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154 en 154v, fiche 6, 
rij 5 

Gelofte   2-11-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Aert schepen / gelover   
Hermans, Herman Toomas schepen / idem   
Moorsen, Peeter borgemr. / idem   
Pouwels, Cornelis h.geestmr. / idem   
Cornelissen, Cornelis Peeter crediteur / rentheffer   
Cornelissen, Peeter Mouris gelover   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v en 155, fiche 6, 
rij 5 

Erfdeling van rentes / obligaties   21-11-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boogaertsen, Maeijken Henrick 
Pouwels * 

condividente   

Crolsen, Dierick e.v. *    
Diericx, Toomas gelover / rentgelder   
Geenkens, Jan Henricx Peeter idem   
Wouters, Frans idem   
    
Boogaertsen, Pouwels Dierick Henrick 
c.s.  

condivident(en) / 
gemacht. 

Poortvliet  

vanden Berge, Wouter Geeraerts i.n.v. gelover / rentgelder   
Fransen, Goijaert Wouter    
Moors, Mouris Cornelis idem   
Fabri, Niclaus Henricx i.n.v. idem   
Jacops, Peeter    
Coocx, Antonis idem   
Manteau, …… secretaris Poortvliet (Tholen) 

(machtiging) 
 

Boogaertsen, Henrick + (groot)vader / erflater   
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155 en 155v, fiche 6, 
rij 5 

Erfdeling   23-11-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricx, Corstiaen condivident 1e kavel den Beijens acker, ca. 3 
lopst., Lagemierde 

 

  Alit Wilborts beempt  
………… cijnsheffer Oirschot  
  stuck dries inde Hage, ca. 2 

lopst. (hoeijmaets) 
 

den H.geest van Reusel rentheffer   
Mijs, (kind.) Steven Joos rentheffers   
Henricx, Jan Corstiaen condivident 2e kavel   
Henricx, Maeijken Corstiaen (en man) condividenten 2e kavel   
Henricx, Jenneken Corstiaen (en man) condividenten 2e kavel   



       Hooge- en Lagemierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief    Inv.No. 78 
door E.A.M. Verspaandonk 

 142 

Jansen, Krijn  vader / momboir   
Verspaendonck, Dielis toesiender   
Jansen, Adriaen Krijn *(onm.) condivident 2e kavel   
Henricx, Lijnken Corstiaen + moeder van * acker lants, met 1 lopst. 

leengoed (van den Boogaert) 
 

…….., (erfgen.) Mr. Jan daarvoor eigenaars   
  beempt, ca. 3 lopst.  
Vrancmans, Aert (Vrancken) daarvoor eigenaar   
Dijcmans, Peeter Michiel Peeter rentheffer   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   
Jansen, Herman leenman   
Henricx, Corstiaen leenman   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155v, fiche 6, rij 5 Aanstelling curateurs   24-11-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sebrechts, Henrick Henricx momboir / curator   
Mallens, Jan Heijligers toesiender / curator   
Scotsen, (onm.kind.) Jan Corstiaen    
Geeraertsen, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155v en 156, fiche 6, 
rij 5 

Afrekening / kwitantie   23-11-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechs, Maeijken Jacop wed.v. Jan 
Wouters van Helmont 

creditrice / 
verkoopster 

  

Goijaertsen, Geeraert momboir   
Casteleijns, (erfgen.) Mr. Jan daarvoor eigenaars   
Jansen, Jacop zoon / koper huijsken  
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156, fiche 6, rij 5 Gelofte   11-12-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beeck, Goijaert Peeter Henricx debiteur / gelover   
Moorsen, Peeter crediteur   
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156 en 156v, fiche 6, 
rij 5 

Testament   24-12-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geenkens, Jan Henrick Peeter * testateur   
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Mertens, Anneken Jan e.v. * testatrice   
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157, fiche 7, rij 1 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1651  29-12-1635  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Diericxsen, Engelken Wouter Aert * geloveres / rentgeldst. (nog te verkrijgen erfdeel), 
Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

 

