader af leeft Van De Poel Marten naast
dezelfde Van De Poel Marten voor het vruchtgebruik waarvan hij afziet. Item Willems Jan
voor zichzelf. Item Willems Marie (bejaarde jongedochter) geassisteerd met Cauwberghs
Adriaen als momber aan haar met het recht gegeven. Item Willems Joanna geassisteerd
met haar man en momber Peeters Cornelis. Item Willems Catharina geassisteerd met
haar man en momber Vertessen Lauwrijs. Allen als kinderen, erfgenamen en
representanten van wijlen Willems Peeter en zijn vrouw Claes Elisabeth.
Ze verkopen aan heer Ven Henrick (meyer alhier) en zijn vrouw Hollants Elisabeth een
perceel weide groot een half sille gelegen onder deze jurisdictie renende oost de gemeynte
strate, zuid Gebruers Jan, west Versprengelen Amandt en noord de gemeynte.
2 juli 1737 Verkoop van land

[EHT-OGA10-183]

Lemmens Peeter (inwoner van Zoerle) verkoopt aan Liekens Jan en zijn vrouw Van Hout
Adriana een perceel weide of bempd groot 222 roeden gelegen in De Voortiens tot Zoerle
renende oost Helsen Jan erfgenamen, zuid Van Hout Paulus erfgenamen, west Douwen
Marten en noord Verswijvelt Hendrick erfgenamen.
3 februari 1738 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-183]

Compareerden Aerts Peeter en Claes Jan als geëede mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Claes Aldegonda daar vader af is Aerts Francis ter ene zijde en
dezelfde Aerts Francis met zijn toekomende huisvrouw Pauwels Barbara ter andere zijde
ter andere zijde. Om alle mogelijke geschillen te vermijden over de havelijke goederen
achtergelaten bij Claes Aldegonda, hebben ze volgend akkoord gesloten.
De 2e comparant zal genoodzaakt zijn om zijn 2 kinderen met name Aerts Henricus en
Aerts Joanna Maria wel en behoorlijk te onderhouden van eten en drank, klederen en
lijnwaad, ziek of gezond tot dat deze gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. Hij moet
hen ook leren lezen en schrijven en laten onderrichten in de christelijke leer. Als de kinderen
18 jaar geworden zijn, zal de 2e comparant aan ieder van hen moeten geven een som van 10
guldens en 10 stuivers.
Als 1 van de wezen voortijdig komt te overlijden, zal de 2e comparant dat kind ter aarde
moeten bestellen met een tamelijke uitvaart waartegen de 2e comparant zal profiteren de
voorstaande uitzet. Als de wezen 18 jaar geworden zijn, zullen ze ook nog genieten uit een
rente van 40 guldens kapitaal wisselgeld staande tot last van Goossens Nicolaes tot Vorst.
3 april 1734 Kwitantie

[EHT-OGA10-184]

De ondergeschreven bekent ontvangen te hebben van heer Sigers Thomas pastoor van
Eindhout de som van 100 guldens wisselgeld tot kwijting van een gehypothekeerde rente
van 150 guldens kapitaal wisselgeld tot last van Luyten Peeter. Van Welke som ik beken
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voldaan te zijn actum in Antwerpen 3 april 1734 en was ondertekend: Grigis Juliana
Jacoba.
2 juni 1738 Verkoop van land

[EHT-OGA10-185]

Compareerden Verlinden Jan Baptist en Verlinden Peeter naast Vermeerbergen
Sebastiaen in huwelijk met Verlinden Maria. Item Stevens Egidius als momber over de
wezen achtergelaten bij wijlen Jennen Paulus en Lemmens Dimpna. Allen als erfgenamen
van wijlen Verlinden Jan Baptist.
Item Meesens Cathlijn geassisteerd met Dausy Amandus haar schoonzoon naast
Verlinden Maria en haar man Vincx Peeter. Dezelfde Vincx Peeter zich ook sterk makend
voor Verlinden Guilliam. Allen als erfgenamen van Mesens Anna.
Ze verkopen aan Peeters Martinus (inwoner van Zoerle) een bempd groot 324 roeden
gelegen tot Zoerle bij De Voortiens onder deze jurisdictie renende oost Sijmons Adriaen
erfgenamen, zuid en west De Clijn Laecke, noord Peeters Henrick erfgenamen.
9 juni 1738 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-185]

Peeters Martinus (inwoner van Zoerle) bekent ontvangen te hebben uit handen van juffrouw
Cools Maria Theresia, tegenwoordig novice op het Begijnhof van Herentals, een som van
300 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel bempd groot 324 roeden gelegen bij De Voortiens
tot Zoerle onder deze jurisdictie renende oost Sijmons Adriaen erfgenamen, zuid en west De
Laecke, noord Peeters Henrick ergenamen. Item een perceel land genaamd De Neerhost
groot 250 roeden gelegen tot Zoerle aan Den Bergh renende oost De Breede Strate, zuid
Sijmons Adriaen erfgenamen, west Peeters Henrick erfgenamen en noord De Voortiens
Strate.
(zonder datum) Los inliggend briefje

[EHT-OGA10-186]

De regenoten onder Vorst:
•
•
•
•
•
•
•

Den Langen bemt west Heermans Jan, noord Smiss Elisabeth, oost De Goerstraet,
zuid Renders Arnoldus
Een vierdeel land oost Den Heyligh Geest zuid Van Neylen Arnoldus, west
Willemoons Francus, noord den heer pastoor.
Een half sille land oost Welles Elisabeth, west en noord Geboes Jan, zuid Van Roey
Barbara
Een sille land zuid Beelinck Arnoldus of Beelinck Jan, noord Heermans Arnoldus,
west heer drossaard.
Een perceel land onder loey noord Berchmans Henderick, west Geysbrechts
Francus, zuid de straat tot Veerle
Het land noord Hollans Matthijs, zuid Boenen Jan of Luyten Michiel, west Hollans
Hendericus.
De weide noord en west Verachtert Michiel, zuid heiligen geest of Hollans Henderick.
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[EHT-OGA10-187]

Helsen Jan Baptist (inwoner van Werchter) verkoopt aan zijn broer Helsen Joris een
kamer tot half de schouw met de kelder, kelderkamer en de helft van de put mitsgaders de
helft van de schuur en de helft van het binnenveld daaraan en respectievelijk gelegen tot
Zoerle onder Eindhouthamme groot 367 roeden. Dit goed aan de comparant ten dele
bevallen bij scheiding en deling tussen hem en de koper gepasseerd voor notaris Mertens
op 4 oktober 1736 renende oost den berghpat, zuid Halloint Philip erfgenamen, west de
koper en noord Van Hout Paulus erfgenamen.
Hierop is ook gestaan een rente van 100 guldens tot behoef van de weduwe van Van Dijck
Henrick tot Wiekevorst. Als ook 3 veertelen koren jaarlijks aan de Heilige Geest van
Westerlo. Van deze 367 roeden zijn ongeveer 80 roeden gelegen onder Zoerle Parwijs
renende oost den berghpat, zuid Halloint Philip erfgenamen, west de koper en noord Van
Hout Paulus erfgenamen.
27 oktober 1738 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-188]

Helsen Joris (mede Laat) en zijn vrouw Bries Maria bekennen ontvangen te hebben uit
handen van Jonker Van Cauwegom Louis Ignatius en zijn zuster Vrouw Van Cauwegom
Josina Martina een som van 700 guldens wisselgeld.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stallen en schuur met het erf daaraan groot 576
roeden gestaan en gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme renende oost zichzelf, zuid
Halloint Philip erfgenamen, west en noord de straat.
16 maart 1739 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-188]

Alzo kwestie en geschil stond te ontstaan tussen Ven Francis die in huwelijk geweest is met
Ven Elisabeth ter ene zijde en Ven Henrick (meyer) en Peeters Cornelis als mombers
over de wezen bij wijlen de voorstaande Ven Elisabeth in huwelijk met de voorstaande Ven
Francis verwekt, aangaande de mobilaire erfgoederen door dezelfde Ven Elisabeth
achtergelaten en in haar sterfhuis bevonden. Ze sluiten volgend akkoord.
Ven Francis zal genoodzaakt zijn om zijn 4 wezen namelijk Ven Peeter Ludovicus, Ven
Melchior Cornelis, Ven Anna Elisabeth en Ven Anna Maria wel en behoorlijk te
onderhouden van kost, klederen en lijnwaad, zowel ziek als gezond totdat ze gekomen zijn
tot de leeftijd van 18 jaren. Als de kinderen 18 jaar geworden zijn, zal elk kind ook ontvangen
een som van 42 guldens en 5 veertelen koren.
Als 1 van de kinderen voortijdig komt te overlijden, zal de helft van de uitzet overgaan op de
andere wezen en de andere helft op hun vader. De vader zal wel moeten betalen de
begrafenis van het overleden kind. Ven Francis mag de goederen van de wezen laten
belasten met een obligatie van 100 guldens kapitaal staande tot behoef van Mertens Peeter
tot Vorst. Dit kapitaal heeft gediend om het huis en binnenveld aan te kopen van de
erfgenamen van Bouwen Jan Baptist. Hij zal ook nog mogen lichten een rente van 150
guldens kapitaal die moet dienen tot voldoening van zijn collecte boek en de last van een
perceel land gekocht uit de gemeente Vroente. De vader zal ook betalen alle passieve
schulden waarmee het sterfhuis belast is.
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[EHT-OGA10-189]

Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter
ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van wijlen Hollants Ferdinand en Boonen
Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.
Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan,
west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants
Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij
De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west
Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende
oost …
Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan
alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
•

•

De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het
geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende
in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
250 guldens courant geld te trekken van kavel A.

1 februari 1740 Verkoop van land

[EHT-OGA10-190]

Peeters Jan (bejaarde jongeman) verkoopt aan zijn broer Peeters Peeter (tegenwoordig
inwoner tot Heultje) een perceel eussel of bempd gelegen in De Voortiens tot Zoerle onder
Eindhouthamme groot 200 roeden renende oost Peeters Adriaen, zuid Halloint Philip
erfgenamen, west wezen van Peeters Francis en noord De Voortiens Straet.
De koper betaald een deel van de koopsom met een obligatie van 100 guldens kapitaal
staande tot last van Helsen Marten (zoon van Helsen Adrianus).
(zonder datum) Los inliggend briefje

[EHT-OGA10-191]

Gij heeren schepenen zijt zo ook van aan mij te doen gij u hebt … Peeters Maria die is in
alles content behalve van een … te hebben gelijk de andere getrouwd hebben gehad …
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[EHT-OGA10-192]

Compareerden Kerckhofs Jan, Kerckhofs Adriaen, Kerckhofs Henricus, Kerckhofs
Andries, Kerckhofs Peeter en Kerckhofs Cornelis naast Tielemans Henrick in huwelijk
met Kerckhofs Anna Maria. Ze hebben ook procuratie van Kerckhofs Jan en Kerckhofs
Catharina. Allen als erfgenamen van wijlen Kerckhofs Henrick en zijn vrouw Van Geel
Anna.
Ze verkopen aan Nijs Dominicus en zijn vrouw Ven Catharina een huis, stallen, hof en
binnenveld daaraan gelegen groot 200 roeden renende oost De Vroente, zuid Abdij van
Tongerlo, west Bellincx Michiel en noord de straat. Item alsnog de schuur daartegen ten
noorden en het land daaraan gelegen groot 50 roeden renende oost en zuid de straat, west
de straat en noord Pauwels Henrick. Deze panden belast met 125 guldens kapitaal
wisselgeld en alsnog 75 guldens kapitaal wisselgeld respectievelijk tot behoef van Smits
Peeter erfgenamen, welke kapitalen zullen korten aan de koopprijs.
3 oktober 1740 Verkoop van land

[EHT-OGA10-192]

Compareerden Voortackers Jan en Voortackers Andries naast Adriaens Cornelis in
huwelijk met Voortackers Elisabeth. Item Michiels Henrick in huwelijk met Van De Vliet
Cathrien. Item Van Genechten Andries nom. uxoris Cools Marie. Item Verbeeck Cornelis
nom. uxoris Cools Anna. Item Michiels Adriaen als man en momber van Voortackers
Maria. Item Verhoeven Arnoldus en Verhoeven Cornelis. Item Peeters Cornelis als
gemachtigd bij procuratie verleend vanwege Van Houten Joannes, Van Genechten
Michiel en zijn vrouw Vennekens Maria naast Van Petegem P. B. G.
Allen als erfgenamen van wijlen Verhoeven Jan en zijn vrouw Vennekens Joanna Maria.
Ze verkopen aan Schellens Willem een perceel weide groot een half sille gelegen aan Het
Goor renende oost de gemeynte, zuid zichzelf, west den dijk en noord Blanckaerts Cornelis.
Item een perceel weide bij de voorgaande gelegen groot 25 roeden renende oost
Voortackers Jan, zuid en west zichzelf, noord Blanckaerts Jan erfgenamen.
21 januari 1741 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-193]

Peeters Maria en haar man Faes Francis (inwoners van Westmeerbeek) bekennen
ontvangen te hebben uit handen van eerwaarde heer Jennen Henricus in kwaliteit als
pastoor van Tongerlo en representerend de Heilige Geest van Tongerlo, een som van 300
guldens courant.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stallen en schuur met den hof en het binnenveld
daaraan gelegen groot 326 roeden gestaan onder Zoerle jurisdictie van Eindhouthamme en
genaamd De Briel renende oost Van Hout Paulus erfgenamen, zuid en noord de straat, west
weduwe Van Dijck Henrick. Compareerden ook Peeters Adriaen, Peeters Henrick en
Peeters Jan broers van de 1e comparante die ook mede eigenaar zijn van dit pand en
hiermee akkoord gaan.
In de marge:

Compareerde Wijnans Jan Baptist als momber over de wezen
achtergelaten bij wijlen Helsen Ignatius en Wijnans Catharina die
vertoont een kwitantie van 23 november 1762 ondertekend door Gillebert
Thomas als pastoor van Tongerlo waaruit blijkt dat de pastoor in de naam
van de Heilige Geest van Tongerlo ontvangen heeft uit handen van de
eerwaarde heer Helsen en de comparant als mombers over de
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voorstaande wezen het kapitaal van 300 guldens en de interesten … actum
11 maart 1763.
30 januari 1741 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-194]

Compareerden Ven Francis weduwnaar van wijlen Ven Elisabeth naast heer meyer Ven
Henrick als geëede mombers over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen de
voorstaande Ven Elisabeth die zijn zuster was en waarvan vader is de 1e comparant. De 1e
comparant bekent ontvangen te hebben van Stevens Adriaen als tegenwoordig
korenmeester in de Abdij van Tongerlo een som van 200 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Poeleynd Sille groot een half
bunder en gelegen op Het Poeleynde renende oost zichzelf, zuid heer Prelaat, west en
noord De Vrunte. Item een perceel land genaamd Niclaes Van Luyckbosch groot 153 roeden
renende oost De Veltstraete, zuid en west Bacx Nicolaes erfgenamen en noord Berghmans
Aert erfgenamen.
In de marge:

Compareerde Ven Frans die vertoont de originele rentbrief van 200
guldens met de kwitantie daaronder geschreven waaruit blijkt dat Stevens
Adriaen heeft ontvangen op 12 augustus 1743 het voorstaande kapitaal
van 200 guldens … actum 25 september 1743.

17 juli 1741 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-195]

Compareerde Schellens Willem kennende en lijdende mits deze als koper der goederen
achtergelaten door wijlen Verhoeven Jan en zijn vrouw Vennekens Joanna Maria over het
legaat door wijlen de voorstaande echtgenoten bij hun testament gepasseerd voor notaris
Mertens op 31 juli 1739 van 200 guldens kapitaal courant geld en gemaakt aan de Gilde
van Sint-Sebastianus tot Eindhout op de last van 2 jaarlijkse missen van requiem tot lafenis
… Als gevolg hiervan is hij nu deze 200 guldens schuldig aan de voorstaande gilde.
Als onderpand wordt gegeven een perceel weide gelegen aan Het Goor groot een half sille
renende oost de gemeynte, zuid zichzelf, west den dijk en noord Blanckaerts Cornelis. Item
een perceel weide bij de voorstaande gelegen groot 25 roeden renende oost Voortackers
Jan, zuid en west zichzelf, noord Blanckaerts Cornelis. Item een perceel land groot 267
roeden gelegen bij de voorstaande weiden renende oost, west en noord zichzelf, zuid
Prelaat van Tongerlo. Compareerde vervolgens Ven Peeter die in de naam van de
voorstaande gilde is gegooid in deze panden.
21 augustus 1741 Verkoop van huis
•
•

•
•

[EHT-OGA10-195]

Smolderen Christiaen voor zichzelf en ook als gelaste vanwege Smolderen Gerard
zijn broer.
Dezelfde Smolderen Christiaen naast Daems Michiel in kwaliteit als geëede
mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen Daems Antoni daar moeder af leeft
Smolderen Maria naast dezelfde Smolderen Maria in persoon. Ze hebben ook
autorisatie van de wethouders van Eindhout.
Smolderen Anna Catharina en haar man en momber Aerts Peeter.
Smolderen Jan Baptist

Allen kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Smolderen Christiaen en Van
Bael Maria. Ze verkopen aan Voortackers Henrick een huis, stallen, schuur, hof,
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binnenveld en weide daaraan groot 300 roeden gestaan en gelegen tot Eindhouthamme
renende oost Everaerts Matthijs en heer Honsbergen, zuid Van Roy Henrick erfgenamen,
west Het Beeckstraetje en noord De Rendersstrate of plein.
Dit huis belast met 2 renten ieder van 100 guldens kapitaal wisselgeld, de 1e tot behoef van
Smolderen Jan en Smolderen Catharina erfgenamen en de 2e tot behoef van Michiels
Wouter erfgenamen.
11 december 1741 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-196]

Compareerden Mans Jan Baptist weduwnaar van wijlen Van Genechten Adriana alsnu in
huwelijk met Hecxkens Joanna Maria ter ene zijde en Mans Henrick naast Mans Geerard
als geëede mombers over het weeskind bij wijlen de voorstaande Van Genechten Adriana
nagelaten daar vader af is de 1e comparant ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de
havelijke goederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Van Genechten Adriana.
De 1e comparant moet het weeskind onderhouden van eten en drinken, klederen en
lijnwaad, zowel ziek als gezond totdat hetzelfde kind gekomen is tot de ouderdom van 18
jaren. Als het kind 18 jaren is, zal het trekken een som van 16 guldens. Als het kind voortijdig
komt te overlijden, zal deze uitzet toekomen aan de 1e comparant. De 1e comparant zal dan
ook de uitvaart moeten betalen.
2 april 1742 Verkoop van land

[EHT-OGA10-197]

Compareerden Peeters Jan en De Ceuster Jan (voor de wet van Westerlo) als mombers
over de wezen achtergelaten bij wijlen Peeters Peeter daar moeder af is Swinnen Dimpna
naast dezelfde Swinnen Dimpna voor het vruchtgebruik van het nabeschreven goed.
Ze verkopen aan Helsen Gerardus (inwoner van Zoerle) en zijn vrouw Schafraets Maria
Anna een perceel eussel groot 227 roeden gelegen in De Voortiens tot Zoerle renende oost
Peeters Adriaen, zuid Peeters Francis, west Halloint Philip en noord het straatje.
23 april 1742 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-197]

Scheiding en deling aangegaan door de erfgenamen testamentair van wijlen juffrouw Van
Den Eynde Maghdalena (begijn) van de erfgoederen door de voorstaande begijn nagelaten
namelijk juffrouw Van Oostayen Maria Elisabeth voor zichzelf en ook met procuratie op
haar verleden door haar zusters en gepasseerd voor notaris Schepmans binnen Antwerpen
op 8 april 1742 voor de 1e struik.
Item Vennekens Jan als gelaste van Van Genechten Jan Baptist zijn behoudszoon 7. Item
Vennekens Francis voor zichzelf en ook als gelaste van Van Genechten Guilliam zijn
halfbroer. Item Keirsmakers Jan Baptist als momber over de wezen nagelaten bij wijlen
Van Genechten Petrus daar moeder af is Keirsmakers Maria Anna. En ten laatste de
voorstaande Vennekens Jan als vaderlijke momber over Vennekens Henricus zijn
minderjarige zoon. Allen voor de 2e struik.
Ze hebben gescheiden en gedeeld al de voorstaande erfgoederen in 2 gelijke kavels.
Kavel A, bevallen aan Van Oostayen Maria Elisabeth:

7

Behoudkinderen: kinderen waarover men het hoederrecht heeft.
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Een perceel land genaamd De Hoftkens groot 230 roeden gelegen alhier tot
Eindhouthamme renende oost de pleyn, zuid de straat, west Van Roy Henrick
erfgenamen en noord Mertens Jan Baptist.
De last van een rente van 100 guldens kapitaal wisselgeld tot behoef van de Heilige
Geest van Eindhout.
50 guldens courant geld te geven aan kavel B.

In de marge:

Ontvangen uit handden van juffrouw Van Oostayen Maria Elisabetha het
kapitaal van 100 guldens wisselgeld met de interesten actum 4 juni 1742.
Sigers Thomas, pastoor van Eindhout.

Kavel B, bevallen aan de nakinderen van voorstaande Vennekens Jan of de 2e struik 8:
•
•

Een perceel land genaamd De Heyde groot 300 roeden renende oost Nijs Dominicus,
zuid Bellincx Frans, west en noord de gemeynte.
50 guldens te trekken van kavel A.

4 juni 1742 Verkoop van land

[EHT-OGA10-198]

Juffrouw Van Oostaeyen Maria Elisabetha (bejaarde jongedochter) voor zichzelf en ook
geautoriseerd vanwege juffrouwen Van Oostaeyen Maria Theresia en Van Oostaeyen
Anna Catharina haar zusters volgens onwederroepelijke procuratie gepasseerd voor
notaris Schepmans binnen Antwerpen op 8 april 1742.
Ze verkopen aan heer meyer Ven Henrick voor hem en zijn vrouw Hollants Elisabetha een
perceel land genaamd De Hoffkens groot 231 roeden gelegen bij het plein alhier renende
oost De Beeckstraete, zuid en noord de gemeynte, west Van Roy Henrick erfgenamen en
Mertens Jan Baptist.
Dit perceel aan hen toekomend als erfgenamen testamentair van wijlen juffrouw Van Den
Eynde Maghdalena (begijn) en hun bevallen bij scheiding en deling gepasseerd voor de
wethouders van Eindhouthamme op 23 april 1742.
2 augustus 1742 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-199]

Ven Francis weduwnaar van wijlen Ven Elisabetha ten deze geassisteerd met heer meyer
Ven Henrick (als geëede) en Peeters Cornelis (als geassumeerde) mombers over de
wezen achtergelaten bij wijlen de voorstaande Ven Elisabeth daar vader af is de 1e
comparant.
De comparant bekent ontvangen te hebben uit handen van eerwaarde heer Sigers Thomas
(pastoor van Eindhout) als vertegenwoordiger van de Kerk van Eindhout een som van 250
guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De
Poeleynd Sille groot 250 roeden gelegen op Het Poeleynde renende oost Bellincx Francis,
zuid heer Prelaat, west de gemeynte en noord de straat. Item een perceel land genaamd
Claes Van Luyckbosch groot een half bunder renende oost het straatje, zuid en west Bacx
Nicolaes erfgenamen, noord Berghmans Aert erfgenamen.
In de marge:

8

Compareerde eerwaarde heer Verhiel Ignatius (pastoor van Eindhout) die
bekend het kapitaal van 250 guldens met de interesten ontvangen te

Zie PR Geel-Zammel: Elisabetha Van Eynde x Amandus Van Genechten xx Joannes Vennekens
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hebben uit handen van meyer Ven Henrick in naam van Ven Melchior.
Waarmee deze rente dood en teniet is … actum 24 maart 1760.
8 oktober 1742 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-199]

Voortackers Jan en zijn vrouw Bertels Gertrudis bekennen ontvangen te hebben uit
handen van Everaerts Mathijs een som van 150 guldens courant geld. Als onderpand wordt
gegeven een huis, stallen, schuur, hof, binnenveld en weide daaraan gelegen groot 300
roeden gestaan en gelegen aan het plein alhier renende oost Everaerts Mathijs, zuid
Mertens Jan Baptist en Van Roy Henrick erfgenamen, west de baan en noord de gemeynte.
In de marge:

Compareerde Everaerts Matthijs die bekend het kapitaal van 150 guldens
courant geld ontvangen te hebben uit handen van Voortackers Henrick
waardoor deze rente gecasseerd, dood en teniet is gedaan … actum 12
september 1746.

22 oktober 1742 Verkoop van land

[EHT-OGA10-200]

Van Dingenen Adriaen (inwoner van Eindhout) verkoopt aan Ven Peeter en zijn vrouw Van
Den Bruel Anna een perceel land groot een bunder gelegen bij de heide alhier renende oost
en noord de gemeynte heyde, zuid heer Honsbergen, west Mertens Mathijs erfgenamen.
5 november 1742 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-200]

Ven Peeter en zijn vrouw Van Den Bruel Anna bekennen ter zake van de koop der
hypotheek hiervoor beschreven door hun gedaan tegen Van Dingenen Adriaen tot
ontlasting van dezelfde, om en mits een som van 200 guldens courant schuldig te zijn aan
Mertens Peeter (inwoner van Vorst) een erfelijke rente van 9 guldens jaarlijks.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een bunder gelegen bij de heide alhier
renende oost en noord de gemeynte heyde, zuid heer Honsbergen, west Mertens Matthijs
erfgenamen.
In de marge:

Deze rente gekweten op 31 mei 1756 prout pater in hac registro folio 313
verso dus cassatie.

12 mei 1743 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-201]

Peeters Peeter (inwoner van Zoerle) bekent ontvangen te hebben uit handen van eerwaarde
heer Jennen Henricus (pastoor van Tongerlo) in naam van de Kerk van Tongerlo een som
van 100 guldens courant geld. Compareerde ook Waghemans Henrick schoonvader van de
1e comparant die gemachtigd is vanwege zijn vrouw De Winter Elisabeth, die verklaard te
pand te stellen een perceel land genaamd Het Lanckblock groot een half bunder gelegen tot
Zoerle onder Eindhouthamme renende oost Van Hout Andries, zuid s’heeren straat, west
Douwen Marten en noord de straat van Westerlo naar Hulshout.
In de marge:

Compareerde Smolderen Christiaen die vertoont de originele rentbrief
van 100 guldens kapitaal met de kwitantie daaronder staande en
ondertekend door Heutermans Athanasius (pastoor van Tongerlo) waaruit
blijkt dat de heer pastoor heeft ontvangen van de weduwe Simons tot
Zoerle als koopster van dit pand het kapitaal van 100 guldens met de
interesten. Hiermee is de voorstaande rente die heeft gestaan tot last van
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wijlen Peeters Peeter gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 18
december 1758.
25 juni 1743 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-201]

Vennekens Francis voor zichzelf en ook gemachtigd vanwege Vennekens Henrick, Van
Genechten Jan Baptist en Van Genechten Guilliam zijn respectievelijke broer en
halfbroers. Hij is ook gemachtigd vanwege Vennekens Jan zijn vader voor het vruchtgebruik
van het nabeschreven goed. Keirsmakers Jan Baptist als geëede momber over de wezen
achtergelaten bij wijlen Van Genechten Peeter daar moeder af is Keirsmakers Maria
Anna. Allen erfgenamen van Van Eynde Elisabetha.
Ze verkopen aan Nijs Dominicus een huis, stallen, hof, binnenveld met de schuur groot 100
roeden gestaan en gelegen alhier tot Eindhouthamme renende oost en noord de gemeynte,
zuid Abdij van Tongerlo, west Ven Peeter. Op dit pand is een schuld van 200 guldens tot
behoef van de Heilige Geest van Eindhout die mee verkocht wordt aan de koper.
22 juli 1743 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-202]

Nijs Dominicus en zijn vrouw Ven Maria Catharina verkopen aan Hollants Jan Baptist
een huis, stallen, schuur, hof en erf daaraan gelegen renende oost het plein, zuid Bellincx
Francis, west Bellincx Francis en noord Pauwels Henrick. Mitsgaders 200 guldens kapitaal
aan de erfgenamen van wijlen Smits Peeter.
In de marge:

Compareerde Dassen Marten die vertoont de kwitantie waaruit blijkt dat
Smedts Jan en Smedts Peeter als kinderen van wijlen Smedts Peeter
bekennen voldaan te zijn van de comparant koper van de voorstaande 200
guldens kapitaal … actum 12 februari 1770.

10 september 1743 Verkoop van land

[EHT-OGA10-202]

Vennekens Francis voor zichzelf en ook gemachtigd vanwege Vennekens Henrick en Van
Genechten Guilliam zijn respectievelijke broer en halfbroer. Hij is ook gemachtigd vanwege
Vennekens Jan zijn vader voor het vruchtgebruik van het nabeschreven goed. Item Van
Genechten Jan Baptist voor zichzelf. Keirsmakers Jan Baptist als geëede momber over
de wezen achtergelaten bij wijlen Van Genechten Peeter daar moeder af is Keirsmakers
Maria Anna. Allen erfgenamen van Van Eynde Elisabetha.
Ze verkopen aan Van Springel Amand bij cessie van de voorstaande comparanten een
perceel land genaamd De Heyde renende oost Bellincx Frans, zuid, west en noord de
gemeynte.
14 december 1743 Verkoop van schuur en land
•
•

•

[EHT-OGA10-203]

Van Hout Paulus, Van Hout Andries, Van Hout Henrick en Van Hout Jan, allen
voor zichzelf.
Voorstaande Van Hout Andries als momber over de wezen van wijlen Van Hout
Adriaen daar moeder af is Janssens Maria naast dezelfde moeder in persoon die
verklaard af te zien van het vruchtgebruik in het goed nabeschreven. Dit alles volgens
autorisatie van de wethouders van Meerhout.
Van Hout Adriana en haar man en momber Liekens Jan.
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De Ceuster Peeter als momber over de wezen achtergelaten bij wijlen Van Hout
Anna daar vader van is Verlinden Jan naast dezelfde vader in persoon die verklaard
af te zien van het vruchtgebruik in het goed nabeschreven. Dit alles volgens
autorisatie van de wethouders van Wiekevorst.
Verswijvel Adriaen en Verswijvel Peeter bejaarde kinderen van wijlen Van Hout
Catharina.

