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fol. 1 t/m 126v ontbreekt 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127 (122), fiche 1,rij 1 Verkoop betaald 1616 7-12-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Servaes Wouters * verkoper   
…….., Heijlken e.v. * mede verkoopster   
Jacopsen, Handerick Willem (en h.vr.) kopers den Huijpen driessche, 

Hoogemierde aende Twisselt 
kopers (o, z), Seeger 
Adriaensen (w), de gemeijnte 
(n) 

vanden Broecke, Dierick Toomas schepen   
Woutersen, Adriaen schepen   
Mesmaeckers, Jan oud schepen   
Joordens, Jan Handerick schepen 1616   
Mertens, Jan schepen ? 1616   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127 en 127v, fiche 1, 
rij 1 

Verkoop (2x) 900 gulden  
in marge: betaling 1616 

7-12-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ansems, Seeger Adriaen * verkoper   
…….., Jenneken e.v. * mede verkoopster   
Servaessen, Wouter # koper   
………, Heijlken e.v. # mede koopster den Grieten ? steede, 

Hoogemierde aende Twisselt 
Handerick …. Jacops (o), 
verkopers (z), Jan Geeritsen / 
Adriaen Ansems (w), de 
vroente (n) 

Amijs, Amijs Jan crediteur   
den Heijligengeest tot Hoogemierde crediteur   
de kercke tot Hoogemierde creditrice   
Gommaers, Tanne creditrice Arendonck  
Jacops, Handerick Willem schepen 1616   
Joordens, Jan idem   
 kopers als boven stuck …….  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 (123), fiche 1,rij 1 Gelofte / vestiging van rente begin ontbreekt 7-12-1615 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………. rentheffer Netersel  
………., Bertolomeeus momboir / gelover   
………… wezen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 (123), fiche 1,rij 1 Overeenkomst  betr. metselen kelder (betaling in 

natura : rundvlees) 
22-12-1615  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Dionijs opdrachtgever huis (kamer), Hulsel aenden 
Kerchoff 

 

Willemsen, Andries (de metser) metselaar   
Fabrij, Niclaeus eigenaar van eenzelfde 

kelder / secretaris 
  

Jansen, Paridaen schepen   
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Erven, Handerick getuige   
Smets, Jan Henderick idem   
Maes, Adriaen idem   
Doncxsen, Wijnant idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v, fiche 1, rij 1 Gelofte  afgelost 1632 28-12-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Goijaert Henrick gelover / debiteur   
Jacops, Marcelis Willem crediteur   
Plompen, Jan Jacops schepen   
Goijaerts, Goijaert Mattijs schepen   
Geeraerts, Wouter schepen 1632   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v t/m 130v, fiche 
1, rij 1 

Testament wil begraven worden voor het O.L. 
vrouwe altaar 

26-12-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geeritsen, Hendericxken Jan testatrice   
Aertsen, Laureijs * zwager / gelegateerde   
Aertsen, Maijken Laureijs oudste dochter van * / 

gelegateerde 
  

…………., Lijsken e.v. * gelegateerde   
Aertsen, Jenneken Laureijs dochter v. * / gelegat.   
………, (kinderen) Maijken (kind. v.) zuster / 

gelegateerde(n) 
  

Geeritsen, Geraert  broer / gelegateerde Diessen  
Geeritsen, (kinderen) Jacop (kind.v.) broer / 

gelegateerden 
  

Pouwels, Lambrecht debiteur Beerse   
Laureijsen, Mardeleenken dochter v. zuster / 

gelegateerde 
  

Jacops, Grietken dochter v. broer / 
gelegateerde 

  