Dionijssen, Mattijs e.v. * gelover / rentgelder   
van Beeck, Corstiaen Peeter Henricx 
den ouden 

rentheffer   

Cornelissen, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   
Mertens, Adriaen aflosser 1651   
Leppens ?, Adriaen mede rentheffer ?1651   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157, fiche 7, rij 1 Verkoop van rentebrief   5-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Dielis Adriaen momboir / verkoper   
Moonen, Huijbrecht Jan Dionijs (onm.) verkoper   
Moonen, Oriaen Sijmon koper   
Antonis, Wouter (en h.vr.) gelovers / rentg. 1618   
Moonen, Dionijs Huijbrechts eerst rentheffer   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v, fiche 7, rij 1 Gelofte afgelost met nieuwe gelofte 1639 16-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Steven Huijbrechs debiteur / gelover   
Scoormans, Jan Willem crediteur t.b.v.   
Willemsen, (onm.kind.) Jan Jans crediteuren   
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v en 158, fiche 7, 
rij 1 

Erfdeling   17-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scuermans, Jan Jansen condivident 1e kavel   
Matteeusen, Maeijken Adriaen * (onm.) condividente 1e kavel   
Scuermans, Dingen Jan moeder van*   
Woutersen, Matteeus toesiender ½ woonhuijs (o) , 3 spijnts. 

aengelag (o) 
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  lant en groese, ca. 2 lopst. 
(leengoed) 

ander deel (o), de gemeijnte 
(n), abdij van Postel (z, w) 

  lant en groese, ca. 1 lopst. 
(leengoed) 

andere delen (o,w) 

  heijvelt, ca. 7 spijnts. de gem. heijde (o), ander deel 
(z) 

  ½ den Raecscotten beempt 
met het halff heijvelt daeraen 

Jan Adriaensen (o), de Aa (w) 
, ander deel (z) 

  ½ het Cleijn Braecxken, ca. 
30 roeden 

Steven Joos Mijs (o), de gem. 
heijde (w) 

  heijvelt, ca. 5 spijnts. Aert Jan Meeus (o), de kind. 
Steven Joos Mijs (z), de 
condividenten (w), ander deel 
(n) 

 pastoor / rentheffer Hoogemierde  
Scuermans, Neelken Jan condividente 2e kavel   
Scuermans, Heijlken Jan condividente 2e kavel   
Vijsten, Jan Willem assistent ½ huijs (w), stuck erffs 

daeraen (w), ca. 3 spijnts. 
 

  stuck lants neven de 
santstrate, ca. 2 lopst. 

 

  stuck groese, ca. 1 lopst. andere delen (o, w) 
  heijvelt, ca. 7 spijnts. de gem. heijde (o, z) 
  stuck beempt en weijvelt 

daeraen (z) 
Laureijs Jansen (z), ander 
deel (n) 

  het Braecxken, ca. 30 roeden de gem. heijde (w, z) 
  stuck heijvelts, ca. 5 spijnts. de condividenten (o), ander 

deel (z) 
Fransen, Jan Wouter c.s. vroeger verkopers   
 rentheffer Postel  
van Laren, (kinderen) rentheffers   
den H.geest van Lagemierde rentheffer   
Mattijs, Goijaert idem   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158 en 158v, fiche 7, 
rij 1 

Erfwisseling   17-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scuermans, Jan Jansen verkrijger ½ woonhuijs  
Scuermans, Heijlken Jan verkrijgster ½ scuere  
Scuermans, Neelken Jan idem   
Scoormans, Jan Willem momboir   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158v, fiche 7, rij 1 Gelofte / vestiging van rente   17-10-1635 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Philips Leenaerts gelover / rentgelder bocht, ca. 7 lopst., 
Hoogemierde inde 
Arendoncse strate 

Antonis Wouter Coocx (o, z), 
de Arendoncse strate (w), 
Willem Dionijs Moonen (n) 