Allen kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Van Hout Paulus en Moons
Adriana. Ze verkopen aan Van Kerckhoven Joseph en Mertens Bernardus (ieder voor de
helft) een perceel land genaamd Het Tegeynen Landt groot 440 roeden met de schuur
daarop staande zo en gelijk hetzelfde is gestaan en gelegen op De Biest tot Zoerle onder
Eindhouthamme renende oost Den Broeckenwegh, zuid Van Kerckhoven Adriaen, west
Helsen Joris en noord de straat.
3 februari 1744 Verkoop van land

[EHT-OGA10-203]

Helsen Willem en zijn vrouw Van Den Brande Elisabeth verkopen aan Helsen Ignatius
een perceel weide gelegen in De Voortiens tot Zoerle onder Eindhouthamme renende oost
Geens Adriaen, zuid Liekens Jan, west weduwe Douwen Adriaen en noord Wagemans
Henrick.
16 maart 1744 Verkoop van schuur en land
•
•
•

[EHT-OGA10-203]

Van Hout Paulus naast Van Hout Catharina geassisteerd met haar man en
momber Balus Jan.
Van Hout Adriana (bejaarde jongedochter).
Van Hout Jan

De 3 laatste comparanten als kinderen van de 1e comparant en alzo te samen als
erfgenamen en representanten van wijlen Van Hout Paulus en Moons Adriana hun
respectievelijke ouders en grootouders. Ze verkopen aan Lemmens Francis een perceel
land groot een sille gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme op De Biest renende oost De
Broeckstraet, zuid wezen van Van Hout Anna, west Peeters Henrick erfgenamen en noord
s’heeren straat.
23 november 1744 Verkoop van land

[EHT-OGA10-204]

Van Hout Jan (zoon van Van Hout Adrianus) verkoopt aan Liekens Jan een perceel land
genaamd Het SmisLandt groot een sille gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme renende
oost de koper nom. uxoris met de andere helft, zuid Van Kerckhoven Adriaen, west De
Broeckstraete en noord s’heeren straat.
7 december 1744 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-204]

Van Hout Adriana en haar man en momber Liekens Jan bekennen ontvangen te hebben
uit handen van Vermeerbergen Jan Baptist (inwoner van Westerlo) een som van 180
guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het
Smislandt groot 193 roeden gelegen tot Zoerle Eindhouthamme renende oost
Vermeerbergen Adriaen erfgenamen, zuid Van Kerckhoven Adriaen, west De Veldstraete en
noord s’heeren straat.
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Compareerde Liekens Peeter die vertoont de originele rentbrief van een
rente van 180 guldens kapitaal met daaronder een kwitantie van 14 januari
1771 waaruit blijkt dat Halloint P. H. heeft ontvangen uit handen van de
comparant het voorstaande kapitaal. Waarmee deze rente gecasseerd,
dood en teniet is gedaan … actum 16 januari 1771.

8 maart 1745 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-205]

Bellincx Francis (inwoner alhier) bekent ontvangen te hebben uit handen van Stevens
Adriaen, momenteel korenmeester in de Abdij van Tongerlo, een som van 100 guldens
courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel hooiwas gelegen in Het Hambroeck
onder Eindhouthamme groot 200 roeden renende oost en noord heer Prelaat, zuid De Laak,
west Ven Francis.
In de marge:

Compareerde Bellincx Francis die de originele rentbrief vertoond van 100
guldens courant geld met daaronder de kwitantie van 22 januari 1755
waaruit blijkt dat zuster Werckx G. priorin van het Klooster van OnzeLieve-Vrouw te Zichem (die actie heeft van de erfgenamen van wijlen
Stevens Adriaen) bekend voldaan te zijn door de comparant van het
voorstaande kapitaal met de interesten. Hierdoor is deze rente gecasseerd,
dood en teniet gedaan … actum 31 mei 1756.

26 april 1745 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-205]

Van Hout Andries (zoon van Van Hout Paulus) verkoopt aan Peeters Jan (zoon van
Peeters Henricus) een huis, stallen, hof en land daaraan gelegen groot 92 roeden gestaan
tot Zoerle Eindhouthamme renende oost en west De Broeckstraet, zuid Peeters Henrick,
noord de wezen van Van Hout Anna. Toelen Jan mag dit huis als huurder blijven bewonen
voor de termijn van zijn huur.
De verkoper transporteert ook een obligatie van 300 guldens kapitaal staande tot last van
Van Den Brande Joannes tot Zoerle in huwelijk met Lemmens Dimpna en waarvan de
akte is gepasseerd voor notaris Verlinden tot Herselt op 20 december 1743. De
transportant heeft deze obligatie verkregen bij mangeling en transport tegen Peeters Peeter
(zoon van Peeters Petrus) volgens akte gepasseerd voor dezelfde notaris Verlinden op 26
oktober 1744.
12 september 1746 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-206]

Voortackers Henrick en zijn vrouw Bertels Gertrudis bekennen ontvangen te hebben van
Ven Henrick (meyer alhier) een som van 200 guldens courant geld. Als onderpand wordt
gegeven een huis, stallen, schuur, hof, binnenveld en weide daaraan gelegen groot 300
roeden gestaan bij het plein alhier renende oost Everaerts Matthijs, zuid Mertens Jan Baptist,
west de baan en noord het plein.
In de marge:

Compareerde Verboven Martinus in huwelijk met Ven Theresia die
bekent ontvangen te hebben uit handen van de erfgenamen van wijlen
Voortackers Henrick de som van 100 guldens courant geld met de
verlopen interesten, dus blijft deze rente alsnog 100 guldens kapitaal actum
5 november 1770.
Compareerde Voordeckers Franciscus cum suis die alhier vertoond de
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originele rentbrief van een kapitaal van 200 guldens kapitaal als wijlen
Voordeckers Henrick en zijn vrouw Bertels Gertrudis op 12 september
1746 ter rente hadden gelicht van heer Ven Henrick (meyer alhier) en
daarvoor speciaal hadden verbonden een huis, stallen, schuur, hof,
binnenveld en weide daaraan groot 300 roeden gestaan bij het plein alhier.
En vermits de volle rest van het kapitaal en interesten toekomt aan
Verboven Martinus en zijn vrouw Ven Theresia volgens scheiding en
deling van de goederen van de voorstaande Ven Henrick, … zo is
dezelfde rente alhier gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 3 juni 1780.
14 november 1746 Lening

[EHT-OGA10-206]

Ven Henrick (meyer), Van Springel Amand, Peeters Cornelis, Michiels Jan, Smolderen
Christiaen en Bellincx Francis (laten) naast Van Dijck Adriaen (mede laat) en momenteel
borgemeester van de gemeente Eindhouthamme en alzo allen representerend het corpus
van deze gemeente. Ze bekennen ontvangen te hebben van Hollants Peeter (woonachtig in
de Abdij van Tongerlo) een som van 400 guldens courant geld.
Deze lening zal dienen tot voldoening van de levering van 2158 rantsoenen haver, hooi en
stro waarmee de gemeente belast is bij repartitie van het Kwartier van Herentals om te
leveren aan de troepen van Zijn Almachtige Majesteit volgens octrooi gepasseerd in de Raad
van Brabant op 5 oktober 1746.
In de marge:

Compareerde Hollants Egidius als erfgenaam van Hollants Peeter die
bekend dit kapitaal ontvangen te hebben uit handen van de wethouders
alhier met de verlopen interesten waardoor deze rente gecasseerd, dood
en teniet is gedaan actum 13 juni 1763.

14 november 1746 Lening

[EHT-OGA10-207]

Ven Henrick (meyer), Van Springel Amand, Peeters Cornelis, Michiels Jan, Smolderen
Christiaen en Bellincx Francis (laten) naast Van Dijck Adriaen (mede laat) en momenteel
borgemeester van de gemeente Eindhouthamme en alzo allen representerend het corpus
van deze gemeente. Ze bekennen ontvangen te hebben van Stevens Adriaen (woonachtig
in de Abdij van Tongerlo) een som van 400 guldens courant geld.
Deze lening zal dienen tot voldoening van de levering van 2158 rantsoenen haver, hooi en
stro waarmee de gemeente belast is bij repartitie van het Kwartier van Herentals om te
leveren aan de troepen van Zijn Almachtige Majesteit volgens octrooi gepasseerd in de Raad
van Brabant op 5 oktober 1746.
In de marge:

Deze rente gekweten volgens akte folio 310 verso.

6 februari 1747 Lening

[EHT-OGA10-207]

Ven Henrick (meyer), Van Springel Amand, Peeters Cornelis, Michiels Jan, Smolderen
Christiaen, Van Dijck Adriaen en Bellincx Francis (laten) en alzo allen representerend het
corpus van deze gemeente. Ze bekennen ontvangen te hebben van eerwaarde heer
Vermeeren (onderpastoor tot Geel) een som van 250 guldens courant geld.
Deze lening zal dienen tot voldoening van de levering van 2158 rantsoenen haver, hooi en
stro waarmee de gemeente belast is bij repartitie van het Kwartier van Herentals om te
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leveren aan de troepen van Zijn Almachtige Majesteit volgens octrooi gepasseerd in de Raad
van Brabant op 5 oktober 1746.
In de marge:

Compareerde Breugelmans Cornelis die vertoont de originele rentbrief
met de kwitantie van 21 mei 1754 waaruit blijkt dat heer Vermeeren heeft
ontvangen van de meyer Ven Henrick en Binnemans Henrick (laten) 259
guldens en 5,5 stuivers in voldoening van het voorstaande kapitaal.
Hierdoor is deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 17 juni
1754.

12 juli 1747 Verkoop van land

[EHT-OGA10-208]

Van Aelst Peeter verkoopt aan Ven Peeter en zijn vrouw Van De Bruel Anna een perceel
weide groot 150 roeden gelegen in het goor alhier renende oost De Broeckstraete, zuid
Voortackers Jan, west Brankaers Jan erfgenamen en noord Mertens Jan Baptist.
14 november 1747 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-208]

Compareerde Peeters Jan, voor zichzelf en zich ook sterk makend voor zijn broer Peeters
Henrick, verkoopt aan Liekens Jan een huis, stallen, hof en erf daaraan groot 92 roeden
gestaan en gelegen tot Zoerle Eindhouthamme renende oost en west De Broeckstraete, zuid
Peeters Henrick en noord de wezen van Van Hout Anna. De conditie van deze verkoop is
gepasseerd voor secretaris Stoop tot Zoerle op 9 augustus 1747.
11 september 1747 Lening

[EHT-OGA10-208]

Ven Henrick (meyer), Van Springel Amand, Peeters Cornelis, Michiels Jan, Smolderen
Christiaen, Bellincx Francis en Van Dijck Adriaen (laten) naast Van Dingenen Peeter
(borgemeester) en alzo allen representerend het corpus van deze gemeente. Ze bekennen
ontvangen te hebben van Van Roy Jan (inwoner van Oosterlo) een som van 600 guldens
courant geld.
Deze lening zal dienen tot voldoening van de levering van 2219 rantsoenen haver, hooi en
stro waarmee de gemeente belast is bij repartitie van het Kwartier van Herentals om te
leveren aan de troepen van Zijn Almachtige Majesteit volgens octrooi gepasseerd in de Raad
van Brabant op 5 oktober 1746.
In de marge:

Compareerde Van Roy Jan die bekend de gemeente te ontlasten van deze
rente van 600 guldens kapitaal mits dezelfde rente is overgenomen door
Ven Peeter op 30 juni 1749 actum 30 juni 1749.

4 juli 1748 Verkoop van land

[EHT-OGA10-209]

Mortelmans Leonardus in huwelijk met Vermeerbergen Catharina verkoopt aan T’Seyen
Jan en zijn vrouw Verstappen Catharina (inwoners van Zoerle) een perceel land groot 100
roeden gelegen tot Zoerle op De Bist renende oost de straat, zuid Weynants Guilliam, west
Heylen Marten en noord zichzelf.
9 juli 1749 Verkoop van land

[EHT-OGA10-209]

Compareerde Breugelmans Cornelis (borgemeester) die autorisatie heeft van de Prelaat
van Tongerlo en met de toestemming van de meyer en laten van Eindhouthamme heeft
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verkocht aan Ven Peeter en zijn vrouw Van De Bruel Anna een perceel erve zowel land als
weide genaamd Den Kiewit groot 506 roeden gelegen aan De Heystrate alhier en
uitgegraven uit de gemeente vroente renende oost de voorstaande straat, zuid Pauwels
Henrick en Bellincx Francis, west en noord de gemeente heide.
30 juni 1749 Transport van rente

[EHT-OGA10-209]

Ven Peeter en zijn vrouw Van De Bruel Anna bekennen gekocht te hebben van de
gemeente alhier een perceel land genaamd Den Kiewit. Om dit te betalen, nemen ze tot hun
last een rente van 600 guldens courant die was verleden op de gemeente tot behoef van
Van Roy Jan (inwoner van Oosterlo) op 14 november 1747.
Ze stellen nu als onderpand het voorstaande perceel land Den Kiewit groot 506 roeden
gelegen aan De Heystraet alhier renende oost dezelfde straat, zuid Pauwels Henrick en
Bellincx Francis, west en noord de gemeente. Item een perceel land groot een bunder
renende oost en noord de gemeente, west heer Honsberghen, noord Mertens Matthijs
erfgenamen.
In de marge:

Op 18 juli 1757 op korting van deze rente door de rentgelders geteld aan
Van Roy Catharina en haar man Vrancx Jan de som van 200 guldens
courant met ook de verlopen interesten volgens de kwitantie staande op de
originele rentbrief.
Op 4 februari 1760 door de rentgelders gekweten aan Van Roy Henrick en
Haseldoncx Jan als mombers over de wezen van wijlen Van Roy
Elisabeth daar vader af is Haseldoncx Sebastiaen de som van 100
guldens courant volgens de kwitantie staande op de originele rentbrief.

22 september 1749 Verkoop van land

[EHT-OGA10-210]

Heylen Guilliam en zijn vrouw Bax Elisabeth verkopen aan Smolderen Christiaen en zijn
vrouw Hollants Catharina een perceel land genaamd Den Bosch groot 363 roeden renende
oost s’heeren straat, zuid Van Springel Amand en drossaard Mangelschots erfgenamen,
west heer Honsberghen en noord dezelfde en Ven Frans erfgenamen.
22 september 1749 Verkoop van land

[EHT-OGA10-210]

Heylen Guilliam en zijn vrouw Bax Elisabeth verkopen aan Cools Adriaen tot behoef van
zijn moeder Mertens Dimpna een perceel land genaamd Het Roth groot 174 roeden
gelegen in D’Enacker alhier renende oost heer Prelaat, zuid De Veltstrate, west Van Roy
Hendrick erfgenamen en noord dezelfde en heer Prelaat.
28 september 1750 Transport van rente

[EHT-OGA10-210]

Merese Judocus in huwelijk met Stevens Elisabeth en Huybrechts Francis in huwelijk
met Stevens Maria bekennen, als erfgenamen van wijlen Stevens Adriaen (korenmeter in
de Abdij van Tongerlo) die erfgenaam was van wijlen Huypens Jan (boswachter in de Abdij
van Tongerlo), verkocht te hebben aan Stalmans Goris (inwoner van Veerle) tot behoef van
zijn voorkinderen verwekt in 1e huwelijk met wijlen Lauwrijs Ida een rente van 200 guldens
kapitaal uit een grotere rente van 300 guldens kapitaal.
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Deze rente staat tot last van de gemeente alhier volgens bekentenis alhier gepasseerd op 5
december 1707. Dit transport is geschied voor een gelijke som van 200 guldens waarvan
150 guldens voor de 1e comparant en 50 guldens voor de 2e comparant. De resterende 100
guldens van de voorstaande rente blijven alsnog staan tot behoef van de 2e comparant.
In de marge:

Compareerde Mertens Siardus die actie heeft van Stalmans Gregorius
staande op de originele transportbrief die bekend dit kapitaal van 200
guldens courant geld op 29 juni 1761 ontvangen te hebben uit handen van
de regeerders alhier en is deze rente bijgevolg gecasseerd, dood en teniet
gedaan actum 3 juni 1772.

15 februari 1751 Ruil van grond

[EHT-OGA10-211]

Helsen Gerard (inwoner van Zoerle Parwijs) geeft bij mangeling over aan Wijnants Francis
(inwoner van Parwijs) een perceel weide groot 100 roeden gelegen in De Voortiens tot
Zoerle onder deze jurisdictie renende oost weduwe Halloint Philip, zuid Het
Voortiensstraetjen, west Helsen Ignatius en noord Van Hout Andries.
Wijnants Francis geeft over aan Helsen Gerard een perceel hof groot 20 roeden gelegen
tot Zoerle Parwijs renende oost secretaris Stoop, zuid acceptant, west de straat en noord
transportant.
Deze mangeling is geschied van in het leven van wijlen Schaffraet Marianna huisvrouw van
de 1e comparant zo hij verklaart.
1 maart 1751 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA10-211]

Compareerden Hollants Egidius in huwelijk met Daems Maria ter ene zijde en Cuypers
Michiel in kwaliteit als geëede momber over Daems Catharina ter andere zijde. Om alle
mogelijke geschillen te vermijden over de havelijke en erfelijke goederen nagelaten bij wijlen
Daems Nicolaes en Cuypers Elisabeth (ouders van de voorstaande comparanten) hebben
ze volgend akkoord gesloten.
De 1e comparant zal genoodzaakt zijn om zijn zwagerin Daems Catharina te alimenteren
van eten en drank totdat dezelfde gekomen is tot haar geapprobeerden staat (wereldlijk of
geestelijk). Dan moet hij voor haar uitkoop betalen een som van 50 guldens courant geld en
voor haar helft in de havelijke goederen een som van 230 guldens en 3,5 stuivers. Hij moet
ook nog betalen voor de helft van de oogst staande ten velde.
De 1e comparant zal hierdoor vrijheer en meester blijven over de havelijke erfgoederen mits
te betalen de helft van de passieve schulden. De andere helft van deze schulden blijft tot last
van Daems Catharina. Voor de voorstaande alimentatie zal de 1e comparant ook geniet de
opbrengsten van het erfgoed, het lijnwaad blijft voor de helft tot behoef van de voorstaande
Daems Catharina. De kosten van haar klederen mogen afgetrokken worden van hetgeen de
1e comparant moet opleggen.
1 maart 1751 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-211]

Scheiding en deling aangegaan door de kinderen en erfgenamen van wijlen Van Roy
Henrick en Cools Anna namelijk Van Roy Jan Baptist, Van Roy Anna Maria, Van Roy
Theresia, Van Roy Peeter en Van Roy Abraham in 5 gelijke kavels.
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Kavel A, bevallen aan Van Roy Anna Maria en geaccepteerd door Smolderen Christiaen
in haar naam:
•
•
•

Huis, hof en binnenveld ten noorden groot 191 roeden renende oost Abdij van
Tongerlo, zuid 2e kavel en heer Honsbergen, west en noord de baan.
De schuur en het erf waar hetzelfde huis opstaat groot 20 roeden renende oost, zuid
en west dit kavel, noord Ven Henrick erfgenamen.
6 guldens te betalen aan kavel E.

Kavel B, bevallen aan Van Den Bergh Jan Baptist in huwelijk met Van Roy Theresia:
•

•

•

159 roeden land in het binnenveld ten zuiden af te meten van oost tot west naast de
voorde renende oost heer Honsbergen, zuid Bellincx Frans, west de baan en noord
1e kavel.
Een perceel land genaamd Het Roth groot 183 roeden renende oost Everaerts
Matthijs, zuid heer Honsbergen, west Van Wesenbeeck erfgenamen en noord Het
Rothstraetjen.
Een perceel land genaamd Het Blocxken groot 31 roeden renende oost Ven Henrick
erfgenamen, zuid en west de straat, noord Mertens Jan Baptist.

Kavel C, bevallen aan Van Roy Jan Baptist:
•

Een perceel weide genaamd Het Goor groot 400 roeden renende oost Nijs
Dominicus, zuid Abdij van Tongerlo, west heer Vermeeren en noord de heerbaan.

Kavel D, bevallen aan Van Roy Peeter voor en tot behoef van Van Roy Abraham bij
mangeling:
•
•
•

Een perceel land genaamd Het Laerstuck groot 328 roeden renende oost Heilige
Geest, zuid Abdij, west heer Vermeeren en noord de heerbaan.
Een perceel land genaamd Den Clijnen Hasselt groot 129 roeden renende oost en
noord Belcx Frans, zuid heer Honsbergen en 5e kavel, west Heilige Geest.
51 guldens en 8 stuivers te betalen aan kavel E.

Kavel E, bevallen aan Van Roy Abraham en geaccepteerd door Michiels Jan in zijn naam
en bij mangeling overgegaan op Van Roy Peeter:
•
•
•

•

•

Een perceel land genaamd Den Grooten Hasselt groot 331 roeden renende oost
Abdij, zuid het straatje, west heer Honsbergen en noord Bellincx Frans.
Een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthoutbroeck groot 100 roeden renende oost
en west heer Honsbergen, zuid De Laak, noord Binnemans Jan Baptist.
Een heide groot 200 roeden gelegen onder Eindhout renende oost secretaris Van
Genechten, zuid Van Baerle erfgenamen, west Willems Frans en noord Verellen Jan
Baptist.
Een perceel hooiwas groot 150 roeden gelegen onder Vorst renende oost Van Nijlen
mattheus, west Mangelschots Peeter, zuid Het Endacker Veldt en noord Abdij van
Tongerlo.
6 guldens te trekken van kavel A en 51 guldens van kavel D
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[EHT-OGA10-212]

Ven Catharina en haar man Nijs Dominicus bekennen ontvangen te hebben van Van Dijck
Adriaen een som van 100 guldens courant geld. Als onderpand wordt gesteld een perceel
land genaamd De Heyde groot 3 sillen renende oost Bellincx Francis, zuid de straat, west
weduwe Van Springel Amand en noord meyer Ven.
17 mei 1751 Verkoop van land
•
•
•

[EHT-OGA10-213]

Goukens Adriaen als geëede momber over de wezen van wijlen Van Eepoel
Paulus en Verheyen Elisabeth met autorisatie van de wethouders van Herselt.
Verheyen Anna Maria en haar man en momber Callaerts Jan Baptist
Voorstaande Callaerts Jan Baptist als momber over de wezen van wijlen Verheyen
Peeter daar moeder af leeft Verbiest Anna met autorisatie van de wethouders van
Herselt.

Allen samen voor 3/9 delen in het nabeschreven goed. Ze hebben verkocht aan Everaerts
Matthijs een perceel weide groot in het geheel een half bunder en genaamd Het Goor
gelegen onder deze jurisdictie en waarvan de andere delen competeren aan Claes Andries
en de koper. Deze weide in het geheel renende oost de straat, zuid heer Blanckaerts, west
De Veldt Strate en noord Gebruers Jan erfgenamen.
21 juni 1751 Verkoop van land
•
•
•

[EHT-OGA10-213]

Roelants Anna en haar man Devries Guilliam
Roelants Jan Baptist in kwaliteit als momber over de wezen achtergelaten bij wijlen
Roelants Cornelis met autorisatie van de wethouders van Herselt.
Dezelfde Roelants Jan Baptist als gelaste van Roelants Isabella (bejaarde
jongedochter).

Ze verkopen aan Van Den Heuvel Sebastiaen het 4e deel van een perceel hooiwas groot in
het geheel een bunder waarvan de andere delen competeren aan de erfgenamen van
Derboven Antoni en aan Tielemans Guiliam. Dit perceel gelegen in De Voortiens renende
in het geheel oost Peeters Adriaen erfgenamen, zuid Douwen Peeter, west Vaes Gerard en
noord De Cleyn Laecke.
11 april 1752 Transport van rente
•

•

[EHT-OGA10-214]

Verwimp Jan en Wouters Henrick als geëede mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Verachtert Cornelis daar weduwe en moeder van leeft
Stevens Dimpna met de autorisatie van de wethouders van Veerle.
Voorstaande Stevens Dimpna geassisteerd met De Swert Peeter als haar
tegenwoordige man en momber voor het vruchtgebruik.

Ze verkopen aan juffrouw Mertens Catharina (bejaarde jongedochter en inwoonster van
Tongerlo) een rente van 16 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 400 guldens courant geld
staande tot last van de gemeente alhier en geconstitueerd op 3 november 1746 tot behoef
van wijlen Stevens Adriaen en door dezelfde gelaten en gemaakt bij zijn testament
gepasseerd voor notaris Mertens op … december 1748 binnen Tongerlo.
In de marge:

Compareert de secretaris alhier als gelaste van Mertens Catharina zijn
zuster en bekend de som van 400 guldens kapitaal courant geld ontvangen

Goedenisboek Eindhouthamme 1671-1795

P a g i n a | 114

te hebben uit handen van de regeerders alhier met de interesten. Hierdoor
is deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 29 juni 1761.
17 juli 1752 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-214]

Van Roy Jan Baptist als gelaste en geautoriseerd vanwege Van Roy Anna Maria verkoopt
aan Hollants Egidius een huis, schuur, stallen, hof en binnenveld daaraan gelegen groot
211 roeden gestaan bij de baan alhier renende oost Van Roy Jan Baptist en Abdij van
Tongerlo, zuid heer drossaard Honsbergen, west heerbaan en noord dezelfde baan en
meyer Ven erfgenamen.
Dit huis aan de zuster van de comparant bevallen bij scheiding en deling alhier gepasseerd
op 20 april 1751.
In de marge:

Ontvangen uit handen van Hollants Egidius het kapitaal van 550 guldens
courant met alsnog 25 guldens, 13 stuivers en een oort in voldoening van
het kapitaal actum 14 mei 1760. Was ondertekend: Van Roey Anna Maria.

30 oktober 1752 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-215]

Juffrouw Vermeerbergen Joanna weduwe van wijlen meester Halloint Philip geassisteerd
cum tutore extraneo en gebruik makend van de macht aan haar gegeven bij testament van
haar voorstaande man en gepasseerd voor notaris T’Seyen tot Geel op 10 mei 1733. Ze
verkoopt aan Christiaens Adriaen een huis, stallen, schuur, hof en binnenveld gestaan en
gelegen onder deze jurisdictie tot Zoerle renende oost en zuid haarzelf, west de straat, noord
Helsen Joris.
15 januari 1753 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-215]

Compareerden Van Genechten Adriaen en Binnemans Henrick als mombers over de
wezen achtergelaten bij wijlen Van Genechten Anna daar vader af leeft Van Dijck Adriaen
ter ene zijde en dezelfde Van Dijck Adriaen ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de
havelijke goederen nagelaten bij wijlen Van Genechten Anna.
Van Dijck Adriaen zal zijn 6 wezen namelijk Van Dijck Anna Catharina, Van Dijck
Elisabeth, Van Dijck Martinus, Van Dijck Theresia, Van Dijck Dimpna en Van Dijck Jan
Baptist wel en behoorlijk onderhouden van eten en drinken, klederen en lijnwaad, zowel ziek
als gezond tot dat zij respectievelijk gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren. Hij moet
hen ook leren lezen en schrijven en onderwijzen in de Rooms Katholieke religie.
Als de wezen gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaar, zal ieder der wezen krijgen een
som van 49 guldens courant geld. Verder zal ieder der wezen uit de gemeenschappelijke
obligaties van 475 guldens courant geld genieten en profiteren een uitkoop van 39 guldens
en 11,5 stuivers.
Als 1 van de wezen voortijdig komt te overlijden, zal de uitzet van dit kind voor de helft
overgaan op de andere wezen en voor de helft op de vader. De vader moet hetzelfde kind
dan laten begraven met een eerlijke uitvaart op zijn kosten.
22 oktober 1753 Verkoop van land

[EHT-OGA10-216]

Verlinden Peeter voor zichzelf en ook als gelaste van zijn vader Verlinden Jan naast
Laureys Carolus in huwelijk met Verlinden Maria Catharina. Allen erfgenamen van wijlen

© https://www.ansfridiana.be

P a g i n a | 115

Van Hout Anna daar weduwnaar van is de voorstaande Verlinden Jan. Ze verkopen aan
Liekens Jan en zijn vrouw Van Hout Adriana een perceel land groot een sille gelegen in
het binnenveld van de koper onder Eindhouthamme tot Zoerle renende oost De
Broeckstraete, zuid Liekens Jan, west Peeters Adriaen en noord Lemmens Francis
erfgenamen.
Item 3/5 delen in een perceel heide groot in het geheel 160 roeden gelegen aan De Weuwe
onder Zoerle Westerlo renende oost Sterckx Joachim, zuid De Coninck Philip, west … en
noord Douwen Marten.
14 december 1753 Verkoop van land

[EHT-OGA10-216]

Compareerden Verborghstadt Jan Baptist, Lemmens Peeter (zoon van Lemmens
Guilielmus) voor zichzelf en zich ook sterk makend voor Lemmens Maria en Lemmens
Elisabeth zijn zusters. Verlinden Peeter in huwelijk met Lemmens Maria Anna en dezelfde
ook als gelaste van Lemmens Peeter (zoon van Lemmens Joannes). Aerts Peeter in
huwelijk met Lemmens Catharina.
Allen als erfgenamen ab intestato van wijlen Lemmens Francis en Verborghstadt Maria
Anna. Ze verkopen aan Henrotte Henricus en zijn vrouw Verbruggen Theresia een
perceel land groot een sille gelegen tot Zoerle renende oost De Broeckstraete, zuid Liekens
Jan, west Peeters Peeter erfgenamen en noord s’heeren straat.
1 januari 1754 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-216]

Nijs Dominicus en zijn vrouw Ven Maria Catharina bekennen schuldig te zijn aan Hollants
Elisabeth weduwe van wijlen Ven Henrick (meyer) en alsnu in huwelijk met Binnemans
Henrick, en na haar overlijden aan en tot behoef van haar voorkinderen verwekt met wijlen
Ven Henrick, een jaarlijkse en erfelijke rente van 14 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel weide genaamd Het Groot Goer groot een bunder
gelegen onder deze jurisdictie renende oost Bellincx Frans, zuid heer Prelaat, west Van Roy
Jan Baptist en noord Mertens Jan Baptist.
4 maart 1754 Transport van rente

[EHT-OGA10-217]

Michiels Jan Baptist en zijn vrouw Mertens Theresia verkopen aan Verellen Joannes
(gewezen molenaar tot Oosterlo) een rente van 9 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 200
guldens courant geld en staande tot last van Ven Peeter (momenteel meyer van
Eindhouthamme) en zijn vrouw Van De Bruel Anna.
Deze rente is gehypothekeerd op een perceel land groot een bunder gelegen bij de heide
alhier renende oost en noord de gemeente heide, zuid heer Honsberghen, west Mertens
Matthijs. De originele rentbrief is alhier voor wethouders gepasseerd op 4 november 1742.
In de marge:

Compareerde Verellen Joannes die bekend dit kapitaal ontvangen te
hebben uit handen van meyer Ven Peeter waarmee deze rente
gecasseerd, dood en teniet is gedaan actum 31 mei 1756.