Ons Lieve Vrouwe inder kercken van 
Leegemierde 

gelegateerde   

St. Stevens altaer, Lagemierde gelegateerde corsuijffel (kazuifel)  
…………,Cornelia    
Coenen, Lijsken peetdochter / gelegat.   
……….., (kinderen) Coenraet (kind.v. ) zwager   
Mateeusen, Jan getuige   
Michiels, Bertolomeeus getuige   
Roijmans, Hr. Dierick pastoor Leegemierde  
Jacops, Jan schepen   
Mattijs, Goijaert schepen   
Fabrij, Nic. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132 (124), fiche 1,rij 1 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1640 5-1-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Peeter gelover / rentgelder het Haechsken, Leegemierde 
aent Wellenseijnde 

gelover (o), Corstiaen 
Henricx (z), de gemeijne 
ackerstraete (w), Jan Jans…. 
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van den Hoove 
………, Lijsbet * wed.v. Tielman 
Willemsen  

creditrice / renthefster   

den heijligengeest van Roesele rentheffer Reusel  
Cornelis, Mauris schepen   
Jansen, Paridaen schepen   
Tielmans, Willem zoon van *   
Tielmans, Jan idem   
Verspaendonck, Dielis schepen 1640   
Calen, Wouter schepen 1640   
Fabri secretaris 1616 / 1640   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v en 133, fiche 1, 
rij 1 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  20-10-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jan Jacops schepen   
Woutersen, Adriaen schepen   
vanden Berge, Geerit Goijaerts * partij enerzijds   
Andriessen, Magriet Jan e.v. * partij anderzijds   
Andriessen, Jan Jans momboir   
  Leegemierde   
  Beecke (Hilvarenbeek)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133 t/m 134, fiche 1, 
rij 1 

Testament gewijzigd 13-1-1624 20-10-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jan Jacops schepen   
Fransen, Adriaen Wouter schepen   
Andriessen, Magriet Jan * testatrice Leegemierde  
Goijaertsen, Geeraert e.v. *    
Andriessen, Jan Jan broer / gelegateerde / 

executeur 
  

Andriessen, Maijken Jan zuster / gelegateerde   
Andriessen, Lijnken Jan idem   
Andriessen, (dochter ) Andries Jan (dochter van) broer / 

gelegateerde 
  

Fabri, Nic. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134 (126) en 134v, 
fiche 1, rij 1 

Testament  20-10-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jan Jacops schepen   
Woutersen, Adriaen schepen   
vanden Berge, Geeraert Goijaerts * testateur   
……….., e.v. *    
Fourdijn secretaris van ……?   
  leengoederen  
vanden Berge, Wouter oudste zoon / gelegat.   
vanden Berge, Jan jongste zoon / gelegat. ( o.a. 50 stokken bijen)  
vanden Berge, (nog een kind.) Geeraert 
Goijaerts 
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Fabrij, Nic. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135 (127), fiche 1,rij 2 Gelofte / vestiging van rente  8-1-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Maeijken Peeters geloveres / rentgeldst.   
van Heijst, Sijmon Peeters momboir   
Aertsen, Bertolomeeus Michiel (en 
huijsvrouw) 

(dochter / schoonz.) 
gelovers / rentgelders 

  

Lambrechs, Bastiaen (zoon) gelover / 
rentgelder 

den Breemacker, ca. 2 lopst., 
Leegemierde 

pastoor (o, z), de gem. 
ackerweg (w), Mattijs 
Steeven Geeraertsen + (n) 

  het Cleijn ackerken de gem. wech (o), pastoor (z), 
Corstiaen Henricx Erve (w), 
de prelaet van Postel (n) 

Tielens, Jenneken Goijaert Peeter 
wed.v. Jan Joos 

creditrice / renthefster   

de kercke van Netersel renthefster   
Cornelis, Mauris schepen   
Jansen, Paridaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v, fiche 1, rij 2 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1619 8-1-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Goijaert Mattijs gelover / rentgelder den Veltacker, ca. 4 lopst., 
Hoogemierde aende Stadt 

Handerick Toomas Coolen 
(o), Adriaen Dierick Wouters 
(z), Goijaert Mattijs Goijaerts 
(w), gelover (n) 

Amijssen, Amijs Jan crediteur / rentheffer   
Cornelis, Mauris schepen   
Jansen, Paridaen schepen   
Fabrij secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v en 136, fiche 1, 
rij 2 

Overeenkomst / huw. voorwaarden in marge: aanvulling 5-4-1616 8-1-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Mauris schepen   
Jansen, Paridaen schepen   
Verheijden, Jan a.s. bruidegom / partij 

enerzijds 
  

de Bie, Magriet Mattijs * (de Bije) a.s. bruid / partij 
anderzijds 

  