Boonaerts, Geerit Joachim rentheffer   
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Sijmons, Adriaen rentheffer Beecke (Hilvarenbeek)  
Tielmans, Willem idem   
den H.geest tot Neetercelle idem Netersel  
Cornelissen, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159, fiche 7, rij 1 Afrekening / kwitantie   18-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan Wouter crediteur   
Fransen, Adriaen Wouter crediteur   
Fransen, Jooris Wouter crediteur   
Laureijssen, Philips Leenaert debiteur / koper den Reijnskens bocht  
Cornelissen, Aert schepen   
Hermansen, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159, fiche 7, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1639  20-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Peeter debiteur / gelover   
Scuermans, Antonis Jan crediteur   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159, fiche 7, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1641  23-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijssen, Jacop Jan debiteur / gelover   
Scoormans, Jan Willem crediteur   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Niclaus ontvanger 1641   
Verspaendonck, Dielis schepen 1641   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v en 160, fiche 7, 
rij 1 

Gelofte / vestiging van rente   23-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan Goijaert Wouter gelover / rentgelder   
Fransen, Jooris Goijaert Wouter idem   
Fransen, Oriaen Goijaert Wouter idem bocht, ca. 6 lopst., 

Hoogemierde aende Plaetse 
Jan Wouter Miertmans (o), 
Philips Leenaertsen (z), Jacop 
Leenaertsen (w), de gem. 
strate (n) 
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  huijs, hoff, ca. 7 lopst., 
Hoogemierde 

de gemeijnte (o, n), Jacop 
Jansen Tijs (z), Catelijn 
Seebrechs (w) 

de Mesmakere, …… alias Coonincx borger / rentheffer sHertogenbosch  
 pastoor / rentheffer   
Sweerts, Henrick rentheffer   
Seegers, (beurs) Hr. Jacop idem   
Toomassen, Jan idem   
Moonen, Peeter Dionijs idem   
Verkelst, . . (vander Kelst) idem sHertogenbosch  
den H.geest van Hoogemierde idem   
Mertens, Jan idem   
Joosten, Truijken Jan renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160, fiche 7, rij 1 Verkoop (2x)   22-1-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendericxsen, Jenneken Corstiaen * verkoopster   
van Reusele, Adriaen e.v. * verkoper / gemacht.   
Hendericxsen, Maeijken Corstiaen # verkoopster   
Verdonck, Frans e.v. # verkoper   
Timmermans, ….. schepen Arendonk (machtiging)  
Michielsen, Huijbrecht (raijmakere) (en 
huijsvrouw) 

raaimaker / kopers ½ acker (onbedeeld) (deels 
leengoed) 

de erfgen. Goijaert Mattijs (o, 
w), Wouter Peeters (z), 
Jenneken Jans Verspreuwel 
(n) 

Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   
van Helmont, Jacop Jansen koper ½ beempt, Lagemierde Lijn Eeverts (o), Jacop Jansen 

(z), de Aa (w), Jan Henrick 
Sweerts (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160v, fiche 7, rij 1 Gelofte   3-2-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Aert schepen / gelover Hulsel  
Hermans, Herman Toomas schepen / gelover   
Boonaerts, Geerit Joachim crediteur Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160v t/m 161v, fiche 
7, rij 1 

Erfdeling   5-2-1636 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……., Hendericxken wed.v. Goijaert 
Mattijs Goijaertsen 

condividente 1e kavel   

Fabri, Niclaus Hendericx assistent Peeter Langvoorts beempt, 
Hoogemierde 

 

Sijmons, Magriet daarvoor eigenares dries  
  de Hanenrijt (nieuw erve)  
Adriaensen, Seeger daarvoor eigenaar acker  



       Hooge- en Lagemierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief    Inv.No. 78 
door E.A.M. Verspaandonk 

 147 

van Mol, Dierick Geeraerts idem den Mortele  
  den Bosacker  
Coolen, Henrick Toomas idem ½ … veldeken  
Bruersen, Willem Jan idem den Mispelbocht, ca. 3 lopst., 

Lagemierde 
 

Loijen, (erfgen.) Henderick Antonis daarvoor eigenaars aensteede, huijsinge  
  ½ de Houtert  
Jansen, Amijs daarvoor eigenaar de Else (leengoed)  
  de Goeij Else (leengoed)  
den H.geest  tot Roosele rentheffer Reusel  
  nieuwe stal, 10 roeden hoff  
    