15 juli 1754 Transport van rente

[EHT-OGA10-217]

Heer Kerckhofs Peeter volgens kracht van een procuratie op hem verleden vanwege Van
Dungen Catharina en haar man Van Cutsem Joannes Franciscus naast Van Dungen
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Maria Maghdalena (bejaarde jongedochter) als erfgenamen van wijlen juffrouw Van
Dungen Margareta Florentia.
Ze verkopen aan heer Van Broeckhoven Cornelius een rente van 6 guldens jaarlijks
staande tot last van eerwaarde heer Wuyts Petrus (beneficiant van de parochie van StAmands tot Geel) bij koop van de hypotheek nabeschreven gepasseerd voor laten alhier op
3 november 1732. Deze hypotheek staande op een perceel land genaamd Den Tempel groot
100 roeden waar nu een huisje opstaat, gestaan en gelegen onder deze jurisdictie renende
oost Luyten Peeter nu heer Kerckhofs nom. uxoris, zuid het gemeente straatje, west De
Vrunte nu heer Kerckhofs voorstaand en noord Vermeeren Willeboord erfgenamen nu heer
Willems Thomas nom. uxoris.
In de marge:

Compareerde heer Wuyts Joannes die vertoont de originele transport brief
van deze rente van 100 guldens kapitaal courant geld met de kwitantie
daaronder staande van datum 23 augustus 1755 waaruit blijkt dat Van
Broeckhoven Cornelius heeft ontvangen uit handen van de eerwaarde
heer Wuyts Petrus het voormelde kapitaal met de interesten. Vervolgens
is deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 31 september
1755.

25 november 1754 Verkoop van land
•
•

[EHT-OGA10-217]

Helsen Andries (zoon van Helsen Joannes) voor zichzelf en ook als gelaste van
Nuyens Anna zijn moeder voor 3/8 delen van het vruchtgebruik.
Van Der Aa Anna Maria en haar man en momber Lauwen Jacobus met autorisatie
van Van Der Aa Andries voor 3/8 delen.

Ze verkopen aan Helsen Gerard een perceel weide en heide groot 222,25 roeden gelegen
in De Voortiens tot Zoerle Eindhouthamme renende oost Douwen Marten en het
Voortstraatjen, zudi weduwe Van Der Wespen Reynier, west Van Hout Paulus erfgenamen
en noord Het Voortstraetje.
16 juli 1756 Kwitantie

[EHT-OGA10-218]

Wij ondergetekende bekennen bij deze ontvangen te hebben uit handen van Smolderen …
(niet vermeld) de som van 300 guldens kapitaal wisselgeld in voldoening en afkwijting van
een erfelijke rente van 300 guldens met de verlopen interesten, die Breugelmans Jan
comparerend voor de laten van het gehucht Eindhouthamme heeft bekend en verleden
volgens de rentbrief van 26 april 1694 en bekennen daaraan geen macht meer te hebben …
actum Antwerpen 16 juli 1756 en was ondertekend: Borri Cornelis.
8 oktober 1755 Gedwongen verkoop van huis

[EHT-OGA10-219]

Van Roy Theodorus als overmeyer alhier bekend nom. officii naar voorgaande sommatie en
driewerf presentatie in executie gedreven te hebben ten laste van Peeters Adriaen en zijn
vrouw De Peuter Elisabeth en na het houden van 3 zitdagen van 14 tot 14 dagen bij uitgang
van de brandende kaars (tot verhaal van kosten staande ten laste van gemeld koppel
volgens de brieven gepasseerd in de Raad van Brabant) voor een som van 743 guldens en 8
stuivers publiekelijk verkocht te hebben aan Helsen Ignatius een huis, schuur, hof en
binnenveld daaraan gelegen onder deze jurisdictie tot Zoerle renende oost Liekens Jan en
Henrotte Henrick, zuid en noord de straat, west Van Dijck Adriaen en Christiaens Adriaen.
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Dit huis is belast met een rente van 300 guldens kapitaal courant geld tot behoef van de
Heilige Geest van Tongerlo volgens de conditie van verkoop gepasseerd voor de
wethouders van Tongerlo op 11 september 1755.
15 december 1755 Verkoop van land

[EHT-OGA10-219]

Willems Jan verkoopt aan Simons Jan Baptist tot behoef van zijn moeder Van
Kerckhoven Maria een perceel land zijnde een vierde deel van Den Mertensbergh groot dit
4e deel 87,5 roeden en gelegen tot Zoerle op den berg onder deze jurisdictie renende oost
De Laet Jan, zuid s’heeren straat, west Vekemans Henrick en noord Vermalen Peeter. Dit
perceel is momenteel verhuurd aan Vekemans Jan.
27 september 1756 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-219]

Compareerde Hollants Catharina geassisteerd met haar man en momber Smolderen
Christiaen voor het vruchtgebruik in de hypotheek hierna beschreven en Crets Anna Maria
geassisteerd met haar man en momber Huypens Peeter voor de eigendom van dezelfde
hypotheek. Ze bekennen ontvangen te hebben uit handen van Verellen Joannes (inwoner
van Oosterlo) een som van 300 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stallen, schuur, hof en binnenveld groot 2 sillen
gelegen op Het Poeleynde renende oost Ven Francis erfgenamen, zuid heer Mangelschots
erfgenamen, west juffrouw Pauli en noord de straat.
In de marge:

Compareerde Verellen Joannes die bekend deze kapitale rente van 300
guldens ontvangen te hebben uit handen van Smolderen Christiaen en
zijn vrouw Hollants Catharina betalend voor Crets Anna Maria. Hierdoor
is deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 15 juni 1764.

23 december 1756 Verkoop van land

[EHT-OGA10-220]

Compareerde Wagemans Cecilia weduwe van wijlen Peeters Peeter en gebruik makend
van de macht aan haar gegeven bij wijlen haar voorstaande man volgens akte gepasseerd
voor notaris Verlinden tot Herselt op 7 november 1752. Ze verkoopt aan Simens Jan
Baptist tot behoef van zijn moeder Van Kerckhoven Maria een perceel land genaamd Het
Lanck Block groot 208 roeden gelegen tot Zoerle onder deze jurisdictie renende oost Ooms
Antoni, zuid Douwen Adriaen erfgenamen, west Douwen Martinus en noord de straat.
Dit perceel is belast met een rente van 100 guldens kapitaal tot behoef van de Kerk van
Tongerlo die op dit perceel blijft staan. Compareerde ook Wagemans Henrick vader van de
comparante die verklaard af te zien van zijn vruchtgebruik in dit perceel.
18 juli 1757 Verkoop van land

[EHT-OGA10-220]

Compareerde Binnemans Henrick die vertoont de onwederroepelijke procuratie op hem
verleden vanwege Voortdeckers Arnoldus, Voortdeckers Petrus en Voortdeckers
Dominicus en gepasseerd voor notaris Lennen tot Brussel op 14 mei 1757. Ze zijn
respectievelijk kinderen en erfgenamen van wijlen Voortdeckers Jan en Nicasi Catharina.
De voorstaande comparant verkoopt in die kwaliteit aan Schellens Wilhelmus en zijn vrouw
Voortdeckers Elisabeth (mede erfgenamen) een weide groot 114 roeden renende oost
s’heeren straat, zuid het straatje, west de acceptanten en noord meyer Ven Peeter. Dit
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perceel belast met een rente van 100 guldens wisselgeld tot behoef van de Kerk van
Eindhout.
18 april 1758 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-220]

Scheiding en deling aangegaan door de erfgenamen en kinderen achtergelaten bij wijlen
Ven Francis en zijn vrouw Ven Elisabeth namelijk Ven Petrus en Ven Melchior en zijn
gesteld in 2 gelijke kavels.
Kavel A, bevallen aan Ven Petrus:
•

•

•

Huis, stallen, schuur, schobbe, hof en binnenveld groot 132,5 roeden gestaan en
gelegen aan het plein alhier renende oost heer advocaat Pauli nom. uxoris, zuid het
plein of Renders Strate, west notaris Tiborts en noord Ven Henrick erfgenamen.
Een perceel weide en land genaamd Het Stuckt groot 199 roeden renende oost
Prelaat van Tongerlo, zuid de gemeente, west Hollants Jan Baptist en noord Heylen
Guilielmus nom. uxoris en de loop.
De last van een kapitale rente van 325 guldens courant geld tot behoef van de
fundatie van Fonteyn Maria aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw alhier.

Kavel B, bevallen aan Ven Melchior:
•

•

•

•

Een perceel land en weide genaamd De Poeleynd Sille groot 235 roeden gelegen op
Het Poeleynde alhier renende oost Bellincx Francis nom. uxoris, zuid den loop of
Abdij van Tongerlo, west den loop en noord de gemeente.
Een perceel land genaamd Claes Van Luyck Bosch groot 153 roeden gelegen onder
deze jurisdictie renende oost De Veldtstrate, zuid en west Smolderen Christiaen,
noord Binnemans Henrick.
Een perceel hooiwas gelegen in Het Scheutbroeck onder Eindhout groot 300 roeden
renende oost Schellens Willem, Nijs Dominicus en Boeckmans Adriaen, zuid De
Laak, west Van Aelten Andries en Mertens Peeter erfgenamen, noord den loop.
De last van een rente van 250 guldens kapitaal tot behoef van de kerk alhier.

De pacht zal gelijk genoten worden van de pachter Hollants Jan Baptist voor een jaar tot
50 guldens courant geld en verder de korenpacht tot 2 jaren tot 14 veertelen.
3 juli 1758 Verkoop van land

[EHT-OGA10-221]

Van Hout Anna geassisteerd met haar man en momber Ooms Antoni verkoopt aan Helsen
Amandus en zijn vrouw Verborghstadt Catharina een perceel land genaamd Het Lank
Blok groot 309 roeden gelegen tot Zoerle onder deze jurisdictie renende oost Douwen
Martin, zuid weduwe Simens Peeter, west weduwe Halloint Philip en noord de straat. Dit
perceel is belast met een rente van 100 guldens kapitaal courant geld aan de Kerk van
Wiekevorst.
9 oktober 1758 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-221]

Compareerde Mertens Bernardus weduwnaar van wijlen Douwen Anna Catharina
(inwoners van Tongerlo) die gebruik maakt van de macht hem gegeven bij testament van
wijlen zijn vrouw gepasseerd voor notaris Mertens tot Tongerlo op 30 december 1757. Hij
bekent schuldig te zijn 800 guldens courant geld tot behoef van heer Van Heyst Gijsm.
Gijsb. tot Antwerpen.
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Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Begeynenlandt groot een
bunder en 50 roeden en gelegen tot Zoerle onder deze jurisdictie renende oost zichzelf of
den bergpadt, zuid Helsen Joris, west s’heeren straat en noord weduwe Van Kerckhoven
Adriaen. Item een perceel land genaamd De Zel groot een half bunder gelegen onder Zoerle
Parwijs renende oost Helsen Jan Baptist, zuid Stevens Adriaen, west zichzelf met het
voorgaande perceel en noord Van Hout Guilielmus.
18 april 1758 Los inliggen briefje

[EHT-OGA10-222]

Deze zegel dient tot de medegaande deling der erfgoederen aangegaan door Ven Petrus en
Ven Melchior, kinderen en erfgenamen van wijlen Ven Francis en Ven Elisabeth op 18
april 1758 waarvan de waarde volgens verklaring der condividenten beloopt ongeveer 1000
guldens courant.
24 maart 1760 Borgstelling

[EHT-OGA10-223]

Ven Petrus (zoon van Ven Franciscus) in huwelijk met Verelstraet Maria 9 weduwe van
wijlen Vrints Albert die meyer van Eindhout was. Hij verklaart tot verzekering van de uitkoop
die hij schuldig is aan de wezen van zijn voorstaande huisvrouw verwekt met de voorstaande
Vrints Albert ter concurrentie van 500 guldens courant op te dragen in handen van de heer
meyer alhier een huis met aanhorigheden, stallen, schuur, schobbe, hof en binnenveld
gestaan en gelegen alhier bij het plein groot 132,5 roeden renende oost heer advocaat Pauli
nom. uxoris, zuid het plein of vroente, west notaris Tibors en noord Ven Henrick erfgenamen.
Item een perceel weide en land genaamd Het Steukt groot 199 roeden gelegen onder deze
jurisdictie renende oost heer Prelaat van Tongerlo, zuid de gemeente, west Hollants Jan
Baptist en noord Heylen Guilliam nom. uxoris en den loop. Gewarandeerd op een rente van
325 guldens courant geld tot behoef van Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën aan
hem competerend uit hoofd van wijlen zijn ouders bij scheiding en deling alhier gepasseerd
op 18 april 1758 en volgens taxatie waard 1050 guldens waaraan de voorstaande kapitale
rente van 325 guldens moet afgetrokken worden.
17 november 1760 Verkoop van land

[EHT-OGA10-223]

Binnemans Henrick, Van Dijck Adriaen, Schellens Wilhelmus en Breugelmans Cornelis
respectievelijk laatschepenen en alzo representerende het corpus van deze gemeente. Ze
hebben verkocht aan Smolderen Christiaen en zijn vrouw Hollants Catharina het
vruchtgebruik gedurende hun leven en aan Crets Anna Maria (voordochter uit het 1e
huwelijk van voorstaande Hollants Catharina) de eigendom van een perceel erve groot 2
roeden gelegen in het voorhoofd van het erf van de voorstaande Hollants Catharina
gelegen alhier op Het Poeleynde renende oost en noord het voorstaande voorhoofd, zuid
voorhoofd van wijlen drossaard Mangelschots, west het erf van voorstaande Hollants
Catharina.
Het huis dat hierop gebouwd zal worden, zal in vol vruchtgebruik gebruikt worden door de
voorstaande Smolderen Christiaen en zijn vrouw gedurende hun leven en na hun
aflijvigheid zal het vruchtgebruik samen met de eigendom toebehoren aan de voorstaande
Crets Anna Maria in huwelijk met Huypens Peeter.

9

Zie PR Eindhout: achternaam geschreven op verschillende manieren: Van Elstrak, Van Elstrack, Elstrack,
Elstrax, Verestraet, Verelstraet, …
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[EHT-OGA10-224]

Compareerden Peeters Anna Barbara en haar man en Peeters Jan Baptist naast haar
broer Peeters Martinus, kinderen en erfgenamen van wijlen Peeters Francis en Heus
Maria. Ze verkopen aan Seymens Jan en zijn vrouw Pauwels Catharina (inwoners van
Oosterwijk alias Houtvenne) een perceel bempd groot 324 roeden gelegen aan De Voortiens
tot Zoerle renende oost weduwe Van Den Heuvel Jan, zuid De Cleyn Laecke, west het
gemeyne broeck en noord Helsen Gerard.
Dit perceel is belast met een rente van 300 guldens kapitaal tot behoef van juffrouw Cools
Maria Christina (begijn te Herentals). De koopsom bedraagt 578 guldens boven de
voorstaande rente die overgenomen wordt door de kopers.
15 juni 1761 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-224]

Hollants Jan Baptist en zijn vrouw Verbraken Anna (inwoners alhier) bekennen schuldig te
zijn een som van 303 guldens en 13 stuivers courant geld aan Verellen Joannes en zijn
vrouw Hermans Margareta. Als onderpand wordt gegeven een huis, stallen, schuur,
bakhuis, hof en binnenveld groot 50 roeden gestaan en gelegen alhier renende oost en zuid
de straat, west Bellincx Francis, noord Pauwels Henrick.
In de marge:

Compareerde Verellen Jan die bekend de kapitale rente van 303 guldens
en 13 stuivers courant geld ontvangen te hebben uit handen van Hollants
Jan Baptist waardoor deze rente gecasseerd, dood en teniet is gedaan
actum 19 februari 1765.

1 maart 1762 Verkoop van land

[EHT-OGA10-224]

Van Den Brande Joanna en haar man en momber Geens Adriaen verkopen aan Helsen
Amandus en zijn vrouw Verborghstadt Anna Catharina een perceel weide gelegen tot
Zoerle onder deze jurisdictie groot 150 roeden en genaamd Het Wey Eussel renende oost en
west Helsen Ignatius erfgenamen, zuid Liekens Jan, noord de koper.
13 september 1762 Onderpand voor begijnen titel

[EHT-OGA10-225]

Compareerde heer Willems Andreas Franciscus in kwaliteit als mede momber van juffrouw
Willems Joanna Gertrudis novice op het Begijnhof van Herentals en ook als gelaste
vanwege eerwaarde heer Vermeeren als geëede momber over dezelfde begijn. Hij verklaart
te verpanden en speciaal op te dragen tot haar begijn titel aan de infirmerie van het
voorstaande begijnhof voor onderhoud en levensmiddelen ingeval het nodig zou zijn voor de
voorstaande juffrouw Willems Joanna Gertrudis.
Namelijk een perceel land en weide genaamd Het Hoogheussel groot 4,5 sillen renende oost
en zuid gemeente heide, west Pauwels Henrick en Hollants Catharina, noord De Duysbroeck
Straete. Item een perceel land groot een half bunder en 14 roeden genaamd Het
Binnenblock waarop eertijds een huis is afgebrand renende oost en zuid de straat, west heer
advocaat Pauli en noord de straat. Beide percelen gelegen onder de bank van
Eindhouthamme en respectievelijk competerend aan de voorstaande juffrouw Willems
Joanna Gertrudis. Compareerde ook heer Willems Thomas vader van de voorstaande
begijn die verklaard af te zien van zijn vruchtgebruik in deze percelen.
12 augustus 1763 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-225]
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Wuydts Petrus, momenteel pachter van de hoeve van de Abdij van Tongerlo tot Veerle,
bekent ontvangen te hebben van Van Dijck Adriaen (inwoner van Eindhouthamme) ter
vervanging van een eerder afgelegde rente competerend aan dezelfde Van Dijck Adriaen
voor het vruchtgebruik en na zijn overlijden voor de eigendom aan zijn voorkinderen verwekt
met wijlen Van Genechten Anna, een som van 300 guldens courant geld. Deze lening heeft
aanvang genomen in 1760.
Als onderpand verbindt hij al zijn huidige en toekomende goederen en compareerde ook
Hollandts Jan Baptist, behoudvader van de eerste comparant, die verklaard te pand te
stellen zijn klein huis met de schuur, hof en binnenveld groot 250 roeden gestaan en gelegen
alhier renende oost het plein, zuid Abdij van Tongerlo, west Belcx Francis en noord de straat.
Hiermee komt ook te cesseren, dood en teniet te wezen de obligatie van gelijk kapitaal
gepasseerd voor notaris Mertens op 20 mei 1760.
In de marge:

Compareerde Dassen Merten die vertoont de originele rentbrief van de
rente van 300 guldens courant geld met daaronder de kwitantie waaruit
blijkt dat Van Dijck Martinus in naam van zijn vader Van Dijck Adriaen
heeft ontvangen uit handen van de comparant het voorstaande kapitaal van
300 guldens … actum 3 juni 1772.

27 september 1763 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-225]

Everaerts Matthijs voor zichzelf en ook als gelaste vanwege zijn vrouw Claes Maria
Theresia bekent schuldig te zijn een som van 200 guldens courant geld aan Verellen
Joannes (inwoner van Oosterlo). Deze lening heeft aanvang genomen in 1757.
Als onderpand wordt gegeven zijn huis, stallen, schuur, hof en binnenveld groot 66 roeden
renende oost advocaat Pauli, zuid en west Voortackers Jan, noord het plein. Item een
perceel weide genaamd Het Goor groot 200 roeden renende oost de gemeente straat, zuid
Mertens Jan Baptist, west de dreven en noord Gebruers Jan erfgenamen.
In de marge:

Compareerde Everaerts Marten die vertoont de originele rentbrief van 200
guldens kapitaal met daaronder de kwitantie waaruit blijkt dat Verellen Jan
heeft ontvangen uit handen van de comparant dit kapitaal met de
interesten. Waarmee deze rente gecasseerd, dood en teniet is gedaan
actum 20 februari 1769.

27 september 1763 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-226]

Hollandts Jan Baptist en zijn vrouw Verbraken Anna verkopen aan Van Olmen Petrus
een huis, stallen, schuur en bakhuis met den hof en binnenveld daaraan groot 58 roeden. Dit
huis wordt momenteel gebruikt en bewoond door Van Batvens Norbertus en de verkopers
respectievelijk renende oost, zuid en west de straat, noord Pauwels Henrick.
Verder is er nog besproken dat de verkopers dit huis en bakhuis mogen blijven bewonen hun
leven lang. De conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Van Genechten op 16
april 1763.
14 mei 1764 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-226]

Van Olmen Petrus (inwoner van Vorst) verkoopt aan Van De Weyer Theodorus en zijn
vrouw Gebruers Anna Catharina een huis, stallen, schuur, bakhuis, hof en erf daaraan

Goedenisboek Eindhouthamme 1671-1795

P a g i n a | 122

groot 58 roeden renende oost, zuid en west de straat, noord Pauwels Hendrick. De verkoper
heeft dit huis verkregen bij koop tegen Hollandts Jan Baptist en zijn vrouw Verbraken
Anna en volgens conditie gepasseerd voor notaris Van Genechten op 16 april 1763.
8 oktober 1764 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-226]

Ven Melchior (inwoner van Eindhout) bekent ontvangen te hebben van Binnemans Jan
Baptist tot behoef van zijn zwagerin Gebruers Anna Maria een som van 200 guldens
courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land en weide genaamd De
Poeleynd Sille groot 3 sillen renende oost Belx Francis, zuid den loop, west den loop en
noord de gemeynte.
19 februari 1765 Verkoop van land

[EHT-OGA10-227]

Ven Petrus Ludovicus (zoon van Ven Franciscus) als testamentair erfgenaam van wijlen
Ven Melchior zijn broer bekend om een som van 185 guldens wisselgeld verkocht te
hebben aan Smolderen Christiaen en zijn vrouw Hollants Catharina een perceel land
genaamd Den Bosch groot een half bunder renende oost en west kopers, zuid het straatje,
noord Binnemans Henrick. De conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Van
Genechten op 14 januari 1765.
18 maart 1765 Ontlasting van onderpand

[EHT-OGA10-227]

Ven Petrus Ludovicus (zoon van Ven Franciscus) verklaard ter ontlasting van Smolderen
Christiaen als koper van het voorstaande perceel land genaamd Den Bosch dat was gezet
als onderpand van een rente van 325 guldens kapitaal tot behoef van de Kapel Onze-LieveVrouw van Zeven Weeën in plaats van het voorstaande perceel Den Bosch tot onderpand
van dezelfde rente te stellen een perceel land en weide genaamd Poeleynde Sille gelegen
alhier binnen Eindhouthamme renende oost Belcx Francis, zuid en west den loop, noord de
gemeente en ook op de last van een rente van 200 guldens kapitaal tot behoef van
Gebruers Anna Maria. Bijgevolg is het voorstaande perceel land Den Bosch hiervan ontlast.
15 april 1766 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-228]

Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ven
Henrick die meyer was van alhier en zijn vrouw Hollants Elisabeth namelijk Ven Anna
Elisabeth geassisteerd met Verhoustraten Jan Cornelius ter 1e, Ven Maria Catharina
geassisteerd met Verboven Peeter als haar man en momber ter 2e, Ven Theresia
geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e. Van al de
erfgoederen door de voorstaande echtelieden achtergelaten en zijn gescheiden in 3 gelijke
kavels. De waarde van deze goederen zou ongeveer 6000 guldens zijn volgens verklaring
van de condividenten.
Kavel A, bevallen aan Ven Anna Elisabeth:
•

•

Huis, schuur, hof, dries en weide genaamd Het Hufken met een perceel land
genaamd De Pleyn. Item een perceel land gelegen achter de schuur met de weide en
hooiwas daaraan gelegen tot Veerle. Deze goederen worden door Verhoustraten
Jan of dit 1e kavel actief in huur bezeten.
Een perceel land genaamd Den Vasten Avondt gelegen tot Veerle renende oost Bacx
Maria Anna, zuid Verhoustraten Jan Baptist, west Bacx Maria Anna en noord Vander
Borght Maria.
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Van dit kavel is afgescheiden een perceel land groot een bunder gelegen in Het
Schuerveldt en bevallen aan het 2e kavel.
Te betalen aan kavels B en C de som van 100 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan Ven Theresia:
•
•
•
•

•
•

Een perceel land genaamd Het Heufken gelegen onder Eindhouthamme groot 300
roeden renende oost het plein etc.
Een weide genaamd Het Goor groot 300 roeden gelegen alhier renende oost den dijk
ect.
Een weide gelegen alhier en genaamd Het Clijn Weyken groot 50 roeden renende
oost Het Swaltien, west Van Springel Amand erfgenamen, etc.
Een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt tot Veerle renende
oost en zuid Verhoustraten Jan nom. uxoris of 1e kavel, west Meeus Peeter, noord
s’heeren straat.
Een rente van 200 guldens kapitaal courant geld staande tot last van Voortackers
Henrick.
100 guldens te trekken van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Ven Maria Catharina:
•
•
•
•
•
•
•

Een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen alhier renende oost
Mertens Jan Baptist, west De Heystraet, etc.
Een perceel land genaamd Het Hooghveldt groot 150 roeden gelegen alhier renende
oost advocaat Pauli, west Ven Jan Baptist, etc.
Een sille land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verwimp Henrick, west Van
Roy Peeter, etc.
Een weide genaamd Elizabethclaes Weyde gelegen onder Eindhout groot 220
roeden renende west Hollants Catharina, oost Huypens Peeter, etc.
Een weide gelegen aan De Cluys onder Eindhout groot 3 sillen renende oost Het
Scheurtbroeck, west Kerk van Eindhout, etc.
Een rente van 400 guldens kapitaal staande tot last van Nijs Dominicus.
100 guldens te trekken van kavel A.

15 september 1766 Verkoop van land

[EHT-OGA10-229]

Raedts Petrus en zijn vrouw Van Hove Maria Elisabeth verkopen aan Verberck Cornelius
en zijn vrouw Jansens Anna Catharina een perceel weide en heide groot 222,25 roeden en
gelegen in De Voortiens tot Zoerle renende oost en zuid Helsen Gerard erfgenamen, west
Douwen Marten erfgenamen, noord Liekens Jan.
Dit perceel aan de verkoper nagelaten bij testament van wijlen Van Hove Elisabeth (dochter
van Van Hove Joannes) hun nicht en vervolgens verkocht volgens de conditie van verkoop
gepasseerd voor notaris Mertens binnen Tongerlo op 26 augustus 1766.

11 juli 1767 Verkoop van land

[EHT-OGA10-229]

Compareerde Hermans Dominicus als executeur testamentair van wijlen Wuyts alias
Nepos Joannes die in deze kwaliteit heeft verkocht aan Verachtert Henrick en zijn vrouw
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Van Outsel Theresia voor hen en hun kinderen in dit huwelijk verwekt een huis, hof en
binnenveld daaraan groot een sille gestaan en gelegen op Het Poeleynde alhier renende
oost heer Kerckhofs nom. uxoris Van Springel Maria Elisabetha, zuid dezelfde en de
gemeente, west het gemeynte straatje en noord begijn Willems. De conditie van deze
verkoop is gepasseerd voor notaris Moortgat op 20 juni 1767.
24 juli 1767 Verkoop van land

[EHT-OGA10-230]

Van Outsel Theresia en haar man Verachtert Henricus bekennen schuldig te zijn een som
van 250 guldens courant geld aan Gebruers Maria (dochter van Gebruers Joannes). Als
onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnenveld groot een sille gestaan en gelegen op
Het Poeleynde alhier renende oost heer Kerckhofs nom. uxoris, zuid dezelfde en de
gemeente, west het gemeynte straatje en noord begijn Willems.
Item een perceel land en heide genaamd De Claver Hoeve groot voor de helft 150 roeden
gelegen tot Eindhout renende in het geheel oost De Voetstraete, zuid Het Schatien, west
juffrouw Vander Borght erfgenamen en noord Blankaerts Andries. Item de helft van een
perceel land genaamd Het Blocxken groot 50 roeden gelegen tot Eindhout renende in het
geheel oost en west De Walte, zuid Mertens Jan Baptist en noord Heilige Geest.
In de marge:

Compareerde Smolderen Henrick (inwoner alhier) die ons vertoond een
rente van 250 guldens kapitaal als Van Outsel Theresia geassisteerd met
Verachtert Henrick haar man op 24 juli 1767 ter rente had gelicht van
Gebruers Maria Jansdochter … waaruit blijkt dat Binnemans Jan Baptist
in huwelijk met de voorstaande Gebruers Maria uit handen van de
comparant heeft ontvangen de voormelde som met de interesten. Hiermee
is deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 19 december
1786.