Jansen, Oriaen zoon van *   
Fasmans, Michiel momboir van # Beecke (Hilvarenbeek)  
Tijssen, Jan toesiender van # Weelde  
Jansen ?, (onm.kind #) kind van *   
Willems, Peeter Hendericx Peeter + erflater v. *   
Fabrij, Nic. secretaris   
Jacops, Handerick Willem schepen 4 -1616   
Joordens, Jan schepen 4 – 1616   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136v, fiche 1, rij 2 Aflossing van erfrente  12-1-1616 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lanaerts, Hr. Dierick rector v. * / rentheffer   
St. Steevens altaer, Leegemierde *    
Fabrij, Niclaus Henricx secretaris / assistent   
Leijten, Herman Diericx Corstiaens rentgelder / aflosser de Hasselt  
Dielis, Huijbrecht Leenaert nieuwe lener / 

rentgelder 
  

Cornelis, Mauris schepen   
Jansen, Paridaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136v, fiche 1, rij 2 Aflossing van erfrente  12-1-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lanaerts, Hr. Dierick rector v. * / rentheffer   
St. Steevens altaer, Leegemierde *    
Fabrij, Niclaes Henricx secretaris / assistent   
Goijaerts, Goijaert Mattijs rentgelder / aflosser de Hasselt  
Dielis, Huijbrecht Leenaert nieuwe lener / 

rentgelder 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137  en 137v (129), 
fiche 1, rij 2 

Gelofte (2x)/ vestiging van rente 2e gelofte afgelost 13-6-1616 12-1-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielis, Huijbrecht Leenaert gelover / rentgelder den Voortacker, Leegemierde 
inde Wellenseijnse acker 

den gem. wech (o), Evert 
Merten Hermans (z), Jacop 
Jan Stroobants (w), 
godtshuijs van Postel (n) 

  beempt het Elsken de gem. Aa (o), Peeter 
Laureijssen (z), Handerick 
Willem Daniels / gelover (w), 
Handerick Willem Jacops (n) 

Lanaerts, Hr. Dierick rector van * / 
rentheffer 

  

St. Steevens altaer, Leegemierde *    
den Heijligengeest tot Leegemierde rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v, fiche 1, rij 2 Gelofte   3-2-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Sijmon Peeters gelover / debiteur   
Laureijssen, (2 kind.) Leenaert crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v, fiche 1, rij 2 Gelofte  hernieuwd / gewijzigd 1620 9-2-1616 / 11-2-1620 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Sijmon Peeters * gelover / debiteur   
van Diest, Loodewijck crediteur   
Jacops, Handerick Willem schepen   
Joordens, Jan Henderick schepen   
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……….., Magriet wed.v. * (en kind.) gelovers / debit. 1620   
Peeters, Goijaert assistent 1620   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v, fiche 1, rij 2 Gelofte   27-2-1617 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Sijmon Peeters gelover / debiteur   
Laureijssen, (2 kind.) Leenaert crediteuren   
Mesmakers, Jan schepen   
Jansen, Adriaen schepen   

 
fol. 138 ontbreekt 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139 (131), fiche 1,rij 2 Transport begin ontbreekt 4-2-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Adriaen schepen   
Mattijssen, Goijaert schepen   
Cornelissen, Peeter schepen   
Jansen, Paridaen schepen   
Joordensen, Jan Henderick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139 (131) en 139v, 
fiche 1, rij 2 

Testament  16-1-1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michielsen, Jan Antoonis * testateur Leegemierde  
………, Oda e.v. * testatrice   
Leijten, Herman Diericx assistent / executeur   
  steede aenden Braechoeck  
Plompen, Jan Jacops schepen   
Diericx, Herman oud schepen   
Roijmans, Hr. Dierick pastoor   
Mijs, Amijs Jan getuige   
Bertolomeeus, Jan getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v, fiche 1, rij 2 Overeenkomst ? groot deel ontbreekt 1616 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Herman Diericx *    
…….., Lijsken e.v. *    
Plompen, Jan Jacops assistent   
(Leijten ?), (kind) nu mondig   
(Leijten ?), Dierick zoon 1e huwelijk   

 
Einde nov. 2010 

 
 
 
 