Goijaertsen, Wouter Goijaert Mattijs condivident 2e kavel   
Goijaertsen, Goijaert Goijaert Mattijs condivident idem   
Goijaertsen, Jan Goijaert Mattijs condivident idem   
Goijaertsen, Catelijn Goijaert Mattijs * condividente idem   
van Dijcke, Jan e.v. *    
Geeraertsen, Wouter momboir   
Wouters, Frans toesiender   
Goijaertsen, (4 onm.kind.) Goijaert M. condividenten idem St. Jans ackerken, 

Lagemierde 
 

Paridaens, Cristina Goijaert daarvoor eigenares de Hasselt  
  den Patacker, ca. 2 lopst.  
  den Vonderbeempt  
  Aert Scats ackerken  
  ½ lopst. in den Steenacker  
Sledden, Merten daarvoor eigenaar heijvelt inde Heijlaren  
Lambrechs, Willem idem den Diesterbeempt  
  den Steenacker (leengoed)  
  den Wanne (leengoed)  
Wouters, Jacop Jan Peeter daarvoor eigenaar aensteede, huijsinge aende 

kercke 
 

de Bie, Jenneken Henricx daarvoor eigenares   
  de Gollenhoeck beemden  
  de oude erfgoederen in voorg. 

aensteede 
 

  den Coolenbeempt  
  den Pontdries  
  den Loocken acker  
Verspaendonck, Dielis schepen / leenman   
Coolen, Wouter Peeters schepen / leenman   
  brouwketel (onbedeeld)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v, fiche 7, rij 1 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1662  23-4-1637 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Mariken wed.v. Wouter Adriaen 
Jan Lambrechsen 

geloveres / 
rentgeldster 

het Kestken (Kesiken ?) en 
Bagijnenbocht, ca. 3 lopst., 
Hoogemierde 

de gem. strate (o, z), Wouter 
Henricx (w), Jacop Beecken 
e.a.  (n) 

Maessen, Jan Willem assistent   
Vrancken, Jan Jacops (en h.vr.) rentheffers   
Sebrechs, Maeijken bagijn / renthefster   
Adriaensen, Jan schepen   
Verspreuwel, Jan schepen   
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Verspreuwel, Adriaen Jan erfgen. / ontvanger 
1662 

  

Jacops, Marten idem   
Leenders, Jacop schepen 1662   
Leijtens, Henderick schepen 1662   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162, fiche 7, rij 1 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1653  23-4-1637 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Sande, Wouter Henricx gelover / rentgelder de Breemackers  
  het Loopensaet  
  de Bosackers (samen ca. 5 

lopst.) 
Goijaert Mattijs (o), Henrick 
Toomas Coolen (z), de 
Prelaat van Everboode (w), 
Joos Aerts Leijten / Heijnken 
Goijaerts (n) 

Vrancken, Jan Jacops (en h.vr.) rentheffers   
Peeters, Adriaen ontvanger 1653   
Peeters, Jan idem   
Leenders, Jacop schepen 1653   
Caelen, Migiel schepen 1653   
Abberdaen secretaris 1653 (afw.)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v, fiche 7, rij 2 Kwitantie   11-4-1635 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ansems, Adriaen gelover   
Scoormans, Jan Willem crediteur   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v, fiche 7, rij 2 Machtiging betr. innen obligatie  11-4-1635 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geeritsen, Jan Jan constituant   
Geeritsen, Geerit Jan idem   
Verspoels, Peeter idem   
Geeritsen, (andere erfgen.) Jan idem   
Ansems, Adriaen gemachtigde   
Niclausen, Wouter gelover / rentgelder   
Willems, Henrick Peeter eerder rentheffer   
Tijs, Jan Jans schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v, fiche 7, rij 2 Machtiging   11-4-1635 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geeritsen, Jan Jan constituant   
Geeritsen, Geerit Jan idem   
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Verspoels, Peeter idem   
Geeritsen, Jan + * erflater   
…….., Maria + e.v. * erflaatster   
Jansen, Willem gemachtigde   
  Reusel  
Truijens, Jan Henderick rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163, fiche 7, rij 2 Testament   8-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaertsen, Magriet Crijn * testatrice (ziek)   
Crijnen, Jan broer / assistent / 

raadsman 
  

………., Peeter e.v. *    
Cornelis, Aert schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163bis t/m 164, fiche 
7, rij 2 