21 juli 1768 Scheiding en deling

[EHT-OGA10-231]

Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen
Everaerts Matthijs en zijn vrouw Claes Theresia namelijk Everaerts Maria Elisabeth
geassisteerd met Thijs Francis als haar man en momber, Everaerts Françoise
geassisteerd met Smolderen Christiaen haar gestelde momber uit de wet ter 2e, Everaerts
Joanna geassisteerd met Everaerts Marten haar geëede momber ter 3e van al de
erfgoederen door wijlen de voorstaande gehuwden nagelaten.
Kavel A, bevallen aan Everaerts Joanna:
•

•

•

Huis, stallen, schuur, schobbe met den hof en het binnenveld groot een sille gestaan
en gelegen alhier aan het plein renende oost advocaat Pauli, zuid en west
Voortackers Henrick erfgenamen, noord het plein.
Een perceel weide genaamd Het Goor groot een half bunder renende oost de
gemeynte straete, zuid Mertens Jan Baptist met anderen, west den dijk of de
gemeynte, noord Gebruers Jan erfgenamen.
Een perceel land genaamd Het Roth groot 130 roeden renende oost heer Melsens,
zuid drossaard Mangelschots erfgenamen, west Van Roy Henrick erfgenamen en
noord Gebruers Jan erfgenamen leenroerig onder de heer Prelaat van Tongerlo.
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Een perceel schaarbos genaamd Den Aerdenbosch gelegen in De Endeckers alhier
renende oost den dijk of advocaat Pauli, zuid en noord dezelfde, west Schellens
Willem erfgenamen leenroerig onder de heer Prelaat van Tongerlo.
Een 3e van een half bunder hooiwas gelegen in Het Scheurbroeck onder Eindhout
renende oost Huybrechts Jan Baptist, west Abdij van Tongerlo, noord Schellens
Willem erfgenamen leenroerig onder de leenboek van heer Willems tot Geel.
50 guldens courant geld te geven aan kavel C.

Kavel B, bevallen aan Everaerts Françoise:
•

•

•
•

•

Huis, stallen, schuur, hof en binnenblok groot 300 roeden gestaan en gelegen tot
Eindhout renende oost Lanen Jacobus, zuid de straat, west dezelfde straat en noord
Binnemans Jan Baptist erfgenamen en Mertens Matthijs. Dit huis leenroerig onder de
leenboek van heer … (niet vermeld) tot Geel.
Een weide genaamd Het Cluys Eussel groot 3 sillen gelegen te Eindhout renende
oost de gemeente, zuid Goossens Marten, west heer Bols en noord Mertens Jan
Baptist.
Een perceel land genaamd Het Heyveldt groot 150 roeden gelegen tot Eindhout
renende oost Claes Andries, zuid en west de straat, noord Daems Jan Baptist.
Een perceel heiland en bos genaamd Het Berghsken groot een sille gelegen onder
Eindhout renende oost …, zuid Gebruers Maria, west Cuypers Michiel erfgenamen
en noord Govaerts Adriaen
138 guldens courant geld te geven aan kavel C.

Kavel C, bevallen aan Everaerts Maria Elisabeth:
•

•

•
•

•

Een perceel land genaamd Den Bosch groot 6 sillen gelegen tot Eindhout renende
oost Daems Jan Baptist, zuid Cuypers Michiel erfgenamen, west dezelfde en
Binnemans Jan Baptist erfgenamen, noord meyer Vrindts erfgenamen.
Een perceel hooiwas genaamd Den …bempt groot een half bunder gelegen in Het
Eynthouts Broeck renende oost den dijk, zuid den loop, west Binnemans Jan Baptist
en noord Heilige Geest.
Een perceel schaarbos groot een half bunder gelegen tot Eindhout op Den Aerden
Bergh renende oost en zuid De straat, west De Broeck en noord advocaat Pauli.
Een perceel land en bos genaamd La… Bergh groot een half sille onverdeeld met
Michiels Jan en anderen renende in het geheel oost Mertens Jan Baptist, zuid
Steynen Jan erfgenamen, west de straat en noord advocaat Pauli. Leenroerig onder
de voorstaande advocaat Pauli.
50 guldens te trekken van kavel A en 138 guldens van kavel B.

(zonder datum) Contract van afscheid

[EHT-OGA10-232]

Compareerden Voortackers Elisabeth weduwe van wijlen Schellens Wilhelmus ten deze
geassisteerd met Vorsters Nicolaes als haar tegenwoordige man en momber ter ene zijde
en Schellens Gregorius en Du Ray Martinus als geëede mombers over de minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen de voorstaande Schellens Wilhelmus daar moeder af is de
1e comparante ter andere zijde. Om alle mogelijke geschillen te voorkomen over de havelijke
goederen die zijn achtergelaten bij wijlen de vader van voorstaande wezen hebben ze
volgend akkoord gesloten.

Goedenisboek Eindhouthamme 1671-1795

P a g i n a | 126

De 1e comparante zal verplicht zijn haar kinderen tot 4 in getal te weten Schellens Theresia,
Schellens Joannes, Schellens Arnoldus en Schellens Anna Elisabeth wel en behoorlijk
te onderhouden van eten en drank, kleren en lijnwaad, zowel ziek als gezond totdat zij
respectievelijk gekomen zijn tot de leeftijd van 24 jaren. Ze moet hen ook laten leren lezen
en schrijven en onderrichten in de Rooms Katholieke religie.
Als iemand van de voorstaande wezen voortijdig komt te overlijden, dan zal de uitkoop van
dat kind voor de helft overgaan op de overblijvende kinderen en voor de andere helft op de
1e comparante. De 1e comparante moet het kind wel laten begraven in gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart en begrafenis. Zij zal vrijmeesteres blijven over al de havelijke goederen
mits het betalen van alle passieve schulden van het sterfhuis.
16 mei 1769 Verkoop van huis en land

[EHT-OGA10-233]

Compareerde Hollandts Jan Baptist voor zichzelf en ook als gelaste zijn vrouw Verbraken
Anna alsook cessie hebbend van Verachtert Peeter en Batvens Norbertus zijn
behoudszonen. Hij bekent verkocht te hebben aan Dassen Marten en zijn vrouw Van
Ostayen Anna Barbara een huis, stallen, schuur, hof en binnenveld groot 200 roeden
gestaan en gelegen bij het plein alhier renende oost het plein, zuid Abdij van Tongerlo, west
Belcx Francis en noord de straat.
Item een perceel land en weide genaamd Het Duysbroeck groot voor zoveel cijnsroerig is
200 roeden renende oost Belcx Francis, zuid dezelfde, west de koper en noord de straat. Dit
huis en perceel belast met een rente van 200 guldens kapitaal wisselgeld tot behoef van
Smidts Peeter erfgenamen en een andere rente van 300 guldens kapitaal courant geld tot
behoef van Van Dijck Adriaen mitsgaders alsnog een andere rente van 300 guldens
kapitaal wisselgeld tot behoef van de erfgenamen van wijlen heer van Meerbeeck. Welke
kapitale renten zullen korten aan de koopprijs.
In de marge:

De rente van 200 guldens kapitaal wisselgeld gekweten aan de
erfgenamen van Smidts Peeter. Item gekweten de rente van 300 guldens
kapitaal courant aan Van Dijck Adriaen. Item gekweten de kapitale rente
van 300 guldens aan de erfgenamen van wijlen heer Van Cauwegom.

17 december 1770 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-233]

Ven Petrus Ludovicus (zoon van Ven Franciscus) bekent ontvangen te hebben uit handen
van Vennekens Anna Maria (bejaarde jongedochter tot Brussel) een som van 350 guldens
courant geld. Als onderpand wordt gegeven een huis, klaverhof en binnenveld groot 150
roeden gestaan en gelegen aan het plein alhier renende oost advocaat Pauli, zuid het plein,
west notaris Tiboorts en noord Verboven Peeter nom. uxoris.
Item een perceel land genaamd Poeleynd Sille groot 300 roeden renende oost Belcx
Francis, zuid Prelaat van Tongerlo of den loop, west en noord de gemeente. Dit perceel
belast met 200 guldens courant geld tot behoef van Binnemans Jan Baptist.

17 december 1770 Lening

[EHT-OGA10-234]

Compareerden Ven Peeter (meyer), Smolderen Christiaen, Breugelmans Cornelis,
Dassen Marten en Van De Weyer Theodoor laatschepenen van deze gemeente en alzo
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representerende het corpus van dezelfde gemeente. Ze bekennen ontvangen te hebben van
de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën een som van 350 guldens courant geld. Ze
beloven te zullen betalen aan de voorstaande kapel of vrijdagse mis gelandeerd door
Fonteyn Maria de interesten tegen 3 guldens ten 100 en vervolgens een erfelijke rente van
10 guldens en 10 stuivers jaarlijks.
16 januari 1771 Verkoop van land

[EHT-OGA10-234]

Govaerts Jacobus en zijn vrouw Liekens Joanna verkopen aan Helsen Gerardus (zoon
van Helsen Joannes) en zijn vrouw een perceel land genaamd Het Smislandt groot een sille
gelegen tot Zoerle op De Biest onder deze jurisdictie renende oost Van Houdt Guilliam, zuid
Van Kerckhoven Adriaen erfgenamen, west de straat en noord Liekens Marten. De conditie
van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Coomans op 27 december 1770.
16 januari 1771 Verkoop van huis

[EHT-OGA10-235]

Liekens Peeter heeft verkocht aan zijn broer Liekens Jan een huis, schuur, hof en
binnenveld groot 140 roeden gestaan en gelegen op De Biest onder deze jurisdictie renende
oost en zuid de straat, west Helsen Ignatius erfgenamen, noord wezen Liekens Elisabeth.
11 februari 1771 Verkoop van land

[EHT-OGA10-236]

Meester Tielemans Ludovicus Carolus (zoon van Tielemans Guilielmus en inwoner van
Tongerlo) verkoopt aan Verlinden Peeter Emmanuel (inwoner van Herselt) voor de helft en
een derde en aan Van Bael Jan (inwoner van Herselt) voor een derde en aan Van Den
Heuvel Sebastiaen (inwoner van Herselt) ook voor een derde zekere bempd of hooiwas
genaamd Den Voirtiens Bempt gelegen tot Zoerle onder deze jurisdictie groot een half
bunder en 3 roeden en waarvan de andere helft onverdeeld is toekomende aan de
voorstaande Van Bael Jan en Van Den Heuvel Sebastiaen renende in het geheel oost
erfgenamen Halloint, zuid Vaes Gerard, west Douwen Adriaen en noord Douwen Martinus
erfgenamen.
12 april 1771 Verkoop van land

[EHT-OGA10-236]

Compareerde heer Peetermans Amand Joseph als gelaste vanwege Peetermans Dimpna
en Melsens Fredericus Franciscus die in die kwaliteit verkoopt aan Dassen Marten en zijn
vrouw Van Ostayen Anna Barbara 2/5 delen van een perceel weide genaamd De Heuckten
waarvan de andere 3/5 delen toekomen aan de Prelaat van Tongerlo groot in het geheel een
bunder renende in het geheel oost de koper, zuid het straatje, west Abdij van Tongerlo en
noord Belcx Francis.
Item alsnog een perceel land genaamd Den Bosch groot 275 roeden gelegen aan de baan
naar Veerle renende oost en zuid dezelfde baan, west het straatje, noord Pauwels Henrick.
De conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Peetermans op 20 maart 1771.

20 februari 1772 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-236]
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Ven Petrus Ludovicus in huwelijk met Verestraet Maria bekent ontvangen te hebben van
Verellen Godefridus tot Eindhout een kapitaal van 150 guldens courant geld. Als onderpand
wordt gegeven een perceel land en weide genaamd De Poeleynd Sille groot 256 roeden
renende oost Belcx Henrick, zuid den loop, west en noord de gemeente. Dit pand is ook al
belast met een rente van 200 guldens kapitaal tot behoef van Gebruers Anna Maria.
13 april 1772 Verkoop van land

[EHT-OGA10-237]

Ven Peeter (meyer), Smolderen Christiaen, Breugelmans Cornelis, Dassen Marten en
Van De Weyer Theodoor (laatschepenen) als representerend het corpus van de gemeente
Eindhouthamme bekennen in die kwaliteit voor de som van 29 guldens en 15 stuivers op 25
november 1771 te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd aan Belcx Francis en
zijn vrouw Ven Magdalena een perceel erve uit uit De Vroente van de gemeente groot 40
roeden en gelegen aan de schuur van de koper renende oost en noord de straat, zuid
zichzelf, west weduwe Ven Petrus Ludovicus.
13 april 1772 Verkoop van land
•
•
•
•
•

[EHT-OGA10-237]

Heer Tiboorts Philippus (notaris) als testamentair erfgenaam van wijlen Mertens
Joanna zijn eerste huisvrouw.
Mertens Jan Baptist (zoon van Mertens Petrus).
Willems Francis als in huwelijk met Van Dingenen Maria Catharina.
Mertens Theresia
Verwimp Jan als geëede momber over de wezen van wijlen Verwimp Peeter en
Mertens Maria Catharina als erfgenamen ab intestato van het minderjarig kind
achtergelaten bij wijlen de voorstaande Mertens Joanna gestorven na de dood van
zijn moeder. De voorstaande Verwimp Jan met autorisatie van de wethouders van
Eindhout.

Ze verkopen voor een som van 536 guldens wisselgeld aan Van De Weyer Theodoor en
zijn vrouw Gebruers Anna Catharina bij approximatie tegen Bellincx Francis (eerste
koper) een perceel land groot 150 roeden gelegen alhier bij het plein renende oost Ven Louis
erfgenamen, zuid het plein, west De Heystraete en noord Verboven Peeter nom. uxoris. De
conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Tiboorts op 10 maart 1772.
27 april 1772 Verkoop van land

[EHT-OGA10-237]

Ven Peeter (meyer), Smolderen Christiaen, Breugelmans Cornelis, Dassen Marten en
Van De Weyer Theodoor (schepenen) als representerend het corpus van de gemeente
Eindhouthamme bekennen in die kwaliteit voor de som van 180 guldens te hebben verkocht,
gecedeerd en getransporteerd aan Claes Adriaen (inwoner van Diest) 2 percelen heide uit
den aerdt van de voorstaande gemeente groot te samen 250 roeden en gelegen alhier
achter de schuur van Nijs Dominicus omtrent de Onze-Lieve-Vrouw Kapel renende in het
geheel oost, zuid, west en noord de straat.
27 juni 1772 Verkoop van land
•

[EHT-OGA10-237]

Verheyden Jan Baptist (zoon van Verheyden Petrus) voor zichzelf en ook als
geëede momber naast Verheyden Jan Baptist (zoon van Verheyden Melchior) over
de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Verswijvel Anna Maria waarvan
vader is Verheyden Peeter (mede comparerend). De voorstaande mombers met
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autorisatie van de wethouders van Tongerlo. Ze compareren voor een 3e deel in het
nabeschreven goed.
Verswijvel Jan voor zichzelf en ook als geëede momber over zijn minderjarige
broers en zusters met autorisatie van de wethouders van Noorderwijk.
Verswijvel Joseph (zoon van wijlen Verswijvel Adrianus).

Allen respectievelijk kleinkinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Van Houdt
Catharina. Ze verkopen aan heer Wijnants Guilliam (meyer van Zoerle Parwijs) een
perceel bempd groot 220 roeden gelegen tot Zoerle onder deze jurisdictie in De Voortiens
renende oost Douwen Merten en Laureys Henrick erfgenamen, zuid De Cleyn Laecke, west
en noord pastoor van Zoerle.
27 juli 1772 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-238]

Wijnants Guilliam (meyer van Zoerle Parwijs) bekent ontvangen te hebben van eerwaarde
heer Bessems (dispensier van het convent van Tongerlo) een som van 350 guldens courant
geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel bempd groot 220 roeden gelegen tot Zoerle onder
deze jurisdictie in De Voortiens renende oost Douwen Merten en Laureys Henrick
erfgenamen, zuid De Cleyn Laecke, west en noord pastoor van Zoerle. Item een perceel
land genaamd De Drij Sillen gelegen tot Damseinde onder Westerlo groot 100 roeden
renende oost rentmeester Bosquet, zuid Van Passel Adriaen, west Wuyts Peeter en noord
Stoop Francis.
27 oktober 1774 Verkoop van land

[EHT-OGA10-238]

Ven Peeter (meyer), Smolderen Christiaen, Breugelmans Cornelis, Dassen Marten en
Van De Weyer Theodoor (schepenen) als representerend het corpus van de gemeente
Eindhouthamme bekennen in die kwaliteit op 13 september 1765 te hebben verkocht,
gecedeerd en getransporteerd aan Nijs Dominicus een perceel heid uit De Vroente alhier
gelegen aan de schuur van de koper groot 40 roeden renende oost heer Bols, zuid weduwe
Kerckhofs, west en noord de straat.
21 maart 1776 Ordonnantie

[EHT-OGA10-238]

Bij de keyserinne Douariere ende koningine
Lieven ende beminden de menschlieventheyt vereyschende dat men niet buyten maere
verlenge de pijnen van de misdaedige verwesen totten doodt, Wij schrijven u dese
tegenwoordigen om u te onderrichten dat sonder affragen aen het gebruyck van met het rad
ofte met het vier levendigh te straffen degene die plichtigh sijn van grouwelijcke misdaeden,
wij willen dat in elck van dese voorvallen de rechters geven aen den scherprechter
behoorelijcke orders op dat den plichtigen sterven om soo te seggen in den oogenblick van
dexecutie de cromme bevelen wij u deser tegenwoordige te doen registreren ter greffie van
uwe gerichts bancke ende dat den cas voorvallende u aen de schepenen rechtsgeleerde
dese schickinge kenbaer maeckt om hun daernaer te reguleren. Wij belasten u voorders
daer over het geheym te houden opdat het selve tegens onse begeerte niet en word
geopenbaert ende dat dese … dienen om de quaetwillige te verstouten met te verminderen
in den pest van het publieck den schroom van soodaenige straffen want ons alsoo gelieft
hier mede lieven ende beminde Godt sij met u. Brussel den 21 meert 1776. Was
geparapheert Crimp. Ut onderteekent F. Lanné.
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[EHT-OGA10-239]

Helsen Joannes (inwoner van Zoerle Parwijs) en zijn vrouw Siemens Dimpna verkopen
aan Van Echelpoel Guilliam en zijn vrouw Gabriels Anna Elisabeth een huis met de grond
en het erf daaraan groot 87 roeden gestaan en gelegen tot Zoerle op Den Bergh onder deze
jurisdictie renende oost Govaerts Jan, zuid de straat, west weduwe Vekemans Jan en noord
Soeters Jan. De Conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Augustijnen tot
Zoerle geresideerd hebbende.
11 april 1777 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-239]

Compareerden Oyen Francis weduwnaar van wijlen Verachtert Anna ter ene zijde en
Verachtert Henrick en Smaers Jan als geëede mombers over Oyen Peeter en Oyen Jan
minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen de voorstaande Verachtert Anna daar vader
af is de 1e comparant ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de havelijke goederen
achtergelaten bij wijlen de voorstaande moeder van de wezen.
De 1e comparant zal verplicht zijn om zijn 2 wezen wel en behoorlijk te alimenteren in eten
en drinken, klederen en lijnwaad, zowel ziek als gezond totdat ze gekomen zijn tot de leeftijd
van 18 jaren. Ze moeten hen ook leren lezen en schrijven en onderrichten in de Rooms
Katholieke religie. Als ze gekomen zijn tot de leeftijd van 18 jaren, moet hij aan ieder kind
betalen de som van 36 stuivers en 2 oorden.
Als 1 van de kinderen voortijdig komt te overlijden, zal de uitzet van dat kind overgaan naar
de 1e comparant. Hij moet dat kind dan wel laten begraven in gewijde aarde. De 1e
comparant zal hierdoor genieten al de havelijke goederen mits het betalen van al de
passieve schulden.
15 april 1778 Contract van afscheid

[EHT-OGA10-240]

Compareerde Vermeulen Francis in huwelijk met Dircx Dimphna die weduwe was van
wijlen Verelst Adriaen en waarvan zij heeft behouden 4 nog minderjarige kinderen met
name Verelst Guilliam, Verelst Martinus, Verelst Elisabeth en Verelst Adrianus ter ene
zijde. Dircx Franciscus en Verelst Martinus als geëede mombers over de voorstaande 4
minderjarige kinderen ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de havelijke goederen
achtergelaten bij wijlen de voorstaande vader van de wezen.
De 1e comparant en zijn huisvrouw zijn verplicht om de 4 wezen wel en behoorlijk te
alimenteren in eten en drinken, kleren en lijnwaad, zowel ziek als gezond totdat zij
respectievelijk gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. Ze moeten hen ook leren lezen
en schrijven en onderrichten in de Rooms Katholieke religie. Als ieder kind gekomen is tot de
ouderdom van 18 jaren, moet aan ieder kind betaald worden een som van 10 guldens en 10
stuivers.
Als 1 van de kinderen voortijdig komt te overlijden, zal de uitzet van dat kind voor de helft
overgaan naar de 1e comparanten en voor de andere helft op de resterende wezen. Ze moet
dat kind dan wel laten begraven in gewijde aarde en een eerlijke uitvaart laten doen. De 1e
comparanten zullen hierdoor genieten al de penningen uit de voorstaande havelijke
goederen alsook de penningen die voortkomen uit de erfenis van wijlen Wuyts Guilliam.
14 juli 1778 Verkoop van land

[EHT-OGA10-241]
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Smolderen Christiaen (schepen van Eindhouthamme) als onwederroepelijk gemachtigd
vanwege Sijmens Jan (inwoner van Houtvenne) in huwelijk met Heylen Anna Catharina
volgens een conditie van verkoop gepasseerd voor notaris Coomans op 11 juni 1778. Hij
verkoopt in die kwaliteit aan Van Den Brande Franciscus (bejaarde jongeman) een perceel
land gelegen aan Zoerleberg onder deze jurisdictie groot 165 roeden renende oost
Vekemans Jan erfgenamen, zuid de straat naar den berg, west Janssens Jan en noord
Verlinden Adriaen.
14 juli 1778 Verkoop van land

[EHT-OGA10-241]

Smolderen Christiaen (schepen van Eindhouthamme) als onwederroepelijk gemachtigd
vanwege Sijmens Jan (inwoner van Houtvenne) in huwelijk met Heylen Anna Catharina
volgens een conditie van verkoop gepasseerd voor notaris Coomans op 11 juni 1778. Hij
verkoopt in die kwaliteit aan Verlinden Peeter (zoon van Verlinden Joannes) de helft van
een bunder land genaamd Het Bergenvelt renende oost de andere helft, zuid Van Den
Brande Frans, west Helsen Philip en noord Mertens Bernard erfgenamen.
6 april 1779 Verkoop van land

[EHT-OGA10-242]

Helsen Jacobus (inwoner van Meerhout) verkoopt aan Van Den Brande Francis (inwoner
van Zoerle) als geautoriseerd vanwege Peeters Maria Elisabeth een perceel land en dries
genaamd Het koyeussel gelegen tot Zoerle onder deze jurisdictie groot een sille renende
oost Wijnants Jacobus, zuid Liekens Joannes, west en noord Helsen Andries. Dit perceel
competeert aan de verkoper uit hoofd van wijlen zijn vader.
2 november 1779 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-242]

Ven Peeter (meyer van Eindhouthamme) als weduwnaar van Van Den Bruel Anna bekent
ontvangen te hebben uit handen van eerwaarde heer De Bruyn Norbertus (pastoor van
Tongerlo) als representant van de Heilige Geest van Tongerlo (als zijnde een deel van de
som aan dezelfde Heilige Geest gemaakt tot fundatie van een zingende donderdagse mis
met het spelen van het orgel in plaats van de lezende mis binnen de Kerk van Tongerlo
mitsgaders tot het doen van het jaargetijde tot lafenis van de zielen van wijlen heer Mertens
Siardus en zijn afgestorven vrienden als blijkt respectievelijk bij testament en codicille van
de voorstaande wijlen Mertens Siardus gepasseerd op 22 december 1777 en 16 januari
1778 voor notaris Van Roy binnen Tongerlo) een som van 2000 guldens courant geld.
Deze som wordt gelicht tot afkwijting van 4 obligaties staande tot behoef van het sterfhuis
van wijlen heer Mertens Siardus (in zijn leven secretaris van de heerlijkheid Tongerlo)
belopend samen met de verschenen interesten ter som van 1974 guldens en 19 stuivers.
Deze obligaties door hem comparant samen met wijlen zijn vrouw gelicht tijdens hun
huwelijk. Hij gebruikt nu de autorisatie aan hem mondeling verleend vanwege de
laatschepenen van Eindhouthamme ten overstaan van zijn minderjarige zoon Ven Petrus.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stallen, schuur, brouwerij en binnenblok gestaan en
gelegen tot Eindhouthamme groot 350 roeden renende oost Nijs Dominicus, zuid Abdij van
Tongerlo, west Mertens Jan Baptist en noord De Renderstrate. Item een perceel land groot
500 roeden renende oost de herbane, zuid Pauli Henrick en weduwe Bellincx Frans, west
Nijs Dominicus en noord de straat. Item 1,5 sillen land gelegen tot Vorst renende oost Van
Swevelt Arnoldus, zuid Mertens Peeter, west de straat en noord de herbane.
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Item een sille land op Het Eyndervelt renende oost Heilige Geest, zuid zichzelf, west Van
Den Bruel Arnoldus en noord Dommeleers Henrick. Item een perceel land gelegen tot Vorst
en genaamd Het Veldeken groot 37 roeden renende oost en zuid Heilige Geest, west heer
Bellincx en noord zichzelf. Item een sille land gelegen tot Vorst op Het Eyndacker renende
oost Heilige Geest en heer Bellincx, zuid advocaat Pauli, west Winrickx Norbert, noord Van
Den Bruel Arnoldus.
Item een sille land gelegen tot Vorst aan Den Dijck renende oost heer secretaris Herremans,
zuid Besauwendijck en Belle Abraham, west Rutten Rochus en noord Van Den Bruel
Arnoldus. Item 1,5 sillen land ook gelegen tot Vorst op Het Eyndackervelt renende oost
Cuyvers Adriaen, zuid heer secretaris Herremans, west Verheyt Henrick en noord Boven
Francis.
Het voorstaande huis is ook nog belast met een rente van 100 guldens courant geld tot
behoef van de infirmerie van het Begijnhof van Diest. Het perceel land genaamd Den Kievit
is belast met een rente van 200 guldens kapitaal tot behoef van de weduwe van Cuyvers
Michiel en nog met een rente van 100 guldens aan de erfgenamen van Van Roy Henrick.
Compareerden ook Ven Anna Elisabeth in huwelijk met Van Pelt Adrianus (inwoners
alhier), Ven Maria Theresia in huwelijk met Thijs Jan Baptist (inwoners van Veerle) en Ven
Maria Catharina in huwelijk met Smeyers Henrick (inwoners van Veerle) allen
respectievelijk bejaarde kinderen van de 1e comparant die voorstaande lichting ratificeren.
2 november 1779 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-244]

Compareerde Ven Petrus (meyer van Eindhouthamme) die bekend dat hij om en mits een
som van 700 guldens courant geld die wijlen Wuyts Henricus in huwelijk met Ven Anna
Elisabeth (zijn schoonzoon en dochter) ter rente had gelicht en ontvangen van wijlen heer
Mertens Siardus en hadden verbonden op een perceel erve of heide gelegen onder deze
jurisdictie als blijkt volgens notariële obligatie op 7 maart 1765 gepasseerd voor notaris
Oniaerts en waarvan de inhoud is als volgt:
Op 7 maart 1765 compareerde voor notaris Oniaerts tot Olen residerende en in de
presentie van de na te noemen getuigen Wuyts Henricus Norbertus in huwelijk met Ven
Anna Elisabeth (inwoners van Vorst) die bekennen ontvangen te hebben van heer Mertens
Siardus (secretaris van Tongerlo) een som van 700 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven zijn kindsgedeelte hem competerend voor een 4e deel in de
goederen gekomen van Verstappen Adriaen en Bleerincx Joanna zijn grootvader en
grootmoeder en waarvan de andere ¾ delen toekomen aan zijn zuster Wuyts Anna
Elisabeth cum marito. Compareerde ook heer Ven Peeter (meyer van Eindhouthamme) die
ook als onderpand stelt een perceel erve genaamd De Heyde gelegen onder
Eindhouthamme renende oost de gemeente, zuid advocaat Pauli, west Mertens Jan Baptist
en noord de gemeente.
De comparant heeft dit perceel genaamd De Heyde alsnu vernieuwd en herkent voor de helft
van de voorstaande kapitale rente, zo is ook gecompareerd Mertens Bernardus als
executeur testamentair over het sterfhuis van wijlen heer Mertens Siardus en is tot behoef
van de gelijke erfgenamen en tot verhaal van de helft van de voorstaande kapitale rente in
het perceel genaamd De Heyde gegooid en geërfd.
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[EHT-OGA10-245]

Compareerden Voordeckers Franciscus en Voordeckers Henricus (beiden bejaard),
Verachtert Henricus in huwelijk met Voordeckers Anna Catharina (bejaard), Verheyden
Adrianus zowel voor zijn vrouw Voordeckers Maria Anna als in naam van Voordeckers
Michiel en Voordeckers Maria Elisabeth weduwe van Michiels Jan Baptist (inwoners van
Antwerpen) volgens procuratie gepasseerd voor notaris Colbert op 17 april 1780 binnen
Antwerpen. De voorstaande mannen zijn alleen geautoriseerd vanwege hun vrouwen
volgens conditie van verkoop gepasseerd voor notaris Mortelmans op 17 mei 1780.
Ze verkopen aan Meys Guilielmus en zijn vrouw Everaerts Joanna (inwoners van Veerle)
een huis, schuur, stal, hof en erf gestaan en gelegen onder Eindhouthamme aan het plein
groot een bunder renende oost Meys Guilliam nom. uxoris en advocaat Pauli, west de
herbane, zuid Het Goorstraetken en noord het plein. Item alsnog een weide groot een sille
renende oost het voorstaande straatje, west de gemeente of Verboven Merten, zuid Van Roy
Jan Baptist, noord dezelfde Groenstraat.
Dit huis aan de verkopers competerend als enige erfgenamen ab intestato van wijlen
Voordeckers Henricus en Bertels Gertrudis die hun ouders waren.
23 oktober 1780 Lening met onderpand

[EHT-OGA10-246]

Meys Guilliam en zijn vrouw Everaerts Joanna bekennen ontvangen te hebben van heer
Verellen Joannes een som van 650 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven
een huis, stal, hof en erf gestaan en gelegen onder de heerlijkheid van Eindhouthamme aan
het plein groot 1,5 bunder renende oost haarzelf en heer advocaat Pauli, west de herbane,
zuid Het Goorstraatje, noord het plein.
Item alsnog een weide groot een sille renende oost het voorstaande Goorstraatje, west de
gemeente of Verboven Merten, zuid Van Roy Jan Baptist en noord De Groenstraat waarin zij
comparanten bij Voortackers Franciscus cum suis op 5 juni 1780 alhier zijn gegooid en
geërfd. Item alsnog een perceel erve met huis en hof groot een sille renende oost advocaat
Pauli, zuid en west hunzelf, noord het plein. Dit huis aan de comparante competerend
volgens scheiding en deling van de goederen van wijlen haar ouders op 21 juli 1768 voor
meyer en laten alhier aangegaan.
19 maart 1781 Akkoord over erfgoederen
•

•
•
•

[EHT-OGA10-247]

Liekens Joannes (inwoner van Zoerle onder deze jurisdictie) als onwederroepelijk
gemachtigd vanwege Van Ostayen Franciscus (inwoner alhier) zowel voor zichzelf
als vanwege zijn broer Van Ostayen Petrus.
Veroft Adriaen (inwoner van Schilde of Schelle) in huwelijk met Van Goubergen
Anna Maria.
Bulckens Petrus Franciscus als momber over Van Goubergen Petrus Josephus
en Van Goubergen Adrianus.
Dassen Martinus geassisteerd met Breugelmans Cornelis (schepen alhier) als
geassumeerde voogd over de minderjarige kinderen van de voorstaande Dassen
Martinus.

Dit alles volgens akkoord gemaakt en gepasseerd voor notaris Coomans op 16 maart 1781
en waarvan de inhoud is als volgt:
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Op 16 maart 1781 compareerde voor notaris Coomans binnen Westerlo residerend en de
na te noemen getuigen Van Ostayen Franciscus (inwoner van Eindhouthamme) zowel voor
zichzelf als zich sterkmakend voor zijn broer Van Ostayen Peeter, beiden bejaard en
kinderen van wijlen Van Oisthayen Adriaen daar moeder af was Van Oisthayen Anna
Barbara ter ene zijde. Item Veroft Adrianus (inwoner van Schilde of Schelle) in huwelijk met
Van Goubergen Anna Maria en Bulkens Petrus Franciscus als geëede momber over de 2
minderjarige kinderen namelijk Van Goubergen Petrus Josephus en Van Goubergen
Adrianus. Allen kinderen achtergelaten bij wijlen Van Goubergen Jan daar moeder af was
de voornoemde Van Oisthayen Anna Barbara ter tweede zijde. Dassen Martinus zowel
voor zichzelf als laatste weduwnaar van wijlen de voorstaande Van Oisthayen Anna
Barbara als voor zijn kinderen bij dezelfde verwekt en geassisteerd met Breugelmans
Cornelis (schepen van Eindhouthamme) als geassumeerde voogd ter derde zijde.
Ze hebben een akkoord gesloten over al de havelijke en erfelijke goederen die bevonden zijn
in het voorstaande sterfhuis. Al de erfgoederen zullen verdeeld worden in 11 delen waarvan
de kinderen uit het 1e huwelijk zullen genieten 2 delen, de kinderen uit het 2e huwelijk zullen
genieten 3 delen en de comparant als weduwnaar uit het 3e huwelijk met zijn kinderen zullen
genieten 6 delen.
De eerste 2 comparanten zullen genieten een som van 182 guldens, 2 stuivers en 2 oorden
in vergoeding van hun deel in enige verkochte goederen gekomen van wijlen hun
voornoemde vader bij Dassen Martinus hun schoonvader en verkocht uit kracht van
autorisatie van de schepenen van Eindhouthamme. De 2 eerste comparanten zullen ook
trekken van de voornoemde weduwnaar de kwantiteit van 100 veertelen koren wat verdeeld
zal worden in 5 delen. Al de leengoederen zullen gelijk verdeeld worden zonder dat iemand
meer voordeel heeft. Dassen Martinus is ook gerechtigd in goederen van wijlen zijn vrouw
die gelegen zijn tot Heist onder de jurisdictie van Mechelen en verklaard die voor de
eigendom over te geven.
27 maart 1781 Scheiding en deling
•
•

•

•

[EHT-OGA10-248]

Dassen Martinus (inwoner alhier) weduwnaar van wijlen Van Ostayen Anna
Barbara ter ene zijde.
Van Ostayen Franciscus (inwoner alhier) zowel voor zichzelf als geautoriseerd
vanwege zijn broer Van Ostayen Petrus. Twee nagelaten bejaarde kinderen van
wijlen Van Ostayen Adrianus daar moeder af was de voorstaande Van Ostayen
Anna Barbara.
Bulckens Petrus Franciscus als gemachtigd vanwege Veroft Adriaen en zijn
vrouw Van Goubergen Anna Maria. Dezelfde Bulckens Petrus Franciscus alsnog
in kwaliteit als rechtelijk aangestelde momber over Van Goubergen Petrus
Josephus en Van Goubergen Adrianus minderjarige broers van de voorstaande
Van Goubergen Anna Maria. Alle 3 kinderen uit het 2e huwelijk van de voorstaande
Van Ostayen Anna Barbara daar vader af was Van Goubergen Jan.
Breugelmans Cornelius (schepen alhier) als geassumeerde momber over de 5
minderjarige kinderen uit het 3e huwelijk van wijlen de voorstaande Van Ostayen
Anna Barbara daar vader af is de 1e comparant Dassen Martinus.

Ze verklaren volgens akkoord gesloten op 16 maart 1781 voor notaris Coomans binnen
Westerlo gescheiden en gedeeld te hebben alle goederen achtergelaten bij wijlen hun
moeder.
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De 1e comparant Dassen Martinus en zijn 5 kinderen uit het 3e huwelijk van Van Ostayen
Anna Barbara zullen samen voor 6/11 delen hebben en behouden voor hen in volle
eigendom al de verworven erfelijke goederen in zijn huwelijk met Van Ostayen Anna
Barbara. Eerst zeker huis, stallen, schuur, hof en binnenveld groot 200 roeden gelegen bij
het plein alhier renende oost het plein, zuid Abdij van Tongerlo, west Bellincx Francis en
noord de straat.
Item een perceel land en weide genaamd Het Duysbroeck groot 200 roeden renende oost
Bellincx Francis, zuid dezelfde, west zichzelf en noord De Duysbroeckstraete waarin de 1e
comparant gegooid is bij Hollants Jan Baptist op 16 mei 1769. Item 2/5 delen in een
perceel weide genaamd De Heuckten waarvan de resterende 3/5 delen zijn leenroerig onder
de eerwaarde heer Prelaat van Tongerlo groot in het geheel een bunder renende in het
geheel oost zichzelf, zuid het straatje, west Abdij van Tongerlo en noord Bellincx Francis.
Item een perceel land genaamd Den Bosch groot 275 roeden gelegen aan de baan naar
Veerle renende oost en zuid dezelfde baan, west het straatje, noord Pauwels Henrick en
waarin de 1e comparant op 12 april 1771 bij transport van Peetermans Amand Joseph is
gegooid en geërfd. Item een perceel heide groot 330 roeden renende oost het volgende
perceel, zuid, west en noord de baan. Item een perceel heide bij het voorgaande gelegen
groot 337 roeden renende oost weduwe Kerckhofs, zuid de baan, west zichzelf en noord de
straat.
Item een perceel heide groot 192 roeden gelegen omtrent de voorgaande percelen renende
oost de baan, zuid de straat, west weduwe Kerckhofs en noord het straatje. Item een perceel
heide groot 169 roeden renende oost en noord Het Sande Berghsken, zuid de straat, west
de baan op Oosterlo waarin de 1e comparant op 21 december 1772 is gegooid en geërfd.
Item een perceel erve groot 6 sillen genaamd Den Winckel renende oost Wellens Cecilia
erfgenamen, zuid heer Vermeeren erfgenamen, west dezelfde erfgenamen en noord de
straat.
De helft van 200 roeden genaamd Het Duysbroeck renende oost zichzelf, zuid Willems
Thomas en Bellincx Francis, west den loop en noord de baan. Item een perceel erve
genaamd Dassengat groot 2,5 sillen renende Van Baerle Gaspar erfgenamen, zuid Wellens
Cecilia erfgenamen, west de herbane en noord de straat. Item een perceel weide groot 2,5
sillen genaamd Het Heuckt renende oost Ven Peeter, zuid de gemeente, west Peetermans
Niclaes erfgenamen en noord den loop. Item een half bunder bos renende oost Prelaat van
Tongerlo, zuid heer Mangelschots erfgenamen, west de straat en noord Willems Thomas
waarin de 1e comparant is gegooid anno 1769 voor stadhouder en leenmannen van de
Prelaat van Tongerlo.
Item 3 sillen weide in 5 sillen genaamd Het Steuckt renende oost zichzelf, zuid de straat,
west Abdij van Tongerlo en noord Bellincx Francis waarin hij gegooid is voor dezelfde
stadhouder en leenmannen van de Prelaat van Tongerlo op 10 april 1771. Item 1,5 sillen
eussel of bempd gelegen onder Eindhout en genaamd Den Vaerendonck renende oost en
zuid zichzelf, west den loop, noord Het Duysbroeck waarin de 1e comparant voor de
leenmannen van de Prinses Vrouw van Geel op 31 mei 1769 is gegooid en geërfd.
Waartegen hij Dassen Martinus weduwnaar en zijn 5 kinderen van het 3e bed aan de 5
kinderen zowel van 1e als van 2e bed van de voorstaande Van Ostayen Anna Barbara voor
hun deel in de voorschreven goederen zal moeten geven en betalen aan ieder der
voorstaande 5 kinderen binnen een maand de som van 481 guldens, 16 stuivers en een oord
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courant geld. Hij staat ook af zijn recht in de goederen van wijlen zijn vrouw gelegen tot
Heist-op-den-Berg.
Ca. 1725 Memorie van betaling

[EHT-OGA10-250]

Memorie om te weten waar de penningen zijn gebleven van de erven genaamd De Heyde
door de Heilige Geestmeesters alhier en met octrooi verkocht na gehouden zitdagen … aan
Van Eynde Catharina en zijn de uitgaven daarvan geweest in manieren hierna volgend:
•
•

•
•

In de 1e staat te noteren dat de koop van het voorstaande perceel komt te monteren
in het geheel ter som van 420 guldens.
En in de eerste daarop betaald door Van Eynde Catharina aan de procureur Dillen
als de pand voor de Heilige Geestmeesters behoorlijk … volgens kwitantie van 17 juli
1724.
… enz.
Item volgens de annotatie gedaan door de heer schout Pierson in … van de
kwitantie van de heer heer pastoor Wouters op datum 21 mei 1725 zo is de koop
ten volle voldaan dus memorie.

12 februari 1676 Extra ordinaris genecht

[EHT-OGA10-251]

Advocaat Vanden Brande (beslager) tegen de granen en stro van de erfgenamen Hoefs
Adriaen berustende en gescheurd op De Biest tot Van Outsel Jan aldaar.
Compareerde Vanden Brande Adriaen die verklaart wettelijk te hebben doen beslagen de
voorstaande granen door de meyer alhier om daaraan te verhalen 20 guldens gesproten van
afgehaalde winkelwaren.
17 februari 1676 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-251]

Vanden Brande Adriaen (beslager) tegen de granen ix actis.
Compareerde de bezetter in persoon geassisteerd met de procureur Van Rosan die vertoont
een rekwest alhier gezien en ondertekend door Van Eynde Peeter naast het relaas daarop
staande van Vermeerberghen Jan (meyer tot Zoerle) en waaruit blijkt vanwege de beslager
gedaan te zijn aan Verlinden Peeter (schoonvader van Hoefs Adriaen zaliger) en
vervolgens bezet en belast de voorstaande granen … deze granen liggen in de schuur van
Van Outsel Jan en dezelfde kunnen verkocht worden tot profijt van de beslager … De laten
geven hiervoor toestemming.
30 januari 1677 Extra ordinaris genecht

[EHT-OGA10-252]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen Kerckhofs Jan (gedaagde).
Bongaerts voor de aanlegger protesterende van zijn speciale coparitet te paard uit Tongerlo
… tot betaling en levering van 50 veertelen en 3 lopen koren, 2 veertelen boekweit, 600
balen stro als de gedaagde schuldig is over restant van de huur van zijn hoeve
gecompeteerd hebbende aan wijlen meester Janssens Joannes de schoonzoon van de
aanlegger …
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[EHT-OGA10-252]

Boogaerts Corneel cum suis interveniërende voor Kerckhofs Jan (gedaagde) tegen
Lenaerts Adriaen (aanlegger).
De gedaagde gezien die aanspraak verbaal van een zaterdag en 8 dagen ter rol gedicteerd
bij de aanlegger … is alhier altijd het ordinaris genecht geweest op maandag en alzo niet
geoorloofd op een zaterdag een ingezetene alhier buiten ordinaris genecht dagen te
actioneren op een extra ordinaris genecht dag over een materie van aanslag van koren,
boekweit en stro … en hierdoor niet gefundeerd noch ontvangbaar … bij anticipatie van
Boogaerts Cornelis nom. uxoris en als momber van de kinderen van Janssens Geeraert
met Claes Adriaen ontkend de pacht van de gedaagde aan de aanlegger competeert en dat
hij die moet trekken volgens testament …
29 maart 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-253]

Wellens Lenaert (aanlegger) tegen Berchmans Thomas (gedaagde).
De aanlegger hebbende doen dagen de gedaagde en Van Eynde Peeter (meyer) ut repelut
dient verzoekt scriptie met een stuk annex van reden dat dezelfde vermeld extra ordinaris tot
3 dagen en verzoekt recht op debat.
4 augustus 1677 Extra ordinaris genecht

[EHT-OGA10-253]

Wellens Lenaert (aanlegger) tegen Berchmans Thomas (gedaagde).
De meyer Van Eynde Peeter volgens dagvaarding verzoekt de aanlegger … De aanlegger
preciseert alsnog zijn verzoek om ten minste binnen 3 dagen in geval van debat daarop
recht.
7 augustus 1677 Extra ordinaris genecht

[EHT-OGA10-254]

Berchmans Thomas (gedaagde) tegen Wellens Lenaert (aanlegger).
Hier gedaan en antwoord presenterend en concluderend als in dezelfde en ook verzoekend
als in dezelfde in land genecht te worden geprocedeerd.
16 september 1677 Extra ordinaris genecht

[EHT-OGA10-254]

Lenaerts Adriaen (beslager) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van Van
Roey Jan berustend in handen van Berchmans Thomas.
Bongaerts voor de beslager pretendeert van zijn speciale coparitie uit Tongerlo verklaard de
voorstaande penningen door beslagen alsdan te verhalen een som van 200 guldens kapitaal
met de verlopen interesten als de voorstaande beslager als borg principieel voor de
voorstaande Van Roey Jan over enige tijd had afgesproken en heeft moeten betalen aan
Smets Adriaen (inwoner van Olen) …
27 september 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-254]

Wellens Lenaert (aanlegger) tegen Berchmans Thomas (gedaagde). Bals voor de
aanlegger dient repliek en is concluderend …
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[EHT-OGA10-255]

Lenaerts Adriaen (beslager) tegen de penningen competerend de erfgenamen van Van
Roey Jan.
Bongaerts legt voor het relaas op de akte staande van de meyer van Veerle waaruit blijkt
dat van de voorstaande beslager is behoorlijk gedaan aan Nijs Henderick als momber van
de kinderen van Van Roey Jan. Dienvolgens bezet de beslager de voorstaande penningen.
30 september 1677 Extra ordinaris genecht

[EHT-OGA10-255]

Berchmans Thomas (gedaagde) tegen Wellens Lenaert (aanlegger).
Advocaat Wilms en de advocaat Van Bijlen voor de gedaagde protesteren mits de
aanlegger voor de schepenen van de Vrijheid Geel in de zaak van juffrouw Meer Maria
(aanlegster) en heeft de gedaagde ten ordinaris genecht dag en vol verzoek tot … en de
gedaagde aldaar is gekomen in oppositie tegen de aanlegger alsnog hangend zijnde waarop
wordt … enz. … (hele uitleg over deze 2 rechtszaken)
2 oktober 1677 Extra ordinaris genecht

[EHT-OGA10-256]

Wellens Lenaert (aanlegger) tegen Berchmans Thomas (gedaagde). Bals gezien hebbend
de akte van de laatste dag van september laatstleden …
11 oktober 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-256]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van
Van Roey Jan.
Bongaerts protesteert voor de aanlegger zijn 2e dag van recht. De advocaat Thijs doet
onzet verzoekend kopie in te dienen. Redenen van ontzet tegen de naasten.
25 oktober 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-257]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van
Van Roey Jan.
Bongaerts protesteert tegen het niet letten op het … ontzet door Nijs Henderick
pretenderend en gedaan voor de bezetter zijn 3e dag van recht.
8 november 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-257]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van
Van Roey Jan.
Bongaerts per expresse voor de bezetter komende op heden tot zijn 4e dag van recht
verzoekt tot levering. Advocaat Thijs per expresse … in het vonnis en … voor de
schepenen van Herselt …
22 november 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-257]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van
Van Roey Jan.
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Bongaerts per expresse protesteert aan de beslager mits hij altijd kan renuntieren aan zijn
voordeel en alzo een vonnis van Herselt … enz.
22 november 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-257]

De erfgenamen van Van Gompel Francis (aanleggers) tegen Lenaerts Adriaen
(gedaagde).
De aanleggers consenteren ten einde de gedaagde bij vonnis van u zal worden aangemaand
op te leggen en te betalen de som van 35 guldens en 11 stuivers als rest van de penningen
bij wijlen de voorstaande eerwaarde heer aan de voorstaande gedaagde ter goede trouw
gegeven te hebben …
6 december 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-258]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van
Van Roey Jan.
Bongaerts protesterend van zijn speciale coparitie uit Tongerlo verzoekt voldoening en
ordonnantie en zonder prejudicie van dien dat advocaat Thijs zal hebben te doceren de
borg …
22 november 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-258]

De erfgenamen van Van Gompel Francis (aanleggers) tegen Lenaerts Adriaen
(gedaagde).
Bongaerts voor de gedaagde protesteert bij zijn presentatie hiervoor gedaan die mits deze
wordt vernieuwd met opdracht … Dirmijn(?) protesterend van zijn speciale comparitie uit
Meerhout zegt te gedagen Van Eynde Peeter (meyer) …
20 december 1677 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-259]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van
Van Roey Jan.
Bongaerts voor de beslager protesteert en verzoekt voldoening … De laten ordineren dat
advocaat Thijs als principale te doceren de mandaten en verder dat de opponent ook ad
prima zal hebben te stellen borg …
17 januari 1678 Ordinaris genecht

[EHT-OGA10-259]

Lenaerts Adriaen (aanlegger) tegen de penningen competerend aan de erfgenamen van
Van Roey Jan.
De laten van de Heerlijkheid van Zoerle en Eindhouthamme mits geen comparitie of
antwoorden van de voorstaande gedaagde op 24 december 1677 en bij … de momber Nijs
Henderick gedaagd van daartegen te voldoen de eerste genecht dag en hetzelfde als ons
getoond is van de meyer van Veerle gedaan te zijn op datum 24 december 1677 …
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[EHT-OGA14-03]

Bellincx Theresia geassisteerd met haar man en momber Van De Weyer Guilliam
inwoners van Vorst.
Bellincx Anna Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Swolfs Henrick
inwoners van Tongerlo.
Bellincx Petrus (bejaarde jongeman) inwoner van alhier

Alle 3 bejaarde kinderen van wijlen Bellincx Franciscus daar moeder af is Ven Magdalena,
ook inwoonster van alhier en mede comparerende en verklarende dat ze afziet van haar
recht en het vruchtgebruik van de nabeschreven goederen.
Welke comparanten voor hun zuster Bellincx Anna Catharina (novice op het Begijnhof
van Diest) verklaren bij deze tot verzekering van haar begijnen titel in het voorschreven
Begijnhof voor 50 guldens courant geld jaarlijks te verpanden een half bunder broek gelegen
op Het Hambroeck renende oost Abdij van Tongerlo, zuid De Laak, west Smolderen
Christiaen en noord Abdij van Tongerlo.
Item een weide gelegen onder deze jurisdictie groot een half bunder renende oost den dijk of
de Abdij van Tongerlo, zuid Abdij van Tongerlo, west Nijs Dominicus en noord Verboven
Martinus. Item een perceel land gelegen onder deze jurisdictie groot 2,5 sillen renende oost
Celen Jacobus, zuid de straat, west Nijs Dominicus en noord Ven Peeter (meyer). Item een
perceel land genaamd Den Achtersten Hasselt groot 130 roeden renende oost Abdij van
Tongerlo, zuid Van Roy Peeter, west dezelfde en noord Heer Advocaat Pauli. Item een sille
land gelegen in het binnenblok van hun comparanten stede alhier naast de westzijde
renende oost zichzelf, zuid den loop, west Van Ende Petrus Ludovicus erfgenamen en noord
de straat.
Al deze goederen door de schepenen geschat op 1800 guldens courant geld. Deze
goederen aan de comparanten competerende bij aflijvigheid van hun voorschreven vader.
3 mei 1781 Contract van afscheid

[EHT-OGA14-05]

Compareerden Verstappen Isabella weduwe van wijlen Van Dijck Martinus inwoonster van
alhier ter ene zijde en Verstappen Guilliam en Van Dijck Jan Baptist als rechtelijke
aangestelde mombers over de minderjarige kinderen van de voorstaande 1e comparante
daar vader af was de voornoemde Van Dijck Martinus ter andere zijde.
Om geschillen over de havelijke goederen te voorkomen, sluiten ze een akkoord als volgt:
Verstappen Isabella zal haar 2 minderjarige kinderen Van Dijck Maria Elisabeth en Van
Dijck Guilliam moeten onderhouden van eten en drinken, klederen en lijnwaad zowel ziek
als gezond totdat zij zullen gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren. Als de wezen 20 jaar
geworden zijn, moet ze ook geven aan iedere wees de som van 190 guldens courant geld.
Als de wezen zouden overlijden voor de ouderdom van 20 jaren dan zal de uitzet van het
overleden kind voor de helft overgaan op het andere kind en de andere helft op Verstappen
Isabella. Als beide wezen overlijden, gaan al de goederen naar hun voorstaande moeder.
3 mei 1781 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA14-07]

Compareerden Bellincx Petrus (zoon van Bellincx Franciscus) daar moeder af is Ven
Magdalena ter ene zijde en Bellincx Anna Elisabeth geassisteerd met haar man en
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momber Swolfs Henrick, Bellincx Anna Theresia geassisteerd met haar man en momber
Van De Weyer Guilliam ter andere zijde.
De voorstaande comparanten verklaren dat op hun verstorven is door de aflijvigheid van hun
vader verschillende erfelijke goederen waaronder zijn begrepen leengoederen. Deze
leengoederen zouden volgens het leenrecht competeren aan de 1e comparant als oudste
zoon. Wegens de scheiding en deling van de voorschreven erfelijke goederen (zowel
allodiale als feodale) die na de dood van hun voorstaande moeder staat te geschieden,
hebben ze volgend akkoord afgesproken.
De 1e comparant zal als oudste zoon afstand doen van zijn recht in al de leengoederen zodat
deze met de andere erfgoederen gelijk verdeeld kunnen worden tegen zijn voorstaande
zusters. Hiervoor zullen de 2e comparanten hem betalen de som van 200 guldens courant
geld boven zijn deel in de erfelijke goederen. De 1e comparant zal bij de scheiding en deling
ook zijn kavel mogen kiezen.
30 mei 1781 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA14-09]

Compareerde Dassen Martinus weduwnaar van wijlen Van Ostayen Anna Barbara als
vader van zijn 5 minderjarige kinderen, ten deze geassisteerd van Breugelmans Cornelius
als geassumeerde momber uit de wet voor deze akte over dezelfde minderjarige wezen ter
ene zijde.
Item Van Ostayen Franciscus bejaarde zoon van het 1e huwelijk van de voorstaande Van
Ostayen Anna Barbara daar vader af was Van Ostayen Adrianus, zowel voor zichzelf als
gemachtigd van zijn broer Van Ostayen Petrus (ook bejaard) ter andere zijde.
Ze geven te kennen dat aan de kinderen uit het 1e, 2e en 3e huwelijk van de voorstaande Van
Ostayen Anna Barbara zijn competerende enkele erfelijke goederen gelegen onder Heist
(waarin de 1e comparant heeft vruchtgebruik volgens akte van 16 maart 1781 gepasseerd
voor notaris Coomans en waarvan hij afziet). Om uit de gemeenschap te geraken, zullen de
2e comparanten betalen aan de kinderen van de 1e comparant de som van 181 guldens en
10,5 stuivers courant geld. Bijgevolg zullen de 2e comparanten genieten het deel dat de
kinderen van de 1e comparant hebben in de voorstaande erfelijke goederen.
De 2e comparanten moeten krijgen voor hun deel in de havelijke meubilaire goederen
volgens de slotrekening van 19 maart 1781 van de 1e comparant en zijn kinderen de som
van 735 guldens, 16 stuivers en 1 oord en volgens de scheiding en deling gepasseerd op 27
maart 1781 de som van 963 guldens, 12 stuivers en 2 oorden. Alsook de som van 417
guldens en 12,5 stuivers door de 2e comparanten te voldoen aan de 1e comparant. Hieraan
wordt gekort de som van 181 guldens en 10,5 stuivers voor de uitkoop van de kinderen in de
voorstaande erfelijke goederen tot Heist, zo komt aan de 2e comparanten nog de rest toe van
1100 guldens courant geld.
Deze 1100 guldens zullen afbetaald worden met een obligatie alsnu aangegaan tegen 3
guldens jaarlijks en waarvoor de 1e comparant te pand stelt al zijn goederen.
30 mei 1781 Akkoord over erfgoederen

[EHT-OGA14-12]

Dassen Martinus weduwnaar van wijlen Van Ostayen Anna Barbara (inwoner van alhier)
verklaard dat hij en zijn minderjarige kinderen voortgebracht bij wijlen zijn voorstaande
huisvrouw schuldig is aan Van Goubergen Petrus Josephus en Van Goubergen Adrianus
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Franciscus, beiden kinderen uit het 2e huwelijk van de voorstaande Van Ostayen Barbara
daar momber af is Bulkens Petrus Franciscus, de som van 1300 guldens courant geld als
de rest van een grotere som aan hen competerende voor hun deel in de havelijke en
meubilaire goederen achtergelaten bij de voorstaande Van Ostayen Barbara.
Tot korting hiervan wordt er ook gecedeerd een obligatie van 500 guldens courant geld
staande tot last van de weduwe van Bulkens Niclaes tot Wiekevorst en tot behoef van
Dassen Martinus en zijn huisvrouw Van Ostayen Barbara verleden voor notaris Tiborts
residerende tot Oosterlo. Welke voorstaande alsnog te betalen som van 1300 guldens
courant geld in voldoening der delen die de voorschreven Van Goubergen Petrus
Josephus en Van Goubergen Adrianus Franciscus competeren in de havelijke en
meubilaire goederen mitsgaders de verkregen goederen nagelaten bij hun voorschreven
moeder bij Dassen Martinus die belooft deze te voldoen en te betalen. Zolang hij de
voorschreven som niet betaald heeft, zal hij hierop betalen een jaarlijkse rente van 3
guldens.
In de marge:

De helft der hiernaast staande obligatie is gekweten aan Van Goubergen
Josephus bij akte van 3 mei 1784.