Testament   3-8-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Cornelis (Raeijmaeckere) * testateur   
Scalcx, Heijlken Jan e.v. * testatrice   
Willemsen, Goijaert momboir   
Sweerts, Peeter schepen   
Toomassen, Herman schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164, fiche 7, rij 2 Overeenkomst betr. aflossing   2-7-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Jan Dierick Geeraerts partij enerz. / rentg.   
van Mol, Tijs Dierick Geeraerts idem   
Jansen, Paridaen partij anderz. / renth.   
Jansen, (onm.kind.) Jacop idem   
Jansen, Antonis idem stuck groese/lant, ca. 2 lopst., 

inde Hoochstrate (borg) 
 

van Dun, Elisabet Jacops + eerst renthefster    
van Ysendonck, Michiel partij anderz.   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164, fiche 7, rij 2 Afrekening / kwitantie   6-7-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Paridaen Jan rentheffer   
Paridaens, Antonis Jan idem   
Jansen, (onm.kind.) Jacop rentheffers   
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Vervoort, Jan Jansen (i.n.v. vrouw) idem   
Huijbrechs, Steven (i.n.v. vrouw) idem   
van Ysendonck, Michiel rentheffer   
Faessen, Oriaen c.s. idem   
van Dun, Elisabet Jacops + erflaatster / vroeger 

renthefster 
  

Adriaensen, Henrick Geerit rentgelder / aflosser   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164v, fiche 7, rij 2 Verkoop van Obligatie   24-7-1638 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Jan Peeter * verkoper   
………., Lisken e.v. * verkoopster   
de Roeije, Willem Geeritsen (de Rooij) 
(en huijsvrouw) 

kopers   

Paridaensen, Paridaen Henrick Jans debiteur   
Cornelis, Aert schepen   
Toomas, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164v, fiche 7, rij 2 Belening   24-7-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sebrechs, Catelijn debitrice   
Matteusen, Wouter Aert momboir   
Sebrechs, Jan toesiender   
Willemsen, Niclaus Jan geldschieter / lener den Hoogenacker, ca. 1 

lopst., Hoogemierde 
 

Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165, fiche 7, rij 2 Overeenkomst betr. onderhoud kinderen   12-8-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

(Smets), Maeijken wed.v. Sebastiaen 
Sijmonsen * 

partij enerzijds   

Smets, Peeter Henrick vader v.* / assistent   
Leenaertsen, Abraham Mr. momboir / part.anderz.   
Peeters, Willem toesiender / idem   
Sijmons, (onm.kind.) Sebastiaen    
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v, fiche 7, rij 2 Aflossing v. rente (2x)   16-8-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Thoomas crediteur / rentheffer   
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Wouters, Corstiaen crediteur / rentheffer   
Seebrechs, Henrick idem   
Peeters, Jan c.s. crediteuren / renth.   
Wouters, (erfgen.) Abram 
(voorgenoemd) 

idem   

Goijaertsen, Jan Adriaens c.s. idem   
Wouters, Antonis c.s. idem   
Maes, (erfgen.) Jan Jansen 
(voorgenoemd) 

idem   

…………. (niet vermeld) aflosser   
Vervoort, Jan oud schepen / 

raadsman 
  

Coolen, Wouter Peeter schepen   
vander Voort, Jan Jansen aflosser   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v en 166, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop   18-8-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Jan Jansen (en h.vr.) verkopers   
Fransen, Henrick (en h.vr.) kopers beempt (heijde / weijde), ca. 