13 mei 1782 Verkoop van huis

[EHT-OGA14-13]

Compareerden Gabriels Joannes Franciscus (inwoner van Geel) als momber en De
Winter Peeter (inwoner van Zoerle) als toeziener over de 4 minderjarige kinderen van wijlen
Van Echelpoel Guilliam daar moeder af was Gabriels Elisabeth tot Zoerle onder de
jurisdictie van Eindhouthamme overleden. Item Van Echelpoel Maria Anna, zuster van de
voorstaande minderjarige kinderen, geassisteerd met haar man en momber Horemans
Joannes.
Ze verklaren volgens de wettelijke conditie van verkoping op 16 april 1782 gehouden en na
het doen van de kaarsbranding op 13 mei 1782, voor de som van 65 guldens courant geld
verkocht te hebben aan Tuerlincx Dominicus (inwoner van Westerlo) en zijn vrouw
Verstappen Anna Catharina een huis met stal, schuur, hof en binnenblok genaamd Den
Swanen Bergh groot een sille gestaan en gelegen tot Zoerle onder de jurisdictie van
Eindhouthamme renende oost Govaerts Jan erfgenamen, zuid de straat, west Vekemans
Jan en noord Jacobs Elisabeth.
17 december 1782 Verkoop van land

[EHT-OGA14-14]

Compareerde Verellen Godefridus (inwoner van Tongerlo) als onwederroepelijk
geconstitueerd vanwege Briers Catharina dochter van wijlen Briers Adriaen daar moeder
af was Van Dijck Joanna en in huwelijk met Bruyndonckx Joannes volgens de procuratie
gepasseerd op 14 december 1782 voor notaris Somers residerende te Westmeerbeek en
waarvan de inhoud is als volgt:
Compareerden op 14 december 1782 voor notaris Somers te Westmeerbeek residerende
en de na te noemen getuigen Briers Catharina (dochter van Briers Adrianus) daar moeder
af was Van Dijck Joanna en gehuwd met Bruyndonckx Joannes (inwoners van
Houtvenne). Ze geeft volmacht aan Verellen Godefridus om te compareren voor de meyer
en laten van het laathof van Eindhouthamme om aldaar in haar naam te laten goeden,
vestigen en erven Pauwels Norbertus en zijn vrouw Boogaerts Joanna Maria (inwoners
van Zoerle Westerlo) in een perceel bempd gelegen onder Eindhouthamme groot een half
bunder. Dit perceel is gelegen in het westen met alsnog enige roeden daarvan afgescheiden
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met de rivier en waarvan Briers Fransus de andere helft bezit en waarover dit perceel zijn
rijweg heeft ten oosten van de rivier. De publieke verkoop van dit perceel is gehouden op 10
december 1782 voor notaris Somers.
3 mei 1784 Terugbetaling van rente

[EHT-OGA14-15]

Compareerden Van Ostayen Franciscus en Van Ostayen Petrus bejaarde kinderen van
wijlen Van Ostayen Anna Barbara daar vader af was Van Ostayen Adrianus. Ze verklaren
ontvangen te hebben van Dassen Martinus de som van 550 guldens courant geld met de
verschenen interesten in afkwijting van een obligatie van gelijk kapitaal als Dassen Martinus
op 30 mei 1781 had verleden tot behoef van de comparanten.
3 mei 1784 Terugbetaling van rente

[EHT-OGA14-16]

Compareerde Van Goubergen Josephus bejaarde zoon uit het 2e huwelijk van wijlen Van
Ostayen Anna Barbara daar vader af was Van Goubergen Jan. Hij verklaart ontvangen te
hebben van Dassen Martinus de som van 650 guldens courant geld met de verschenen
interesten in afkwijting van de helft van een obligatie van gelijk kapitaal als Dassen Martinus
op 30 mei 1781 had verleden tot behoef van de comparant en zijn broer Van Goubergen
Adrianus Franciscus.
12 oktober 1784 Contract van afscheid

[EHT-OGA14-16]

Compareerden Laenen Martinus weduwnaar van wijlen Verstappen Isabella die eerst
weduwe was van van wijlen Van Dijck Martinus ter ene zijde en Laenen Peeter als
momber en Laenen Cornelius als toeziener uit de wet over het minderjarig kind van wijlen
Verstappen Isabella daar vader af is de eerste comparant ter andere zijde.
Om alle mogelijke geschillen over de havelijke goederen te voorkomen, hebben ze volgend
akkoord gesloten: Laenen Martinus zal zijn minderjarig kind met naam Laenen Dominicus
Franciscus Josephus moeten onderhouden van eten en drinken, kleren en lijnwaad, zowel
ziek als gezond totdat het gekomen is tot de ouderdom van 20 jaren. Hij moet het ook laten
leren lezen en schrijven en onderwijzen in de Rooms Katholieke religie. Als het kind
gekomen is tot de ouderdom van 20 jaren zal het krijgen een som van 60 guldens courant
geld.
Als het kind voortijdig komt te overlijden zal de helft van de voorstaande uitzet overgaan op
de erfgenamen ab intestato van moederlijke zijde en de andere helft op Laenen Martinus.
Beide partijen moeten (ieder voor de helft) ook een eerlijke uitvaart voorzien en het kind dan
laten begraven in gewijde aarde.
27 maart 1786 Verkoop van huis

[EHT-OGA14-17]

Van De Weyer Theodorus (president schepen alhier) als onwederroepelijk gemachtigd
vanwege Claes Adriaen volgens een procuratie ingeschreven bij een conditie van verkoping
gepasseerd voor notaris Peetermans op 6 maart 1786.
Hij verklaart in die kwaliteit verkocht te hebben voor de som van 525 guldens courant geld
aan Van Bedts Norbertus Franciscus en zijn vrouw Vennekens Maria Anna een huis,
stal, schuur, hof en binnenblok gestaan en gelegen in deze jurisdictie groot een half bunder
renende oost de straat, zuid De Caerté Jan Baptist en de straat, west Van De Ven Arnoldus
bij koop en noord de baan.
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[EHT-OGA14-17]

Van De Weyer Theodorus (president schepen alhier) als onwederroepelijk gemachtigd
vanwege Claes Adriaen volgens een procuratie ingeschreven bij een conditie van verkoping
gepasseerd voor notaris Peetermans op 6 maart 1786.
Hij bekent in die kwaliteit verkocht te hebben voor de som van 250 guldens courant geld aan
Van De Ven Arnoldus en zijn vrouw Thijs Elisabetha een huis met kamer, hof en
binnenblok gestaan en gelegen binnen deze jurisdictie groot 50 roeden renende oost Van
Bedts Norbertus, zuid de straat, west de straat en noord de baan.
22 juli 1786 Contract van afscheid

[EHT-OGA14-18]

Compareerden Rommens Adrianus weduwnaar van wijlen Everaerts Maria Francisca ter
ene zijde en Smeyers Guilliam (inwoner van Veerle) als rechtelijk aangestelde momber en
Rommers Andries (inwoner van Werbeek) als toeziener over de 5 minderjarige kinderen
van wijlen Everaerts Maria Francisca daar vader af is Rommens Adrianus namelijk:
Rommens Franciscus (14 jaar), Rommens Joannes Baptista (13 jaar), Rommens
Adrianus (10 jaar), Rommens Anna Catharina (8 jaar) en Rommens Peeter (6 jaar) ter
ander zijde.
De eerste comparant zal zijn kinderen moeten onderhouden van kost en drank, kleren en
lijnwaad, zowel ziek als gezond tot dat deze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren. Hij
moet hen ook laten leren lezen en schrijven en onderwijzen in de Rooms Katholieke religie.
Als ieder kind gekomen is tot de ouderdom van 20 jaren zal het krijgen een som van 200
guldens courant geld.
Als 1 van de voorstaande kinderen voortijdig komt te overlijden, zal de uitkoop gaan naar de
overblijvende kinderen. De overige kinderen moeten dan op hun kosten zorgen voor een
eerlijke uitvaart en het laten begraven in gewijde aarde. Wat betreft de erfelijke gegooide
goederen zal alles afgehandeld word volgens landsrecht.
22 juli 1786 Contract van afscheid

[EHT-OGA14-20]

Compareerden Proost Joannes Franciscus weduwnaar van wijlen Gijs Anna Catharina
geassisteerd met Cools Peeter (vader van zijn tegenwoordige huisvrouw) ter ene zijde en
Vorsters Nicolaes (schepen) als momber uit de wet over de minderjarige kinderen van
wijlen de voorstaande Gijs Anna Catharina namelijk: Proost Josephus en Proost Guilliam
ter andere zijde.
De eerste comparant zal zijn kinderen moeten onderhouden van kost en drank, kleren en
lijnwaad, zowel ziek als gezond tot dat deze gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. Hij
moet hen ook laten leren lezen en schrijven en onderwijzen in de Rooms Katholieke religie.
Als ieder kind gekomen is tot de ouderdom van 18 jaren zal het krijgen een som van 2
guldens en 16 stuivers courant geld.
Als 1 van de voorstaande kinderen voortijdig komt te overlijden, zal de uitkoop gaan naar de
eerste comparant. Hij moet dan ook zorgen voor een eerlijke uitvaart en het laten begraven
in gewijde aarde. Wat betreft de erfelijke gegooide goederen zal alles afgehandeld word
volgens landsrecht.
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[EHT-OGA14-21]

Claes Adriaen bekent ontvangen te hebben vanwege Gielis Peeter als momber over het
kind van Van Bets Norbertus en zijn vrouw Vennekens Maria Anna een som van 150
guldens courant geld met de verschenen interesten in voldoening van een rente die de
voorstaande Claes Adriaen had uitgezet tot last van de voorstaande Van Bets Norbertus
en zijn vrouw Vennekens Maria Anna.
Op deze rente was verpand een huis, stal, schuur, hof en binnenblok gestaan en gelegen
binnen deze jurisdictie groot 1,5 bunders renende oost de straat, zuid De Caerte Jan Baptist
en de straat, west Van De Ven Arnoldus en noord de baan.
12 maart 1787 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-21]

Compareerde Gielis Peeter als momber over de wezen van Van Bedts Norbertus en
Vennekens Maria Anna die (met autorisatie van de wethouders van Veerle) bekend zowel
voor de terugbetaling van een rente van 150 guldens courant geld aan Claes Adriaen als tot
onderhoud van de voorstaande wezen, ontvangen te hebben uit handen van Beten Peeter
als Armmeester van de Heilige Geest van Eindhout een som van 200 guldens courant
geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, hof en binnenblok gestaan en gelegen
binnen deze jurisdictie groot een half bunder renende oost de straat, zuid De Caerte Jan
Baptist en de straat, west Van De Ven Arnoldus bij koop en noord de baan. Dit huis door de
ouders van de wezen verkregen op 27 maart 1786 bij transport van Van De Weyer
Theodorus in kwaliteit als gemachtigde vanwege Claes Adriaen.
14 mei 1787 Terugbetaling van rente

[EHT-OGA14-22]

Dassen Martinus vertoond een kwitantie op datum van 18 januari 1787 ondertekend door
Van Goubergen Adrianus Franciscus en waaruit blijkt dat dezelfde van de comparant
heeft ontvangen de helft van een kapitale obligatie van 1300 guldens courant geld.
Deze obligatie was door de comparant bekend en verleden op 30 mei 1781 ten behoef van
Van Goubergen Petrus Josephus en Van Goubergen Adrianus Franciscus (ieder voor
de helft) en dat tot voldoening van hetgeen competeerde aan hen in de havelijke goederen
nagelaten bij wijlen hun moeder.
14 mei 1787 Verkoop van 2 pachthoeves

[EHT-OGA14-23]

Compareerde Laenen Martinus als gemachtigd volgens de onwederroepelijke procuratie
ingeschreven in een notariële akte van transport gepasseerd voor notaris Van Cauwelaert
binnen de stad Brussel op 14 februari 1788 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
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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
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. H.
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 exburgemeester 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. 10
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.
Zie ook Rijksarchief België: “Raad van Brabant. Procesdossiers: processen van particulieren, 2 de 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.
10
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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
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.
4 februari 1789 Verklaring

[EHT-OGA14-29]

Extract uit het doopregister van de parochiale Kerk van Eindhout: Anno millesimo
septingentesimo sexagesimo quarto die decima tertia martij baptisatus est Dassen Joannes
Martinus, filius legitimus Dassen Martini et Van Oostoven Barbara. Suseceperent Van
Oostoven Joannes et Gaublom Anna Maria. Daaronder stond: Quad attestor en was
ondertekend door: Van Dun J. pastor de Eynthout.
Wij Ven Peeter (meyer), Van De Weyer Theodorus, Vorsters Niclaes en Laenen
Martinus (laatschepenen der laatbank van de eerwaarde heer Prelaat van Tongerlo tot
Eindhouthamme wezende geestelijke jurisdictie van Eindhout) certifiëren bij deze dat de
eerwaarde heer Van Dun J. (door wie het bovenstaande extract is getekend) is pastoor van
Eindhout en dat aan alle akten door hem ondertekend wordt gegeven volkomen geloof. Ter
oorkonde hiervan hebben wij onze secretaris dit laten bevestigen met de schepenzegel.
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[EHT-OGA14-29]

Ven Peeter (meyer), Van De Weyer Theodorus, Mertens Peeter en Kerselaers Joannes
(laatschepenen van Eindhouthamme) verkopen aan Van Der Vliedt Franciscus (molenaar
tot Dessel) een perceel heide uit de gemene heide gelegen onder de heerlijkheid van
Eindhouthamme groot 60 roeden renende oost Vorsters Niclaes, zuid de gemeente grond,
west en noord de straat.
3 augustus 1789 Verkoop van land

[EHT-OGA14-29]

Liekens Joannes (inwoner tot Zoerle onder Eindhouthamme) als gemachtigd vanwege
Helsen Franciscus en Helsen Amandus cum suis als erfgenamen van wijlen Helsen
Amand en Verborgstadt Catharina en dit volgens de onwederroepelijk procuratie
ingevoegd in de conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Coomans tot Westerlo op
10 januari 1789.
Ze hebben verkocht aan Verbrecht Joseph (inwoner van Zoerleberg) en zijn vrouw een
perceel dries groot 1,5 sillen gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme renende oost Hemels
Francis, zuid Liekens Jan nom. uxoris, west Helsen Ignatius erfgenamen en noord Helsen
Amand.
3 augustus 1789 Verkoop van land

[EHT-OGA14-30]

Liekens Joannes (inwoner tot Zoerle onder Eindhouthamme) als gemachtigd vanwege
Wijnants Jacobus en zijn vrouw Wouters Maria Elisabeth (inwoners van Zoerle Parwijs)
volgens de onwederroepelijk procuratie ingevoegd in de conditie van verkoping gepasseerd
voor notaris Coomans tot Westerlo op 18 oktober 1788.
De constituanten hebben verkocht aan De Winter Jacobus (die deze koop doet tot behoef
van Danckers Adriaen) een weide groot 1,5 sillen gelegen aan Den Hoeck onder Zoerle
jurisdictie van Eindhouthamme renende oost weduwe meester Halloint Philip, zuid een
straatje, west Van Den Brande Francis erfgenamen en noord een ander straatje.
19 april 1790 Terugbetaling van rente

[EHT-OGA14-31]

Wijnants Elisabeth en Wijnants Theresia beiden dochters van wijlen Wijnants Guilliam
vertonen de originele rentebrief van 350 guldens kapitaal courant geld als de voorstaande
Wijnants Guilliam op 14 juli 1772 had bekend en verleden voor de eerwaarde heer
Bessems als dispensier van de Abdij van Tongerlo en tot behoef van hetzelfde convent.
Hij had gegeven als onderpand een perceel bempd groot 220 roeden gelegen tot Zoerle
onder Eindhouthamme in De Voortiens renende oost Dauwen Merten en Laureys Hendrick
erfgenamen, zuid De Clijn Laecke, west en noord heer pastoor van Zoerle. Item een perceel
land genaamd De Drij Sillen gelegen tot Damseinde onder Westerlo groot 100 roeden.
Ze vertonen ook een kwitantie waaruit blijkt dat eerwaarde heer Van Boven W. als
dispensier van de Abdij van Tongerlo van de comparanten ontvangen heeft het voormeld
kapitaal met de interesten.
26 juli 1790 Verkoop van land

[EHT-OGA14-31]

Compareerde Haseldonckx Jan als onwederroepelijk gemachtigd vanwege Bries
Franciscus in huwelijk met Janssens Maria Anna (inwoners van Betekom) volgens
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procuratie ingevoegd in een akte van transport die gepasseerd is voor notaris Coomans tot
Westerlo op 10 juli 1690 en waarvan de inhoud is als volgt:
Op 10 juli 1790 compareerde voor notaris Coomans en de na te noemen getuigen Bries
Franciscus in huwelijk met Janssens Maria Anna (inwoners van Betekom) die verklaren
verkocht te hebben aan Augustijnen Adrianus (notaris tot Berlaar) en zijn vrouw Van Hees
Maria Theresia een perceel bempd genaamd Anneken Mesens Bempdt groot 1,5 bunders
en gelegen in De Voortjens beneden Zoerleberg onder Eindhouthamme renende oost
Clemens Adriaen en Verhoustraeten Paulus erfgenamen, zuid De Clijne Lake, west Pauwels
Norbert en noord Helsen Amandus.
Deze bempd aan de comparant bevallen volgens scheiding en deling tegen zijn zuster
volgens akte gepasseerd voor notaris Mertens tot Betekom. Het is ook conditie dat Den
Tommaert staande op de voorstaande bempd moet blijven tot behoef van Helsen Jan voor
dit seizoen.
15 januari 1791 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-33]

Van De Weyer Henricus als onwederroepelijk gemachtigd vanwege Liekens Anna Maria
volgens procuratie ingeschreven bij een rente constitutie gepasseerd voor notaris Coomans
tot Westerlo op 28 juni 1775 en waarvan de inhoud is als volgt:
Op 28 juni 1775 compareerden voor notaris Coomans en de na te noemen getuigen
Liekens Anna Catharina en Liekens Anna Maria (zusters), de 1e comparante in huwelijk
met Vermeerbergen Peeter Fransus en de 2e comparante jongedochter. De 1e comparante
bekent ontvangen te hebben van Lemmens Peeter (zoon van Lemmens Joannes), bejaarde
jongeman en inwoner van Ramsel, een som van 200 guldens en de 2e comparante heeft
ontvangen een som van 100 guldens.
Als onderpand wordt gegeven door de 1e comparante de helft in een perceel hooiwas en bos
genaamd Den Hulsdonck groot in het geheel een bunder renende oost Verbiest Peeter, zuid
De Groote Laecke, west Heylen Merten en noord advocaat Nelis erfgenamen. De 2e
comparante geeft als onderpand een perceel land gelegen tot Zoerle aan De Biest jurisdictie
van Eindhouthamme en genaamd Het Smislandt groot een sille renende oost Soeters Jan,
zuid Helsen Geeraerd, west en noord s’heeren straat. Deze percelen aan hun competerend
uit hoofde van wijlen hun ouders.
27 januari 1791 Verkoop van huis

[EHT-OGA14-34]

Keersmakers P. (inwoner van Oosterlo) als onwederroepelijk gemachtigd vanwege
Verachtert Henrick voor het vruchtgebruik en vanwege Verachtert Peeter voor de
eigendom volgens procuratie ingeschreven in een conditie van verkoop en gepasseerd voor
notaris Peetermans tot Geel op 7 januari 1785.
Ze hebben verkocht aan juffrouw weduwe Kerckhofs een huis en stal met het erf daarop
staande groot een sille renende oost en zuid juffrouw Kerckhofs, west het straatje en noord
Willems Thomas. Item 50 roeden voorhooft met het stalleke daarop staande renende oost en
zuid de straat, west den loop, noord advocaat Pauli.
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De stokslag van deze verkoop is door Mertens Franciscus van bloedswegen gecalengierd
11
als blijkt volgens de condities waarnaar wordt gerefereerd. Waarna de voorstaande
Mertens Franciscus hierin is gegooid en geërfd.
9 juni 1791 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-35]

Van De Weyer Theodorus als onwederroepelijk gemachtigd vanwege Van Hove Adriana
Theresia geassisteerd met haar man Helsen Joannes Baptista (zoon van Helsen Martinus)
inwoners van Zoerle Parwijs. Item vanwege Liekens Maria volgens de onwederroepelijke
procuratie ingeschreven in een constitutie van rente gepasseerd voor notaris Coomans tot
Westerlo op 31 maart 1787 en waarvan de inhoud is als volgt:
Op 31 maart 1787 compareerden voor notaris Coomans en de na te noemen getuigen Van
Hove Adriana Theresia en haar man Helsen Joannes Baptista (zoon van Helsen
Martinus) inwoners van Zoerle Parwijs. Ze bekennen ontvangen te hebben van Coremans
Henricus (bejaarde jongeman en inwoner van Zoerle Parwijs) een som van 125 guldens
kapitaal.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een half sille gelegen aan De Biest
jurisdictie van Eindhouthamme renende oost de straat, zuid Van Hove Joanna, west Helsen
Ignatius erfgenamen en noord Henrotte Henry. Dit perceel aan de comparante toekomend uit
hoofde van haar moeder Liekens … (niet vermeld). Compareerde daarom ook Liekens
Maria haar tante die verklaard als onderpand te stellen een perceel land gelegen tot Zoerle
onder Eindhouthamme renende oost de pad van het dorp van Zoerle naar den berg, zuid
Helsen Geeraert, west en noord de straat van het dorp naar De Biest. Dit perceel aan haar
competerende uit hoofde van wijlen haar vader Liekens Jan.
3 oktober 1791 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-36]

Peetermans Amandus (inwoner van Geel) als onwederroepelijk gemachtigd vanwege
Liekens Joannes (zoon van Liekens Joannes) inwoner van Eindhouthamme tot Zoerle op
Den Bist volgens procuratie ingeschreven in een constitutie van rente gepasseerd voor de
schepenen van Zoerle Parwijs op 18 maart 1772 en waarvan de inhoud is als volgt:
Op 18 maart 1772 compareerden voor de schepenen van Zoerle Parwijs Liekens Joannes
(zoon van Liekens Joannes) inwoner van Eindhouthamme tot Zoerle op Den Bist, welke
comparant bekent ontvangen te hebben van Helsen Amandus en zijn vrouw Verborghstadt
Catharina (inwoners van Parwijs) een som van 400 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, stal, schuur en erf gestaan en gelegen tot
Zoerle op Den Bist onder de jurisdictie van Eindhouthamme. Dit huis door de comparant
gekocht van zijn broer Liekens Peeter is groot 1,5 sillen en renende oost en zuid de straat,
west Helsen Ignatius erfgenamen en noord Van Hove Francis erfgenamen.
13 februari 1792 Akkoord over proces

[EHT-OGA14-38]

Van De Weyer Henricus als onwederroepelijk gemachtigd vanwege heer en meester Van
Campenhout Joannes Baptista (advocaat van de Raad van Brabant) en vanwege heer en
meester Van Audenrode Judocus Philippus (ook advocaat van de Raad van Brabant)

11

Calengieren = beklagen, betichten, bekeuren

Goedenisboek Eindhouthamme 1671-1795

P a g i n a | 152

volgens een transactie gepasseerd voor notaris Van Bevere tot Brussel op 17 december
1791 en waarvan de inhoud is als volgt:
Alzo proces is ontstaan voor de Raad van Brabant tussen mijnheer de Putte Joannes
Egidius Hyachintius Burggraaf nom. uxoris en de heren Huysman aanvragers ter ene zijde
en de eerwaarde heer Prelaat van de Abdij van Tongerlo ter andere zijde over de
reparaties, restauraties en andere uitgaven die de Abdij van Tongerlo pretendeert gedaan
te hebben aan de hoeven gelegen tot Scherpenheuvel en Eindhouthamme. Welk proces
begonnen is bij de rekwest van de aanvragers gedaan op 14 december 1790.
Zo compareerden op heden 17 december 1791 voor notaris Van Bevere tot Brussel heer en
meester Van Campenhout Joannes Baptista (advocaat) als geconstitueerd vanwege
vrouw Huysman Clara Joanna Maria Theresia Gislena en mijnheer de Putte Joannes
Egidius Hyachintus Burggraaf haar man, mitsgaders door Jonkers Huysman de la Motte
Nicolaus Joannes Josephus Gislenus, Huysman de Belle Georgius Hieronimus
Sebastianus Gislenus, Huysman d’Honsem Joannes Emanuel Silvester Gislenus,
Huysman d’Annecroix Christianus Henricus Josephus Gislenus en Huysman de
Neufcour Leonardus Franciscus de Paula Gislenus als eerste comparant. En de heer en
meester Van Audenrode Judocus Philippus (advocaat) als gemachtigd door de eerwaarde
heer Prelaat van de Abdij van Tongerlo als tweede comparant.
Ze hebben volgend akkoord gesloten: mits de som van 1306 guldens, 13 stuivers en 4
deniers courant geld die betaald wordt door de 1e comparanten aan de 2e comparant waarna
de 2e comparant verklaard hiermee ten volle voldaan te zijn voor alle kosten die gemaakt zijn
aan de voorstaande hoeven. Deze penningen zijn gekomen vanwege Jonker Huysman
d’Honsem Joannes Emanuel Silvester Gislenus. De 2e comparant verklaard om de 1e
comparanten volledig te ontlasten van alle verbintenissen volgens het vonnis tussen de
Abdij van Tongerlo en de heer De Looz Wauthier (schepen van het hoofdgericht van
Limburg cum suis).
7 mei 1792 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-40]

Verachtert Peeter bekent ontvangen te hebben van Beten Peeter als kerkmeester van de
Kerk van Eindhout een som van 350 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven
een huis met stal, schuur, hof en binnengeleg groot 100 roeden renende oost weduwe
Kerckhofs, zuid dezelfde, west de gemeente en noord Willems Thomas.
Item alsnog een huisje en weide daaraan gelegen groot 60 roeden renende oost de
gemeente en een straatje, zuid den loop, west den loop en noord het straatje.
24 april 1793 Verkoop van land

[EHT-OGA14-41]

Pollé Joannes als onwederroepelijk gemachtigd vanwege Smolderen H., Smolderen G.,
Daems Jan Baptist, Van Den Broeck Francis, Hufkens Henricus en Buyens Jan
Baptist. Deze 2 laatste als mombers (met autorisatie van de schepenen van Geel) over de
minderjarige kinderen van wijlen Hufkens Maria Anna daar vader af leeft S’Jegers
Joannes.
Ze bekennen ontvangen te hebben van Huypens Peeter Francis (zoon van Huypens
Petrus) en zijn vrouw een som van 200 guldens courant geld voor de verkoop van een sille
land gelegen onder de heerlijkheid van Eindhouthamme en genaamd Melchior Ven Bosch
renende oost de straat, zuid koper, west dezelfde en noord Binnemans Henrick.
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[EHT-OGA14-41]

Pollé Joannes als onwederroepelijk gemachtigd volgens procuratie ingeschreven in een
conditie van verkoping der erfelijke goederen vanwege vrouw Huysman Clara Joanna
Maria Josepha Gislena geassisteerd en geautoriseerd door mijnheer de Putte Joannes
Egidius Hyachintus Burggraaf haar man mitsgaders vanwege Jonkers Huysman de la
Motte Nicolaus Joannes Josephus Gislenus, Huysman de Belle Georgius Hironimus
Sebastianus Gislenus, Huysman d’Honsem Joannes Emanuel Silvester Gislenus,
Huysman d’Annecroix Christianus Henricus Josephus Gislenus en Huysman de
Neufcour Leonardus Franciscus de Paula Gislenus. Allen inwoners van de stad Brussel
ten overstaan van de heer Van Roosbroeck Joannes Josephus Alexander (secretaris van
Zichem en Scherpenheuvel) als commissie hebbende van de voorschreven heren en
gepasseerd voor notaris De Preter tot Rillaar op 10 juli 1792.
Ze hebben verkocht aan Huypens Petrus Franciscus in huwelijk met Van Genechten
Anne Theresia (inwoners van Geel) een perceel land gelegen onder Eindhouthamme groot
2 sillen en 78 roeden uit een groter perceel van 9 sillen en 8 roeden in de figuratieve kaart
vermeld onder nr. 3 en genaamd Den Boelacker renende oost en zuid Dassen Merten, west
Mortelmans N. (secretaris van Averbode) en noord de straat naar Het Schoorbroeck. De
voorstaande heren Huysman zijn hierin in de persoon van Van Roosbroeck Jean Joseph
Alexander (secretaris van Scherpenheuvel) op 1 oktober 1788 gegooid en geërfd.
24 april 1793 Verkoop van land

[EHT-OGA14-42]

Van De Weyer Henricus als onwederroepelijk gemachtigd volgens procuratie ingeschreven
in een conditie van verkoping der erfelijke goederen vanwege vrouw Huysman Clara
Joanna Maria Josepha Gislena geassisteerd en geautoriseerd door mijnheer de Putte
Joannes Egidius Hyachintus Burggraaf haar man mitsgaders vanwege Jonkers Huysman
de la Motte Nicolaus Joannes Josephus Gislenus, Huysman de Belle Georgius
Hironimus Sebastianus Gislenus, Huysman d’Honsem Joannes Emanuel Silvester
Gislenus, Huysman d’Annecroix Christianus Henricus Josephus Gislenus en
Huysman de Neufcour Leonardus Franciscus de Paula Gislenus. Allen inwoners van de
stad Brussel ten overstaan van de heer Van Roosbroeck Joannes Josephus Alexander
(secretaris van Zichem en Scherpenheuvel) als commissie hebbende van de voorschreven
heren en gepasseerd voor notaris De Preter tot Rillaar op 25 mei 1792.
Ze hebben verkocht aan Verboven Martinus en zijn vrouw Ven Maria Theresia (inwoners
van Eindhout) een perceel weide genaamd Het Groot Stock ofte Eussel gelegen onder
Eindhouthamme groot een bunder en 74 roeden renende oost de gemeente, zuid den loop,
west Celis Jacobus nom. uxoris en begijn Bellens, noord Dassen Martinus. De voorstaande
heren Huysman zijn hierin in de persoon van Van Roosbroeck Jean Joseph Alexander
(secretaris van Scherpenheuvel) op 1 oktober 1788 gegooid en geërfd.
24 april 1793 Verkoop van land

[EHT-OGA14-43]

Pollé Joannes als onwederroepelijk gemachtigd vanwege heer Helsen Bernardus volgens
de onwederroepelijke procuratie ingeschreven in een conditie van verkoop gepasseerd voor
notaris Coomans tot Westerlo op 27 februari 1792. Hieruit blijkt dat de voorstaande Helsen
Bernardus volmacht heeft vanwege juffrouw Vermeerbergen Joanna Catharina weduwe
van wijlen meester Halloint Philippus Franciscus en haar enige bejaarde dochter juffrouw
Halloint Anna Maria, begijn op het Begijnhof van Leuven.
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Hij heeft in deze kwaliteit verkocht aan Pauwels Norbertus (inwoner van Zoerle Westerlo)
een perceel weide groot 1,5 sillen gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme renende oost
Helsen Amandus, zuid Pauwels Norbertus (koper), west Het Brueltien en noord De Voortiens
Straet.
25 juni 1793 Verkoop van land

[EHT-OGA14-44]

Van Alten Gerardus (inwoner alhier) als onwederroepelijke gemachtigd vanwege Van Bael
Joannes Franciscus (jongeman en inwoner van Duffel) volgens de procuratie ingeschreven
in de conditie van verkoop gepasseerd voor notaris Verlinden tot Herselt op 27 april 1792.
Hij heeft in deze kwaliteit verkocht aan Derboven Adrianus (inwoner van Herselt) het 3e
deel in een perceel bempd of hooiwas gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme en
onverdeeld met Verlinden Petrus Emanuel en Van Den Heuvel Sebastiaen in een groter
perceel groot in het geheel een bunder renende oost Pauwels Norbertus, zuid Van
Kerckhoven Maria cum suis, west Faes Geeraert en noord De Klijne Laecke. Dit 3e deel op
de comparant verstorven ab intestato vanwege zijn ouders Van Bael Joannes en Derboven
Maria Catharina.
30 juli 1793 Verkoop van huis

[EHT-OGA14-44]

Kerselaers Joannes als gemachtigd vanwege heer Van Roosbroeck Joannes Josephus
Alexander (secretaris van Zichem en Scherpenheuvel) als gecommitteerde vanwege vrouw
Huysman Clara Joanna Maria Theresia Gislena geassisteerd met haar man heer
Burggraaf de Putte Joannes Egidius Hyachintus mitsgaders vanwege Jonker Huysman
de la Motte Nicolaus Joannes Josephus Gislenus voor de eigendom van het
nabeschreven erf. Item vanwege Rommens Adriaen (inwoner van Eindhouthamme) voor de
gebouwen daarop staande volgens de onwederroepelijke procuratie ingeschreven in een
akte van transport gepasseerd voor notaris De Preter tot Rillaar op 19 juli 1792 en waarvan
de inhoud is als volgt:
Op 19 juli 1792 compareerden voor notaris De Preter residerende tot Rillaar en in de
presentie van de na te noemen getuigen de heer Van Roosbroeck Joannes Josephus
Alexander (secretaris van Scherpenheuvel en Zichem) als gecommitteerde vanwege vrouw
Huysman Clara Joanna Maria Theresia Gislena en haar man heer Burggraaf de Putte
Joannes Egidius Hyachintus, mitsgaders door Jonkers Huysman de la Motte Nicolaus
Joannes Josephus Gislenus, Huysman de Belle Georgius Hieronimus Sebastianus
Gislenus, Huysman d’Honsem Joannes Emanuel Silvester Gislenus, Huysman
d’Annecroix Christianus Henricus Josephus Gislenus en Huysman de Neufcour
Leonardus Franciscus de Paula Gislenus allen inwoners van de stad Brussel volgens de
schriftelijke procuratie verleden op 25 mei 1792 en geannexeerd aan een conditie van
verkoop gepasseerd voor notaris De Preter op 10 juli 1792 voor de eigendom van het erf.
En ook vanwege Rommes Adriaen (inwoner van Eindhouthamme) voor de gebouwen
daarop staande (vermits het nabeschreven huis publiekelijk is verkocht volgens conditie
gepasseerd voor notaris De Preter op 12 juni, 19 juni en 10 juli 1792) naast Meyers
Guilliam (inwoner van Veerle) als geëede momber over de kinderen van de voorstaande
Rommes Adriaen.
Ze hebben verkocht aan Dassen Martinus (pachter te Eindhout) en zijn vrouw Nijs Maria
Catharina een huis, kamer, schuur en stallen met den hof en het erf daaraan gelegen groot
te samen 78 roeden, gestaan en gelegen onder Eindhouthamme renende oost de straat,
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zuid Dassen Martinus bij koop, west Huypens Petrus Frans bij koop en noord De
Schoonbroeck Straete.
Het voorstaande huis was competerende aan de voorstaande verkopers volgens cessie van
actie van de heer De Looz Walterus cum suis volgens de akte gepasseerd voor notaris
Van Cauwelaert tot Brussel op 14 februari 1788. Welk voorstaand erf o.a. door de heren
Raeymaeckers Egidius en zijn broer Raeymaeckers Joannes (licentiaten in de rechten) als
voorzaten van de voorstaande De Looz Walterus was verbonden aan de Abdij van
Tongerlo voor een som van 12000 guldens. Deze som is door de voorstaande
transportanten gerestitueerd aan de Abdij van Tongerlo volgens akte gepasseerd voor
notaris Van Bevere tot Brussel op 21 augustus 1788. De gebouwen waren toekomende aan
de voorstaande Rommes Adriaen volgens koop gedaan samen met zijn 1e vrouw Everaerts
Francisca tegen Batvens Norbertus in huwelijk met Hollants Elisabeth op 13 december
1770.
De huidige pachter Rommes Adriaen zal dit goed mogen blijven gebruiken tot half maart
1793 volgens akte aangegaan tussen de toenmalige eigenaars de Abdij van Tongerlo en
hemzelf en gepasseerd op 2 mei 1772 voor notaris Coomans tot Westerlo.
30 juli 1793 Verkoop van landen

[EHT-OGA14-47]

Kerselaers Joannes als onwederroepelijk gemachtigd volgens een procuratie ingeschreven
in een conditie van verkoop der erfelijke goederen van vrouw Huysman Clara Joanna Maria
Theresia Gislena en haar man heer Burggraaf de Putte Joannes Egidius Hyachintus,
mitsgaders door Jonkers Huysman de la Motte Nicolaus Joannes Josephus Gislenus,
Huysman de Belle Georgius Hieronimus Sebastianus Gislenus, Huysman d’Honsem
Joannes Emanuel Silvester Gislenus, Huysman d’Annecroix Christianus Henricus
Josephus Gislenus en Huysman de Neufcour Leonardus Franciscus de Paula
Gislenus allen inwoners van de stad Brussel en ten overstaan van de heer Van
Roosbroeck Joannes Josephus Alexander (secretaris van Zichem en Scherpenheuvel)
als commissie hebbende van de voorschreven heren en gepasseerd voor notaris De Preter
tot Rillaar op 25 mei 1792.
Ze hebben verkocht aan Dassen Martinus een perceel land gelegen onder de heerlijkheid
van Eindhouthamme groot 3 sillen en 39 roeden komende uit een groter perceel van 9 sillen
en 8 roeden genaamd Den Boelacker op de kaart figuratief vermeld onder nummer 3
renende oost de baan, zuid de volgende koop, west Hollants Egidius kinderen en noord
voorgaande koop en hof in gebruik bij Rommes Adriaen nu Dassen Martinus bij koop.
Item een perceel land gelegen onder Eindhouthamme groot 2 sillen en 67 roeden komende
uit een groter perceel van 6 sillen en 9 roeden genaamd Den Roeybosch of Het Erflandt op
de kaart figuratief vermeld onder nummer 5 renende oost de baan, zuid het andere deel,
west begijn Willems en noord Dassen Martinus met de voorstaande koop.
De heren Huysman zijn in deze goederen gegooid in de persoon van heer Van Roosbroeck
Jean Joseph Alexander (secretaris van Scherpenheuvel en Zichem) op 1 oktober 1788.
30 juli 1793 Verkoop van landen

[EHT-OGA14-48]

Kerselaers Joannes als onwederroepelijk gemachtigd volgens een procuratie ingeschreven
in een conditie van verkoop der erfelijke goederen van vrouw Huysman Clara Joanna Maria
Theresia Gislena en haar man heer Burggraaf de Putte Joannes Egidius Hyachintus,
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mitsgaders door Jonkers Huysman de la Motte Nicolaus Joannes Josephus Gislenus,
Huysman de Belle Georgius Hieronimus Sebastianus Gislenus, Huysman d’Honsem
Joannes Emanuel Silvester Gislenus, Huysman d’Annecroix Christianus Henricus
Josephus Gislenus en Huysman de Neufcour Leonardus Franciscus de Paula
Gislenus allen inwoners van de stad Brussel en ten overstaan van de heer Van
Roosbroeck Joannes Josephus Alexander (secretaris van Zichem en Scherpenheuvel)
als commissie hebbende van de voorschreven heren en gepasseerd voor notaris De Preter
tot Rillaar op 25 mei 1792.
Ze hebben verkocht aan Mortelmans Franciscus Michael (secretaris van de Abdij van
Averbode) een perceel land met een bakhuis daarop staande groot 77 roeden en waarop
voorheen een pachthof gestaan heeft, gelegen op Het Poelendt renende oost weduwe
Kerckhofs, west de straat en begijn Willems, zuid de gemeynte vroente en noord den loop.
Item een perceel land gelegen alhier groot 2 sillen en 13 roeden komende uit een groter
perceel van 9 sillen en 8 roeden genaamd Den Boelacker op de kaart figuratief vermeld
onder nummer 3 renende oost Huypens Peeter, zuid Hollants Egidius kinderen, west en
noord de straat naar Het Schootbroeck.
De heren Huysman en hun zuster zijn in deze goederen gegooid in de persoon van heer
Van Roosbroeck Jean Joseph Alexander (secretaris van Scherpenheuvel en Zichem) op 1
oktober 1788.
1 oktober 1793 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-49]

Van De Weyer Theodorus en zijn vrouw Gebruers Anna Catharina bekennen ontvangen
te hebben van Mortelmans Godefridus en zijn vrouw Verbruggen Maria Catharina een
som van 400 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis met stallen, schuur, bakhuis, hof en erf groot een half
sille gestaan en gelegen alhier renende oost de straat naar Oosterlo, zuid de straat naar Den
Trichelhoeck, west begijn Bellincx en noord Celen Jacobus nom. uxoris. Item een perceel
land groot 150 roeden renende oost Ven Petrus Ludovicus erfgenamen, west de baan naar
Oosterlo, zuid het plein en noord Verboven Peeter. De voorstaande goederen zijn belast met
een erfelijke rente van 565 guldens wisselgeld aan deze gemeente als bij constitutie van
rente alhier is gepasseerd op 4 januari 1774.
17 december 1793 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-50]

Raes Peeter en zijn vrouw Verlinden Anna Catharina Lucia, dochter van Verlinden
Petrus daar moeder af is Lemmens Anna Maria, inwoners van Heultje onder Westerlo
bekennen ontvangen te hebben van de eerwaarde heer Van Willick Franciscus Theodorus
(pastoor tot Tongerlo) en tot behoef van de Heilige Geest van Tongerlo een som van 425
guldens courant geld.
Compareerde ook Verlinden Peeter (inwoner van Zoerle Parwijs en schoonvader van de
comparant) die speciaal te pand stelt de helft van een bunder land genaamd Het Bergenvelt
waarvan dit deel westwaarts gelegen is aan Den Bergepadt tot Zoerle onder de jurisdictie
van Eindhouthamme renende oost de andere helft competerende Clemens Adriaen, zuid
Van Den Brande Francis, west Helsen Philip en noord Mertens Bernard erfgenamen.
Verlinden Peeter was hierin gegooid op 14 juli 1778 bij Smolderen Christiaen (schepen)
als gemachtigde van Sijmens Jan (inwoner van Houtvenne).
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Item een perceel land groot 3 sillen gelegen onder Herselt aan De Goolaerstraete renende
oost Verlinden Peeter Emanuel, zuid Rosé Francis erfgenamen, west Lintermans Jan
erfgenamen en noord De Goolaerstraete.
24 februari 1794 Verkoop van land

[EHT-OGA14-51]

Kerselaers Joannes als onwederroepelijk gemachtigd vanwege Vekemans Maria Anna en
haar man Biermans Peeter (inwoners van Morkhoven) volgens een procuratie gepasseerd
voor notaris Coomans tot Westerlo op 19 november 1792.
Hij verkoopt in die kwaliteit aan Verbrecht Josephus en zijn vrouw Vekemans Maria
Elisabetha een perceel erve, namelijk de onverdeelde helft van een sille land genaamd Den
Mortensbergh gelegen tot Zoerle onder Eindhouthamme en waarvan de andere helft toekomt
aan Vekemans Anna Elisabeth, renende deze helft oost Van Morckhoven Jan Baptist, zuid
de straat, west Vekemans Elisabeth met de andere helft en noord Vermaelen Peeter
erfgenamen.
Dit perceel op de comparanten verstorven bij de dood van wijlen Vekemans Jan en
Verhoustraeten Anna Maria haar ouders en aan haar bevallen bij scheiding en deling tegen
haar broers en zuster aangegaan en gepasseerd voor notaris Coomans op 18 juli 1789.
19 maart 1794 Lening met onderpand

[EHT-OGA14-52]

Binnemans Joannes Baptista en zijn vrouw Gebruers Theresia (inwoners van Eindhout)
verklaren ontvangen te hebben van Govaerts Guilielmus Franciscus (inwoner van
Westerlo) een som van 600 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Roth groot een half bunder
renende oost en noord Prelaat van Tongerlo, west Van Roy Peeter, zuid Belckx Peeter en
Meys Guilliam nom. uxoris. Item een perceel weide genaamd Het Goor groot een half bunder
renende oost en west de straat, zuid Meys Guilliam nom. uxoris en noord Kerckhofs N.
kinderen.
1 september 1794 Lening

[EHT-OGA14-53]

Ven Peeter (meyer), Van De Weyer Theodorus, Laenen Martinus, Kerselaers Joannes
en Mertens Peeter schepenen van Eindhouthamme naar vermogen en de autorisatie
gegeven bij de generale convocatie gehouden binnen deze gemeente op 28 augustus 1794,
bekennen ten laste van deze gemeente ontvangen te hebben uit handen van juffrouw Van
De Weyer Catharina weduwe van Willems Andreas (inwoonster van Geel) een som van
700 guldens Brabants courant geld.
29 september 1795 Lening

[EHT-OGA14-55]