47 roeden, Lagemierde 
de gem. heijde (o), Goijaert 
Henricx / den Roijbeempt (z), 
de Aa (w), de kopers (n) 

Jansen de moldere, Willem (crediteurs 
van -) 

daarvoor verkopers   

Mertens, Jan rentheffer   
Peeters, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166, fiche 7, rij 2 Afrekening / kwitantie   20-8-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Adriaen Jansen vader / momboir   
de Cort, (onm. kind *) Adriaen Jansen crediteur (-trice)   
Joordensen, Maeijken Jan  (+ ?) moeder van *   
Joordensen, Maeijken Jan # (en man) crediteuren   
Joordensen, Anneken Jan #  (en man) crediteuren   
Fransen, Maeijken Jan moeder van #   
van Loon, Merten Jansen debiteur / rentgelder   
Jacops, Marcelis Willem eerder rentheffer   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   
Cornelis, Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166 en 166v, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop   23-8-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Huijbrecht Michiel Wouter (en 
huijsvrouw) 

verkopers   
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vander Voort, Jan Jansen * koper   
………., Alit e.v. * koopster ½ parc. lants, ca. 1 lopst., 

Lagemierde ontr. de 
Hoolstrate 

de Hoolstrate (o), de pastoor / 
goidtshuijs van Postel (z), de 
prelaet van Postel (w), Josijn 
Jacops (n) 

Coolen, Wouter Peeters schepen   
Cornelis, Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v, fiche 7, rij 2 Overeenkomst betr. onderhoud kinderen   29-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beeck, Lisken Peeter Henricx * partij enerzijds   
Adriaensen, Jan e.v. * idem   
Henricx, Corstiaen Peeter toesiender / partij 

anderzijds 
  

Dionijssen, (onm.kind.) Daniel partij anderzijds   
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167, fiche 7, rij 2 Verkoop van erfrentes   31-8-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joordens, Maeijken Jan Henrick (en 
man) 

verkopers   

Joordens, Anneken Jan Henr. (en man) idem   
de Cort, Adriaen Jansen vader van */ momboir 

/ koper 
  

Wouters, Frans toesiender / koper   
de Cort, Jenneken Adriaen Jansen *    
Fransen, Maeijken Jan moeder van *   
Beersen, Jan de jonge rentgelder   
Joosten, (erfgen.) Philips rentgelders   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167, fiche 7, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1643  31-8-1639  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michielsen, Antonis Jan Antonis debiteur / gelover   
de Cort, Jenneken Adriaen Jansen  creditrice (onm.)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167, fiche 7, rij 2 Afrekening   31-8-1639 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Adriaen part.enerz./ verkoper ? steede inde Smisstrate   
  het Nieuwvelt  
Goijaertsen, Goijaert part.anderz./ koper ?   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v, fiche 7, rij 2 Verkoop   1 en 7-9-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaertsen, Goijaert * verkoper   
………, Anneken e.v. * verkoopster   
de Cort, Adriaen Jansen t.b.v. koper (deel)den Kerckackere, 

Hoogemierde ontr. de kercke 
 

de Cort, (onm.kind #) Adriaen Jansen    
Fransen, Maeijken Jan moeder van #   
Leenaertsen, Jacop Mr. gastheer   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168, fiche 7, rij 3 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1640  1-9-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaertsen, Goijaert Goijaert Mattijs * gelover / rentgelder   
………., Anneken e.v. * geloveres / rentgeldst. aensteede, huijsinge, ca. 5 

lopst., Hoogemierde inde 
Smisstrate 

Jacop Beecken (o, z), de 
gelovers (w), de vroente (n) 

de Cort, Adriaen Jansen vader / momboir   
Wouters, Frans toesiender   
de Cort, Jenneken Adriaen Jansen # renthefster (onm.)   
Fransen, Maeijken Jan moeder van #   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168 en 168v, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop   6-9-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Catelijn Jan Jansen * verkoopster   
…………., e.v. * (afwezig)    
vander Voort, Jan Jansen vader / assistent   
vander Voort, Lisken Jan Jansen # koopster   
Jansen, Mattijs e.v. # koopster aensteede, huijsinge, hovinge, 

aengelag, ca. 2 lopst., aent 
Mispeleijnde 

de kopers (o), de gemeijnte 
(z), de erfgen. Goijaert 
Henricx van Goorop (n, w) 

Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v, fiche 7, rij 3 Belening afgelost 1641  26-9-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, Cornelis Niclaus debiteur    
Fabri, Niclaus vader / geldschieter / 

lener / secretaris 
stuck beempts, Hulsel inden 
Blakenbeempt 

Niclaus Fabri (zo), de gem. 
heijde (z), Maeijken de 
jongste (zuster) (w), Jan … 
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Henrick Rijssens (n) 
Cornelis, Aert schepen   
Toemen, Herman schepen   
Denissen, Cornelis (in marge) crediteur   
Truijen, Henrick Peeters (in marge) tussenpersoon   
 pastoor / crediteur   
………, Mr. Henrick (in marge) crediteur /verhuurder den Hoogendries  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169, fiche 7, rij 3 Aanstelling momboir   19-9-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Henrick Geeraerts momboir   
Adriaensen, Heijlken Wouter (onm.)    
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169 en 169v, fiche 7, 
rij 3 

Staat en inventaris   19-9-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Heijlken Wouter inventarisante / 
erfgename ¾  

  

Geeraertsen, Henrick momboir   
Adriaensen, Cornelia Wouter + erflaatster   
Adriaensen, Maeijken * erfgename ¼    
Scuermans, Dingen Jan moeder van *   
Matteusen, Adriaen vader van *   
Jansen, Matteus grootvader van * / 

momboir 
  

Scoormans, Niclaus Jan Willem toesiender   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
Scuermans, (nat.kind #) Jan Jansen    
Adriaensen, Ida Geerit moeder van #   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v, fiche 7, rij 3 Verpachting   19-9-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Heijlken Wouter pachtster (deel) steede, huijsinge, 
hovinge etc., Lagemierde 
aent Vloeijeijnde 

 

Adriaensen, Henrick Geerit momboir   
Matteusen, (onm.kind.) Adriaen verpachtster   
Wouters, Cornelia + erflaatster   
Scuermans, Jan + erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170 (5 bladz.), fiche 7, 
rij 3 

Staat en inventaris / afrekening vaders 
en moeders kant 

  29-9-1639 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

….., Dingen # wed.v. Willem Tielen + erflaatster   
Henricx, Goijaert rentgelder   
…….., Jenneken    
Wouters, Cor.    
Wouters, Dionijs debiteur / rentgelder   
Tielen, Wilbort idem / zoon 1e huw.   
Jansen de moldere, Willem idem   
Mattijssen, (erfgen.) Dionijs debiteuren   
Wouters, Cornelis Jan debiteur / zoon v. #   
Coolen, Thoomas Henricx idem   
Cornelis, Aert schepen   
…….., Herman schepen   
(3 voorkinderen, 1 nakind) erfgenamen   
…….., Mariken (*?)    
………, Jaenken (*?)    
Henricx, Niclaus (secretaris)   
Tielen, Lijsken dochter 1e huw.   
Tielen, (erfgen. *) Maeijken (kinderen van)dochter 

1e huw. 
  

…………, Perijn nakind van #   
Vervoort, Jan    
Nijssen, Mattijs    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v, fiche 7, rij 3 Afrekening   18-12-1643 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Mattijs partij enerz. / credit.   
Wouters, Cornelis Jan part.anderz. / debiteur   
Tielen, Lijsken Dingen part.enerz. /creditrice   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171, fiche 7, rij 3 Verkoop   9-2 en 5-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Reusel, Oriaen verkoper   
Verdonck, Frans verkoper   
Jansen, Joos koper stuck erffs, Lagemierde aende 