Voor notaris Peeters residerende te Meerhout compareerden op 23 september 1795
Laenen Martinus, Mertens Petrus en Kerselaers Joannes als schepenen van
Eindhouthamme zowel voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor Van De Weyer
Theodorus (mede schepen), die gebruiken het vermogen en de autorisatie gegeven bij de
generale convocatie gehouden binnen deze gemeente op 28 augustus 1794.
Ze hebben geleend van juffrouw Robrechts Anna Elisabeth weduwe van wijlen Peeters
Petrus tot Meerhout woonachtig een som van 1000 guldens Brabants courant zilvergeld.
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De ondergeschreven Robrechts Anna Elisabeth renthefster in
voorstaande akte vermeld, verklaard ontvangen te hebben uit handen van
de regeerders van Eindhouthamme de som van 1000 guldens Brabants
courant zilvergeld in voldoening van een gelijk kapitaal … actum 24
ventose jaar VI der Franse Republiek.
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Peels Stoffel .......................................................................................................................................... 28
Peetermans (notaris) ................................................................................................... 127, 144, 145, 150
Peetermans Amand Joseph ........................................................................................................ 127, 135
Peetermans Amandus ......................................................................................................................... 151
Peetermans Dimpna ............................................................................................................................ 127
Peetermans Nicolaus ............................................................................................................................ 88
Peeters (notaris) .................................................................................................................................. 157
Peeters Adriaen ..................................................................... 63, 78, 94, 95, 99, 100, 102, 113, 115, 116
Peeters Anna ........................................................................................................................... 94, 95, 120
Peeters Anna Barbara ......................................................................................................................... 120
Peeters Balthazar .................................................................................................................................. 80
Peeters Catharina .................................................................................................................................. 53
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Peeters Frans ............................................................................................................ 94, 95, 99, 102, 120
Peeters Hendrick ................................. 42, 46, 49, 55, 62, 63, 69, 75, 77, 94, 95, 97, 100, 106, 107, 109
Peeters Jan .........................3, 5, 19, 27, 29, 33, 36, 40, 60, 63, 90, 94, 95, 99, 100, 102, 107, 109, 120
Peeters Jan Baptist ............................................................................................................................. 120
Peeters Laureys .................................................................................................................................... 14
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Peeters Maria Elisabeth ...................................................................................................................... 131
Peeters Martinus ..................................................................................................................... 69, 97, 120
Peeters Petrus . 20, 42, 43, 46, 49, 50, 55, 63, 67, 68, 76, 80, 94, 95, 99, 102, 104, 105, 107, 115, 117,
157
Pennincx Jan Frederick ......................................................................................................................... 62
Picaers Henderick ................................................................................................................................... 5
Pierson......................................................................................................................... 46, 69, 73, 74, 136
Pierson (notaris) .................................................................................................................................... 77
Pierson Fr. N. ........................................................................................................................................ 46
Pierson Nicolaus .............................................................................................................................. 73, 74
Piha Anna .............................................................................................................................................. 79
Pollé Joannes .............................................................................................................................. 152, 153
Proost Guilliam .................................................................................................................................... 145
Proost Joannes Franciscus ................................................................................................................. 145
Proost Josephus .................................................................................................................................. 145
Raad van Brabant ............................................................................ 79, 92, 108, 109, 116, 147, 151, 152
Rademaecker Dymphna Isabella .......................................................................................................... 72
Raedemaeckers Egidius.............................................................................................................. 147, 148
Raedemaeckers Egidius Joachim ....................................................................................................... 147
Raedemaeckers Joannes ............................................................................................................ 147, 148
Raedemaeckers Joannes Henricus .................................................................................................... 148
Raedts Petrus ...................................................................................................................................... 123
Raes Peeter ......................................................................................................................................... 156
Raeymaeckers Egidius .................................................................................................... 13, 14, 148, 155
Raeymaeckers Ferdinand ..................................................................................................................... 35
Raeymaeckers Joannes .................................................................................................. 61, 65, 148, 155
Raeymaeckers Joannes Henricus ....................................................................................................... 148
Raeymaeckers Matthias ............................................................................................................ 30, 31, 32
Raeymarckers Ferdinand ...................................................................................................................... 13
Raeymarckers Joannes ................................................................................................................... 13, 14
Raeymarckers Joannes Henricus ......................................................................................................... 13
Raeymarckers Ludovicus ...................................................................................................................... 13
Raeymarckers Matthias ......................................................................................................................... 13
Remy (notaris) ..................................................................................................................................... 147
Renaux Henricus ............................................................................................................................. 75, 77
Robrechts Anna Elisabeth ........................................................................................................... 157, 158
Roelants Anna ..................................................................................................................................... 113
Roelants Cornelis ................................................................................................................................ 113
Roelants Isabella ................................................................................................................................. 113
Roelants Jan Baptist ............................................................................................................................ 113
Rommens Adrianus ............................................................................................................. 145, 154, 155
Rommens Anna Catharina .................................................................................................................. 145
Rommens Franciscus .......................................................................................................................... 145
Rommens Joannes Baptista................................................................................................................ 145
Rommens Peeter ................................................................................................................................. 145
Rommers Andries ................................................................................................................................ 145
Rosschart (notaris) ................................................................................................................................ 73
Salen Guilielmus .................................................................................................................................... 78
Schafraets Maria Anna ................................................................................................................ 102, 111
Schapmans Amant .......................................................................................................................... 21, 43
Schapmans Catharina ........................................................................................................................... 61
Schapmans Dielis .................................................................................................................................. 61
Schapmans Elisabetha .................................................................................................................... 61, 62
Schapmans Jan ............................................................................................................. 21, 46, 48, 59, 87
Scheemaecker (notaris) ........................................................................................................................ 83
Schellens Anna Elisabeth .................................................................................................................... 126
Schellens Arnoldus .............................................................................................................................. 126
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Schellens Gregorius ............................................................................................................................ 125
Schellens Joannes ........................................................................................................................ 17, 126
Schellens Theresia .............................................................................................................................. 126
Schellens Wilhelmus ........................................................................................................... 117, 119, 125
Schellens Willem ................................................................................................... 80, 100, 101, 118, 125
Schepmans (notaris) ................................................................................................................... 102, 103
Schuermans Amandt ............................................................................................................................. 92
Sels Wouter ............................................................................................................................................. 3
Seymens Jan ....................................................................................................................................... 120
Siemens Dimpna ................................................................................................................................. 130
Sigers Thomas ............................................................................................ 7, 48, 56, 83, 88, 92, 96, 103
Sighé Louis ...................................................................................................................................... 21, 23
Sijmens Adriaen ................................................................................................ 33, 40, 41, 49, 55, 92, 94
Sijmens Anna .................................................................................................................................. 41, 60
Sijmens Jan ..................................................................................................................... 40, 41, 131, 156
Sijmens Jan Baptist ............................................................................................................................. 117
Sijmens Nicolaus ................................................................................................................................. 148
Sijmons Adriaen ...................................................................................................... 46, 66, 77, 81, 93, 97
Sijmons Anna .................................................................................................................................. 29, 36
Simons ..................................................................................................................................... 6, 104, 117
Simons Jan Baptist .............................................................................................................................. 117
Smaers Jan ......................................................................................................................................... 130
Smedts Jan .......................................................................................................................................... 105
Smedts Peeter ..................................................................................................................................... 105
Smets Adriaen ..................................................................................................................................... 137
Smets Anna ..................................................................................................................................... 36, 39
Smets F. M. H. ......................................................................................................................................... 8
Smets Matthei ........................................................................................................................................ 17
Smets Peeter ......................................................................................................................................... 10
Smeyers Guilliam ................................................................................................................................ 145
Smeyers Hendrick ............................................................................................................. 29, 40, 41, 132
Smeyers Maria .................................................................................................................................. 5, 36
Smits Jan ............................................................................................................................................... 12
Smits Peeter .................................................................................................................. 79, 100, 105, 126
Smoers Regina ...................................................................................................................................... 56
Smolderen … ....................................................................................................................................... 116
Smolderen Anna Catharina ........................................................................................................... 68, 101
Smolderen Catharina..................................................................................................................... 43, 102
Smolderen Christiaen ...16, 21, 33, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 68, 70, 75, 76, 86, 87,
96, 101, 104, 108, 109, 110, 112, 117, 118, 119, 122, 124, 127, 128, 129, 131, 141, 156
Smolderen G. ...................................................................................................................................... 152
Smolderen Geeraert ...................................................................................................................... 68, 101
Smolderen H. ....................................................................................................................................... 152
Smolderen Henrick .............................................................................................................................. 124
Smolderen Jan ................................................................................................................ 43, 68, 101, 102
Smolderen Jan Baptist .................................................................................................................. 68, 101
Smolderen Maria ........................................................................................................................... 68, 101
Smolderen Maria Elisabetha ................................................................................................................. 68
Smolderen Theresia .............................................................................................................................. 68
Smolders Adriaen .................................................................................................................................. 17
Sneyers Adriaen .................................................................................................................................... 21
Sneyers Jacob ....................................................................................................................................... 21
Somers (notaris) .................................................................................................................................. 143
Somers Catharina ................................................................................................................................ 147
Spapen Joanna Catharina ..................................................................................................................... 93
Spers Maria ......................................................................................................................... 21, 22, 23, 32
Stalmans Goris .................................................................................................................................... 110
Stalmans Gregorius ............................................................................................................................. 111
Stassens Anna Maria ...................................................................................................................... 83, 92
Stassijns Anna Maria ............................................................................................................................. 83
Stercx Catharina .................................................................................................................................... 62
Stercx Dielis ........................................................................................................................................... 62
Stercx Jan .................................................................................................................................. 31, 42, 62
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Stercx Merten ...................................................................................................................... 36, 42, 55, 77
Stercx Peeter ......................................................................................................................................... 31
Stevens Adriaen .................................................................................... 55, 101, 107, 108, 110, 113, 119
Stevens Andries .............................................................................................................................. 53, 58
Stevens Dimpna .................................................................................................................................. 113
Stevens Egidius ..................................................................................................................................... 97
Stevens Elisabeth ................................................................................................................................ 110
Stevens Maria ................................................................................................................................ 55, 110
Stobbaerts (notaris) ............................................................................................................................... 83
Suys Catthelijn ......................................................................................................................................... 8
Swinnen Dimpna ................................................................................................................................. 102
Swinnen Peeter ..................................................................................................................................... 35
Swolfs Henrick ............................................................................................................................. 141, 142
T’Seyen (notaris) ................................................................................................................................. 114
Tessens Ingnatius ................................................................................................................................... 8
Thielens Luyten ..................................................................................................................................... 27
Thijs (advocaat) ........................................................................................................................... 138, 139
Thijs (notaris) ................................................................................................................................... 43, 83
Thijs Adrianus .......................................................................................................................................... 6
Thijs Catharina ...................................................................................................................................... 80
Thijs Cornelis ......................................................................................................................................... 80
Thijs Elisabetha ................................................................................................................................... 145
Thijs Ferdinandus .................................................................................................................................. 55
Thijs Francis ........................................................................................................................................ 124
Thijs Jan Baptist .................................................................................................................................. 132
Thijs Theodorus Lambertus ............................................................................................................. 52, 63
Tiboorts (notaris) ......................................................................................................... 118, 126, 128, 143
Tiboorts Philippus ................................................................................................................................ 128
Tielemans Catharina ....................................................................................................................... 42, 62
Tielemans Dielis .................................................................................................................................... 66
Tielemans Guiliam ............................................................................................................................... 113
Tielemans Hendrick ................................................................................................................. 62, 66, 100
Tielemans Ludovicus Carolus ............................................................................................................. 127
Timmermans Henrick ............................................................................................................................ 75
Toelen Jan ........................................................................................................................................... 107
Tuerlincx Dominicus ............................................................................................................................ 143
Van Aelst Elisabeth ......................................................................................................................... 38, 65
Van Aelst Henrick .................................................................................................................................. 75
Van Aelst Jan ............................................................................ 38, 44, 46, 53, 56, 58, 65, 66, 68, 69, 75
Van Aelst Matthijs .................................................................................................................................. 75
Van Aelst Peeter .................................................................................. 18, 38, 49, 61, 65, 69, 75, 80, 109
Van Alstem Geeraert ............................................................................................................................. 83
Van Alten Gerardus ............................................................................................................................. 154
Van Asten (notaris) ................................................................................................................................ 62
Van Audenrode Judocus Philippus ............................................................................................. 151, 152
Van Bael Adriaen ..................................................................................................... 28, 44, 45, 46, 54, 55
Van Bael Anna ............................................................................................................... 33, 34, 35, 38, 47
Van Bael Hendrick ....................................... 18, 26, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 64
Van Bael Herman .................................................................................................................................. 74
Van Bael Jan ....................................................................................................................................... 127
Van Bael Jasper .................................................................................... 20, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 47
Van Bael Joannes ............................................................................................................................... 154
Van Bael Joannes Franciscus ............................................................................................................. 154
Van Bael Laurentius ................................................................................................ 30, 33, 35, 38, 39, 50
Van Bael Maria .............................................................................. 33, 34, 38, 39, 43, 47, 56, 68, 75, 101
Van Baelen Adriaen ............................................................................................................................... 56
Van Baelen Jan ..................................................................................................................................... 56
Van Baerle Hendrick ...................................................................................... 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15
Van Baert Maria ............................................................................................................................... 50, 83
Van Balen Hendrick ................................................................................................................................. 3
Van Batvens Norbertus ....................................................................................................................... 121
Van Bedts Norbertus ........................................................................................................... 144, 145, 146
Van Bedts Norbertus Franciscus ......................................................................................................... 144
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Van Beeck Anna ........................................................................................................................ 17, 61, 72
Van Beeck Catharina............................................................................................................................. 17
Van Beeck Elisabeth ............................................................................................................................. 17
Van Beeck Jacques ........................................................................................................................... 8, 34
Van Beeck Jenneken ............................................................................................................................. 17
Van Bevere (notaris) ............................................................................................................ 148, 152, 155
Van Bijlen (advocaat) ...................................................................................................................... 6, 138
Van Boeckel Gertrudis ........................................................................................................................... 63
Van Boven W. ...................................................................................................................................... 149
Van Broechoven C. ............................................................................................................................... 40
Van Broeckhoven Cornelius ................................................................................................................ 116
Van Campenhout Joannes Baptista ............................................................................................ 151, 152
Van Cantelbeeck Gregorius .................................................................................................................. 32
Van Cauwegom ....................................................................................................................... 42, 98, 126
Van Cauwegom Joanna Catharina ....................................................................................................... 42
Van Cauwegom Josina Martina ............................................................................................................ 98
Van Cauwegom Louis Ignatius .............................................................................................................. 98
Van Cauwelaert (notaris) ..................................................................................................... 146, 147, 155
Van Cleen Ermelinus Alpius .................................................................................................................... 3
Van Cougom .......................................................................................................................................... 46
Van Cutsem Joannes Franciscus ........................................................................................................ 115
Van Damme Charles ....................................................................................................................... 21, 22
Van De Goor Adriaen ...3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 40, 41,
48, 51, 52, 54, 55
Van De Goor Aert ...................................................................................................................... 36, 39, 55
Van De Goor Hendrick ................................................................................................................ 8, 29, 44
Van De Goor Jan ......................................................................................................................... 8, 18, 56
Van De Goor Maria .................................................................................................................... 17, 33, 34
Van De Goor Matthijs ................................................................................................................ 29, 58, 78
Van De Grinten Martinus ....................................................................................................................... 53
Van De Poel Adriaen ....................................................................................................................... 2, 4, 9
Van De Poel Elisabeth........................................................................................................................... 91
Van De Poel Jan ........................................................................................................................ 91, 95, 96
Van De Poel Maria Anna ....................................................................................................................... 91
Van De Poel Martinus ................................................................................................................ 91, 95, 96
Van De Poel Peeter ................................................................................................................................. 4
Van De Sande Francis .......................................................................................................................... 62
Van De Sande Jan ................................................................................................................................ 63
Van De Veken Dielis .............................................................................................................................. 63
Van De Veken Jan ................................................................................................................................. 63
Van De Ven Arnoldus .......................................................................................................... 144, 145, 146
Van De Ven Simon .................................................................................................................................. 2
Van De Vliet Bastiaen............................................................................................................................ 63
Van De Vliet Cathrien .......................................................................................................................... 100
Van De Vliet Jan .................................................................................................................................... 49
Van De Vliet Peeter ......................................................................................................................... 28, 29
Van De Weyer Bastiaen ........................................................................................................................ 23
Van De Weyer Catharina..................................................................................................................... 157
Van De Weyer Guilliam ............................................................................................................... 141, 142
Van De Weyer Henricus ...................................................................................................... 150, 151, 153
Van De Weyer Jan ................................................................................................................................ 68
Van De Weyer Theodorus ........................... 122, 127, 128, 129, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 156, 157
Van Den Bergh Jan Baptist ................................................................................................................. 112
Van Den Brande (advocaat) ................................................................................................................ 136
Van Den Brande Adriaen............................................................................................................... 20, 136
Van Den Brande Anna........................................................................................................................... 20
Van Den Brande Catharina ................................................................................................................... 60
Van Den Brande Elisabeth .................................................................................................................. 106
Van Den Brande Franciscus ............................................................................................... 131, 149, 156
Van Den Brande Joanna ..................................................................................................................... 120
Van Den Brande Joannes ............................................................................................................. 93, 107
Van Den Brande Peeter .................................................................................................................. 90, 93
Van Den Broeck Francis...................................................................................................................... 152
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Van Den Broeck Jan................................................................................................................................ 6
Van Den Bruel Anna ............................................................................................ 104, 109, 110, 115, 131
Van Den Eynde Catharina ............................................................................................................... 85, 89
Van Den Eynde Maghdalena................................................................................................. 89, 102, 103
Van Den Heuvel Sebastiaen ............................................................................................... 113, 127, 154
Van Der Aa Andries ............................................................................................................................. 116
Van Der Aa Anna Maria....................................................................................................................... 116
Van Der Borcht (advocaat) ...................................................................................................................... 6
Van Der Borght Guilliam ............................................................................................................ 51, 52, 55
Van Der Vliedt Franciscus ................................................................................................................... 149
Van Der Wespen Reynier .............................................................................................................. 92, 116
Van Dijck Adriaen ........................................................................ 108, 109, 113, 114, 116, 119, 121, 126
Van Dijck Anna .............................................................................................................................. 33, 114
Van Dijck Anna Catharina ................................................................................................................... 114
Van Dijck Cornelis ................................................................................................................................. 84
Van Dijck Dimpna ................................................................................................................................ 114
Van Dijck Elisabeth .............................................................................................................................. 114
Van Dijck Francis ................................................................................................................................... 76
Van Dijck Guilliam ............................................................................................................................... 141
Van Dijck Hendrick .......................................................................................... 42, 63, 76, 81, 90, 98, 100
Van Dijck Jan ............................................................................................................. 66, 76, 82, 114, 141
Van Dijck Jan Baptist ................................................................................................................... 114, 141
Van Dijck Joanna ................................................................................................................................. 143
Van Dijck Maria Elisabeth.................................................................................................................... 141
Van Dijck Martinus ....................................................................................................... 114, 121, 141, 144
Van Dijck Peeter .................................................................................................................................... 72
Van Dijck Theresia .............................................................................................................................. 114
Van Dingenen Adriaen ...................................................................................................... 56, 62, 68, 104
Van Dingenen Catharina ..................................................................................................................... 115
Van Dingenen Margareta Florentia ......................................................................................... 82, 88, 116
Van Dingenen Maria Catharina ........................................................................................................... 128
Van Dingenen Maria Maghdalena ....................................................................................................... 116
Van Dingenen Peeter .......................................................................................................................... 109
Van Dingenen Simon............................................................................................................................... 4
Van Ditvoort Adriaentien........................................................................................................................ 77
Van Dommelen Hendrick................................................................................................................. 36, 39
Van Doren Paulus ................................................................................................................................. 41
Van Dueren (notaris) ............................................................................................................................. 70
Van Dun J. ........................................................................................................................................... 148
Van Echelpoel Dielis ................................................................................................ 22, 25, 30, 36, 66, 83
Van Echelpoel Guilliam ............................................................................................................... 130, 143
Van Echelpoel Maria ..................................................................................................................... 92, 143
Van Echelpoel Maria Anna .................................................................................................................. 143
Van Echelpoel Peeter ............................................................................................................................ 25
Van Eepoel Paulus .............................................................................................................................. 113
Van Engelen Josephus.............................................................................................................. 74, 85, 92
Van Eynde Amandus ............................................................................................... 48, 64, 65, 66, 72, 78
Van Eynde Anna ........................................................................................................................ 64, 65, 78
Van Eynde Catharina .................................................................... 44, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 78, 79, 136
Van Eynde Elisabetha ............................................................................... 41, 64, 65, 66, 67, 74, 78, 105
Van Eynde Magdalena ............................................................................................ 36, 64, 65, 75, 78, 79
Van Eynde Peeter 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 33, 36, 40, 41, 44,
46, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 65, 70, 72, 73, 78, 85, 136, 137, 139
Van Geel Anna .................................................................................................................................... 100
Van Gehuchten Merck ........................................................................................................................... 99
Van Gemen Godefridus ................................................................................................................... 30, 31
Van Genechten (notaris) ............................................................................................................. 121, 122
Van Genechten Adriaen ................................................................................................................ 34, 114
Van Genechten Adriana ...................................................................................................................... 102
Van Genechten Andries ...................................................................................................................... 100
Van Genechten Anna ............................................................................................................ 33, 114, 121
Van Genechten Anne Theresia ........................................................................................................... 153
Van Genechten Cathelijn....................................................................................................................... 19
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Van Genechten Guilliam.............................................................................................................. 102, 105
Van Genechten Jan Baptist ......................................................................................................... 102, 105
Van Genechten Michiel ....................................................................................................................... 100
Van Genechten Petrus ................................................................................................................ 102, 105
Van Gompel Cathlijn ........................................................................................................................ 26, 39
Van Gompel Francis ............................................................................................................................ 139
Van Goubergen Adrianus ............................................................................ 133, 134, 142, 143, 144, 146
Van Goubergen Adrianus Franciscus ................................................................................. 143, 144, 146
Van Goubergen Anna Maria ........................................................................................................ 133, 134
Van Goubergen Jan .................................................................................................................... 134, 144
Van Goubergen Josephus ........................................................................................................... 143, 144
Van Goubergen Petrus Josephus ....................................................................... 133, 134, 142, 143, 146
Van Hamme Theodorus ........................................................................................................................ 49
Van Hees Maria Theresia .................................................................................................................... 150
Van Heyst Gijsbrecht ............................................................................................................................. 51
Van Heyst Gijsm. Gijsb. ....................................................................................................................... 118
Van Hout Adriaen ................................................................................................................................ 105
Van Hout Adriana .......................................................................................................... 96, 105, 106, 115
Van Hout Andries .......................................................................... 76, 78, 81, 90, 95, 104, 105, 107, 111
Van Hout Anna .................................................................................................... 106, 107, 109, 115, 118
Van Hout Catharina ............................................................................................................... 78, 106, 129
Van Hout Henrick .......................................................................................................................... 80, 105
Van Hout Jan ........................................................................................................................... 6, 105, 106
Van Hout Jenneken ............................................................................................................................... 31
Van Hout Joachim ..................................................................................................................... 24, 25, 62
Van Hout Paulus . 17, 21, 29, 42, 49, 50, 61, 62, 63, 83, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 100, 105, 106, 107, 116
Van Houten Joannes ........................................................................................................................... 100
Van Hove Adriana Theresia ................................................................................................................ 151
Van Hove Elisabeth ....................................................................................................................... 55, 123
Van Hove Guilliam ........................................................................................................................... 48, 56
Van Hove Henrick .................................................................................................................................. 66
Van Hove Jan ........................................................................................................................................ 17
Van Hove Maria ......................................................................................................................... 3, 45, 123
Van Hove Maria Elisabeth ................................................................................................................... 123
Van Hullegarde (notaris)........................................................................................................................ 21
Van IJsendijck ........................................................................................................................... 24, 25, 81
Van IJsendijck Adriaen .................................................................................................................... 24, 81
Van Immerseel Maria Agnes ................................................................................................................. 68
Van Imschoot Petronella ....................................................................................................................... 91
Van Kerckhoven Cornelia ................................................................................................................ 76, 81
Van Kerckhoven Joanna ....................................................................................................................... 92
Van Kerckhoven Joseph ...................................................................................................................... 106
Van Kerckhoven Maria ................................................................................................................ 117, 154
Van Kerckhoven Merten ...................................................................................................... 21, 31, 50, 62
Van Kerckhoven Peeter ......................................................................................................................... 91
Van Lommel Anna ................................................................................................................................. 42
Van Luyck Nicolaus ......................................................................................................................... 63, 68
Van Meerberghen Frans........................................................................................................................ 15
Van Merlen (notaris) .............................................................................................................................. 49
Van Mol Jan ................................................................................................................... 36, 39, 48, 69, 75
Van Nijlen Jan ....................................................................................................................................... 71
Van Nos (notaris) ................................................................................................................................... 52
Van Olmen Petrus ....................................................................................................................... 121, 122
Van Ostayen Adrianus ......................................................................................................... 134, 142, 144
Van Ostayen Anna Barbara......................................................................... 126, 127, 134, 135, 142, 144
Van Ostayen Anna Catharina .............................................................................................................. 103
Van Ostayen Barbara .......................................................................................................................... 143
Van Ostayen Franciscus ................................................................................. 64, 78, 133, 134, 142, 144
Van Ostayen Jan ....................................................................................................................... 64, 65, 78
Van Ostayen Maria Elisabetha .................................................................................................... 102, 103
Van Ostayen Maria Theresia ............................................................................................................... 103
Van Ostayen Petrus .................................................................................................... 133, 134, 142, 144
Van Outsel Ferdinand............................................................................................................................ 94
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Van Outsel Jan .................................................................................................................................... 136
Van Outsel Theresia ............................................................................................................................ 124
Van Pelt Adrianus ................................................................................................................................ 132
Van Petegem P. B. G. ......................................................................................................................... 100
Van Roey Anna Maria ......................................................................................................................... 114
Van Roey Henrick .................................................................................................................................. 70
Van Roey Jan ................................................................................................................ 14, 137, 138, 139
Van Roosbroeck .......................................................................................... 146, 147, 153, 154, 155, 156
Van Roosbroeck Joannes Josephus Alexander ......................................... 146, 147, 153, 154, 155, 156
Van Rosan ........................................................................................................................................... 136
Van Roy (notaris) ................................................................................................................................. 131
Van Roy Abraham ....................................................................................................................... 111, 112
Van Roy Aert ............................................................................................................................. 17, 26, 34
Van Roy Anna ....................................................................................................................................... 78
Van Roy Anna Maria ........................................................................................................... 111, 112, 114
Van Roy Catharina .............................................................................................................................. 110
Van Roy Elisabeth ............................................................................................................................... 110
Van Roy Henricus ....................54, 61, 62, 64, 70, 72, 73, 78, 84, 89, 102, 103, 104, 110, 111, 125, 132
Van Roy Jan .................................................................................. 70, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 133
Van Roy Jan Baptist ...................................................................................... 70, 111, 112, 114, 115, 133
Van Roy Merten ..................................................................................................................................... 42
Van Roy Peeter ................................................................................................... 111, 112, 123, 141, 157
Van Roy Theodorus ............................................................................................................................. 116
Van Roy Theresia ........................................................................................................................ 111, 112
Van Santen Abraham Franchois ........................................................................................................... 72
Van Santen Petrus Josephus ................................................................................................................ 72
Van Schaluynen Maria .......................................................................................................................... 62
Van Springel Amandus .......................................................................... 92, 105, 108, 109, 110, 113, 123
Van Sweevelt Barbara ................................................................................................................. 3, 10, 29
Van Trichtvelt Jan ............................................................................................................ 3, 28, 45, 63, 89
Van Trichtvelt Peeter ........................................................................................................... 19, 28, 39, 57
Van Uytsel Peeter .................................................................................................................................. 84
Van Waerbeeck (notaris) ................................................................................................................. 21, 23
Van Waerbeeck Balthen ........................................................................................................................ 21
Van Waerbeeck Jacques....................................................................................................................... 23
Van Weesbeeck Peeter ................................................................................................................... 38, 47
Van Willick Franciscus Theodorus ...................................................................................................... 156
Van Zurpele Philippus Nicolaus ............................................................................................................ 70
Vandervoort Joannes ...................................................................................................................... 84, 87
Vekemans Anna Elisabeth .................................................................................................................. 157
Vekemans Jan ..................................................................................................... 117, 130, 131, 143, 157
Vekemans Maria Anna ........................................................................................................................ 157
Vekemans Maria Elisabetha ................................................................................................................ 157
Ven Adriaen ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 31, 41, 44, 54, 64, 65,
71, 72, 78, 79, 85, 86, 89
Ven Amant ........................................................................................................................... 41, 42, 45, 46
Ven Anna ....................................................................................................... 85, 86, 89, 94, 98, 122, 132
Ven Anna Elisabeth ................................................................................................... 89, 94, 98, 122, 132
Ven Anna Maria ..................................................................................................................................... 98
Ven Catharina ........................................................................................................................ 89, 100, 113
Ven Elisabetha .............................................................................. 85, 86, 87, 91, 98, 101, 103, 118, 119
Ven Frans ............................85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 101, 103, 107, 110, 117, 118, 119, 122, 126
Ven Gertrudis ............................................................................................................................ 19, 58, 62
Ven Hendrick ... 44, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 98, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 115, 118,
119, 122
Ven Jan.... 3, 7, 11, 30, 32, 34, 37, 41, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 91, 123
Ven Jan Baptist ................................................................................................................. 85, 86, 87, 123
Ven Jan Francus ................................................................................................................................... 91
Ven Magdalena ..................................................................................................................... 89, 128, 141
Ven Maria ................................................................ 47, 54, 74, 83, 88, 89, 105, 115, 122, 123, 132, 153
Ven Maria Catharina ...................................................................................... 89, 105, 115, 122, 123, 132
Ven Maria Theresia ..................................................................................................................... 132, 153
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Ven Melchior .......................................................................................................... 98, 104, 118, 119, 122
Ven Melchior Cornelis ........................................................................................................................... 98
Ven Merten ...................................................................................................................................... 11, 19
Ven Petrus . 9, 11, 13, 15, 41, 82, 87, 89, 90, 94, 98, 101, 104, 105, 109, 110, 115, 117, 118, 119, 122,
126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 141, 148, 149, 156, 157
Ven Petrus Ludovicus ............................................................................ 9, 13, 87, 98, 122, 126, 128, 156
Ven Theresia ....................................................................................................................... 107, 122, 123
Vennekens Anna Maria ................................................................................................................. 63, 126
Vennekens Francis ...................................................................................................................... 102, 105
Vennekens Henricus ................................................................................................................... 102, 105
Vennekens Jan ........................................................ 64, 65, 67, 74, 78, 80, 82, 85, 89, 93, 102, 103, 105
Vennekens Joanna Maria ...................................................................................................... 72, 100, 101
Vennekens Maria ................................................................................................................. 100, 144, 146
Vennekens Maria Anna ............................................................................................................... 144, 146
Vens Nicalaus ........................................................................................................................................ 27
Verachtert Anna ................................................................................................................................... 130
Verachtert Cornelis .............................................................................................................................. 113
Verachtert Elisabeth .................................................................................................. 2, 23, 24, 44, 54, 69
Verachtert Francis ................................................................................................................................. 61
Verachtert Henricus ......................................................................................... 16, 46, 124, 130, 133, 150
Verachtert Jan ......................................................................................................................................... 2
Verachtert Peeter ................................................................................................................ 126, 150, 152
Verachtert Wouter ................................................................................................................................... 2
Verbeeck Cornelis ............................................................................................................................... 100
Verberck Cornelius .............................................................................................................................. 123
Verbiest Anna ...................................................................................................................................... 113
Verbist Jan ................................................................................................................................. 36, 61, 90
Verbist Jan Baptist ................................................................................................................................. 90
Verborcht Mattheus ................................................................................................................................. 6
Verborcht Paulus ..................................................................................................................................... 6
Verborghstadt Anna Catharina ............................................................................................................ 120
Verborghstadt Catharina ..................................................................................................... 118, 149, 151
Verborghstadt Christiaen ....................................................................................................................... 32
Verborghstadt J. .............................................................................................................................. 31, 32
Verborghstadt Jan Baptist ................................................................................................................... 115
Verborghstadt Maria Anna................................................................................................................... 115
Verboven Anna Maria ............................................................................................................................ 81
Verboven Anna Theresia ....................................................................................................................... 81
Verboven Guilielmus ........................................................................................................... 44, 79, 81, 84
Verboven Jan Baptist ............................................................................................................................ 81
Verboven Martinus .............................................................................................................. 107, 141, 153
Verboven Peeter .......................................................................................................... 122, 126, 128, 156
Verbraken Anna ..................................................................................................... 93, 120, 121, 122, 126
Verbrecht Josephus ..................................................................................................................... 149, 157
Verbruggen Maria Catharina ............................................................................................................... 156
Verbruggen Theresia ........................................................................................................................... 115
Verdonck Jaspar .............................................................................................................................. 53, 58
Verdorent Andries .................................................................................................................................. 60
Verellen Godefridus ..................................................................................................................... 128, 143
Verellen Joannes ......................................................................................... 112, 115, 117, 120, 121, 133
Verelst Adrianus .................................................................................................................................. 130
Verelst Elisabeth .................................................................................................................................. 130
Verelst Guilliam ................................................................................................................................... 130
Verelst Martinus ................................................................................................................................... 130
Verelstraet Maria ................................................................................................................................. 119
Verestraet Maria .................................................................................................................................. 128
Verhaegen Carel ................................................................................................................................... 60
Verhaert Willem ..................................................................................................................................... 74
Verheyden Adrianus ............................................................................................................................ 133
Verheyden Jan Baptist ........................................................................................................................ 128
Verheyden Peeter .............................................................................................................. 35, 94, 95, 129
Verheyen Anna Maria .......................................................................................................................... 113
Verheyen Elisabeth ............................................................................................................................. 113
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Verheyen Peeter .................................................................................................................................. 113
Verhiel Ignatius ........................................................................................................................ 30, 32, 103
Verhoeven Adriaen .......................................................................................... 4, 6, 17, 24, 25, 30, 31, 32
Verhoeven Arnoldus .............................................................................................. 10, 27, 38, 40, 56, 100
Verhoeven Barbara ................................................................................................................... 42, 49, 94
Verhoeven Cornelia ............................................................................................................................... 32
Verhoeven Cornelis ............................................................................................................................. 100
Verhoeven Dielis ................................................................................................................................... 42
Verhoeven Gabriel ................................................................................................................................. 40
Verhoeven Gijsbrecht ........................................................................................................................ 3, 10
Verhoeven Hendrick .............................................................................................................. 3, 10, 40, 56
Verhoeven Jan ..................................40, 44, 56, 63, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 84, 86, 89, 91, 93, 100, 101
Verhoeven Jeroen ................................................................................................................................... 6
Verhoeven Louys ................................................................................................................................... 18
Verhoeven Maria ............................................................................................................................. 36, 40
Verhoeven Peeter .................................................................................................................................. 40
Verhoustraeten Anna Maria................................................................................................................. 157
Verhoustraten Jan ....................................................................................................................... 122, 123
Verhoustraten Jan Cornelius ............................................................................................................... 122
Verleuffel Jan ......................................................................................................................................... 25
Verlinden (notaris) ............................................................................................................... 107, 117, 154
Verlinden Adriaen .................................................................... 51, 52, 60, 67, 68, 76, 78, 80, 81, 90, 131
Verlinden Anna ........................................................................................................................ 67, 68, 156
Verlinden Anna Catharina Lucia .......................................................................................................... 156
Verlinden Barbara .................................................................................................................................. 36
Verlinden Georgius ................................................................................................................................ 73
Verlinden Guilliam ..................................................................................................................... 29, 36, 97
Verlinden Jan ............................................................. 40, 42, 46, 55, 62, 67, 68, 73, 77, 90, 97, 106, 114
Verlinden Jan Baptist ......................................................................................... 42, 46, 55, 62, 73, 77, 97
Verlinden Joris ....................................................................................................................................... 73
Verlinden Lenaert .................................................................................................................................. 78
Verlinden Maria ......................................................................................................................... 4, 97, 114
Verlinden Maria Catharina ................................................................................................................... 114
Verlinden Petrus ............................................ 51, 52, 60, 83, 97, 114, 115, 127, 131, 136, 154, 156, 157
Verlinden Petrus Emanuel ........................................................................................................... 127, 154
Verluffelt Adriaen ................................................................................................................................... 20
Verluyten (notaris) ................................................................................................................................. 43
Verluyten L. ........................................................................................................................................... 93
Vermeerbergen Adriaen ........................................................................................................................ 62
Vermeerbergen Catharina ................................................................................................................... 109
Vermeerbergen Jan ....................................................................................... 25, 40, 60, 93, 95, 106, 136
Vermeerbergen Jan Baptist ................................................................................................................. 106
Vermeerbergen Joanna ............................................................................................................... 114, 153
Vermeerbergen Joanna Catharina ................................................................................................ 81, 153
Vermeerbergen Peeter Fransus .......................................................................................................... 150
Vermeerbergen Sebastiaen................................................................................................................... 97
Vermeeren . 44, 49, 58, 59, 61, 62, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 92, 99, 108, 109, 112,
116, 120, 135
Vermeeren Anna Cornelia ..................................................................................................................... 82
Vermeeren Henricus ........................................................................................................................ 49, 84
Vermeeren Willebrordus .................................... 44, 58, 59, 61, 62, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 88, 92
Vermeulen Francis .............................................................................................................................. 130
Vermeulen Servaes ............................................................................................................................... 56
Veroft Adrianus ............................................................................................................................ 133, 134
Verschueren Amandus .......................................................................................................................... 55
Verschueren Clara ................................................................................................................................. 14
Verschueren Maria ........................................................................................................................ 14, 148
Verspreet Adriaen ................................................................................................................ 23, 24, 33, 48
Verspreet Henrick .................................................................................................................................. 61
Versprengelen Amandus ............................................................................. 68, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 96
Verspringhel Amandus .......................................................................................................................... 82
Verspringhel Anna Margaritha ............................................................................................................... 82
Verspringhel Henricus ........................................................................................................................... 82
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Verspringhel Maria Anna ....................................................................................................................... 82
Verspringhel Willebrordus ..................................................................................................................... 82
Verstappen Adriaen ............................................................................................................................. 132
Verstappen Anna ........................................................................................................................... 24, 143
Verstappen Anna Catharina ................................................................................................................ 143
Verstappen Catharina.......................................................................................................................... 109
Verstappen Guilliam ............................................................................................................................ 141
Verstappen Isabella ..................................................................................................................... 141, 144
Verstraeten Maria .................................................................................................................................. 31
Verswijvel Adriaen ............................................................................................................................... 106
Verswijvel Anna Maria ......................................................................................................................... 128
Verswijvel Henderick ........................................................................................................... 30, 36, 76, 83
Verswijvel Jan ...................................................................................................................................... 129
Verswijvel Joseph ................................................................................................................................ 129
Verswijvel Marten .................................................................................................................................. 83
Verswijvel Peeter ........................................................................................................................... 30, 106
Verswijvelt Jenneken ............................................................................................................................. 93
Verswijvelt Martinus ............................................................................................................................... 92
Vertessen Lauwrijs .......................................................................................................................... 95, 96
Vervoort Jan .................................................................................................................... 9, 45, 79, 84, 87
Vervoortackers Joannes .................................................................................. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Vervorst Elisabeth ................................................................................................................................. 21
Vervorst Jan .......................................................................................................................................... 21
Verwimp Jan ................................................................................................................................ 113, 128
Verwimp Peeter ................................................................................................................................... 128
Vincx Peeter .......................................................................................................................................... 97
Voordeckers Anna Catharina .............................................................................................................. 133
Voordeckers Franciscus .............................................................................................................. 107, 133
Voordeckers Henricus ................................................................................................................. 108, 133
Voordeckers Jan .................................................................................................................................... 18
Voordeckers Maria Anna ..................................................................................................................... 133
Voordeckers Maria Elisabeth............................................................................................................... 133
Voordeckers Michiel ............................................................................................................................ 133
Voortackers Andries ............................................................................................................................ 100
Voortackers Anna .................................................................................................................................. 27
Voortackers Elisabeth .......................................................................................... 27, 38, 40, 80, 100, 125
Voortackers Franciscus ....................................................................................................................... 133
Voortackers Geeraert ................................................................................................................ 27, 28, 29
Voortackers Henrick ............................................................................................ 101, 104, 107, 123, 124
Voortackers Jan ....................................... 15, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 63, 80, 91, 100, 101, 104, 109, 121
Voortackers Margriet ....................................................................................................................... 27, 29
Voortackers Maria ................................................................................................................... 27, 28, 100
Voortackers Peeter .................................................................... 27, 28, 38, 40, 45, 51, 52, 55, 56, 63, 82
Voortackers Peeter André ..................................................................................................................... 82
Voortdeckers Arnoldus ........................................................................................................................ 117
Voortdeckers Dominicus...................................................................................................................... 117
Voortdeckers Elisabeth........................................................................................................................ 117
Voortdeckers Jan ................................................................................................................................. 117
Voortdeckers Petrus ............................................................................................................................ 117
Vorstenbos Maria Janssen .................................................................................................................... 62
Vorstenbos Willem Janssen .................................................................................................................. 62
Vorsters Nicolaes ........................................................................................................ 125, 145, 148, 149
Vos Anna ......................................................................................................................................... 49, 71
Vos Jan .................................................................................................................................................. 70
Vrancx Antoon ................................................................................................................................. 36, 39
Vrancx Jan ........................................................................................................................................... 110
Vreven (notaris) ..................................................................................................................................... 56
Vrints Albert ......................................................................................................................................... 119
Wagemans Cecilia ............................................................................................................................... 117
Wagemans Henrick ............................................................................................................. 104, 106, 117
Wellens Anna Catharina ........................................................................................................................ 84
Wellens Cecilia ..... 28, 31, 35, 36, 38, 42, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 72, 76, 77, 84, 85, 135
Wellens Johan ......................................................................................................................................... 7
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Wellens Leonard .... 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 46, 47, 50, 53, 54,
137, 138
Werckx G. ............................................................................................................................................ 107
Wijnants Catharina .............................................................................................................................. 100
Wijnants Elisabeth ............................................................................................................................... 149
Wijnants Francis .................................................................................................................................. 111
Wijnants Guilliam ......................................................................................................................... 129, 149
Wijnants Jacobus ........................................................................................................................ 131, 149
Wijnants Jan Baptist ............................................................................................................................ 100
Wijnants Theresia ................................................................................................................................ 149
Wijnants Van Rosan (notaris) .................................................................................................................. 6
Willems Andreas .......................................................................................................................... 120, 157
Willems Andreas Franciscus ............................................................................................................... 120
Willems Catharina ........................................................................................................................... 95, 96
Willems Dimpna ............................................................................................................................... 95, 96
Willems Francis ................................................................................................................................... 128
Willems Jan ............................................................................................................................. 95, 96, 117
Willems Joanna ............................................................................................................... 95, 96, 120, 121
Willems Joanna Gertrudis ........................................................................................................... 120, 121
Willems Maria ............................................................................................................................ 92, 95, 96
Willems Peeter ............................................................................................ 26, 38, 43, 59, 71, 74, 95, 96
Willems Thomas .................................................................................................. 116, 121, 135, 150, 152
Wilms (advocaat) ................................................................................................................................. 138
Wilms Dimpna ....................................................................................................................................... 91
Wilms Jan .................................................................................................................................. 83, 91, 92
Wils Jan ........................................................................................................................................... 87, 88
Wils Maria .................................................................................................................................. 16, 43, 75
Wouters (pastoor) ................................................................................................................................ 136
Wouters F. ............................................................................................................................................. 44
Wouters G.............................................................................................................................................. 92
Wouters Henrick .................................................................................................................................. 113
Wouters Maria Elisabeth ..................................................................................................................... 149
Wuydts Petrus ..................................................................................................................................... 121
Wuyts Alias Nepos Joannes ................................................................................................................ 124
Wuyts Anna Elisabeth ......................................................................................................................... 132
Wuyts Guilliam ..................................................................................................................................... 130
Wuyts Henricus ................................................................................................................................... 132
Wuyts Henricus Norbertus................................................................................................................... 132
Wuyts Joannes .................................................................................................................................... 116
Wuyts Marten ........................................................................................................................................ 92
Wuyts Petrus ................................................................................................................................. 88, 116
Zeris Maria ............................................................................................................................................. 17