Plaetse, ca. 100 roeden 
abdij van Postel (n), de 
pastorij (o), erfgen. Mr. Jan 
(z) 

van Eijck, Jacob getuige   
Egidij (Dielis), Bartholomeus  getuige (schrijver)   
Coolen, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v, fiche 7, rij 3 Verkoop  5-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Jansen, Joos verkoper   
Vijvers, Jan Wouter koper de Braken  ander deel (z, n), de 

gemeijnte (o, w) 
  de Braken (2e perceel) Cornelia Scuermans (o, z), de 

gemeijnte (w), Bertolomeus 
Huijbrechs (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v, fiche 7, rij 3 Transport  5-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verdonck, Frans (en h.vr.) transportanten   
van Reusele, Adriaen (en h.vr.) idem   
Henricx, Jan Corstiaen verkrijger beempt, (n)Lagemierde  ander deel (z), de Aa (w), de 

erfgen. Jan Adriaens (n), de 
gemeijne ackere (n) 

Wilbortsen, Alit daarvoor eigenares   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v bis, fiche 7, rij 4 Verkoop als op fol. 171 5-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Reusel, Adriaen verkoper   
Verdonck, Frans verkoper   
Mijs, Joos Jansen koper stuck saeijlants, Lagemierde 

aende Plaetse 
ander deel (w), abdij van 
Postel (n), de pastorij (o), 
erfgen. Mr. Jan (z) 

Coolen, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v bis, fiche 7, rij 4 Verkoop als op fol. 171v 5-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Joos Jansen verkoper   
Vijvers, Jan Wouter koper de Braken, Lagemierde ander deel (z, n), de 

gemeijnte (o, w) 
  de Braken (2e perceel) Cornelia Scuermans (o, z), de 

gemeijnte (w), Bertolomeus 
Huijbrechs (n) 

Coolen, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v bis, fiche 7, rij 4 Transport als op fol. 171v 5-4-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verdonck, Frans (en h.vr.) transportanten   
van Reusel, Adriaen (en h.vr.) idem   
Corstiaensen, Jan verkrijger beempt, (n)Lagemierde  ander deel (z), de Aa (w), de 

erfgen. Jan Adriaens (n), de 
gemeijne ackere (n) 
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Wilbortsen, Alit daarvoor eigenares   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 171v bis en 
172, fiche 7, rij 4 

Kwitantie met verklaring op keerzijde  
d.d. 22-4-1662 

6-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Cornelis Peeter debiteur   
Weijs ?, Aert Jansen * ontvanger   
vander Voort, Peeter oud schepen / 

deponent 1662 
  

de Waijere, Aert Jansen * ontvanger   
Sweerts, Jan schepen 1662   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172, fiche 7, rij 4 Verkoop van obligaties  17-10-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Jan Jansen verkoper   
Aertsen, Henrick koper / borger sHertogenbosch  
Adels, Lambrecht Geerit (en h.vr.) gelovers / rentgelders   
Aertsen, Jan Peeter rentgelder Hulsel  
Cornelis, Aert schepen   
Toemen, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172, fiche 7, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1662 18-10-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelissen, Cornelis Peeter debiteur / gelover   
vander Voort, Peeter Jans momboir   
de Weijere, Jan Jansen crediteur Bladel  
Cornelis, Aert schepen   
………, Herman schepen   
de Weijer, Aert Jansen ontvanger 1662   
vander Voort, Peeter oud schepen 1662   
Sweerts, Jan schepen 1662   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 en 172v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop   22-10-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Haren, Antonis Wouter Daniels verkoper   
Cornelissen, Peeter Pouwels * koper   
………, Lisken e.v. * koopster het Eusele, ca. 2 ½ lopst., 

Hulsel aent Voorteijnt 
de kopers (zo), Henrick 
Moorsen (zw), de gemeijnte 
(n), Antonis Jansen (no) 

Cornelis, Aert schepen   
Toemen, Herman schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
172v, fiche 7, rij 4 Aflossing van erfrente  31-10-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geenkens, Jan Henrick Jans Peeter 
(Sweerts) 

rentheffer / ontvanger   

Jacops, Marcelis Willem (mede) rentheffer   
Fransen, (erfgen.) Jan daarvoor rentheffers   
van Loon, Merten Jansen rentgelder den Cnol, Lagemierde  
Cornelis, Aert schepen   
Toomas, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172v, fiche 7, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1641 3-11-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Willem Wouter 
Geeraerts 

debiteur / gelover   

Moonen, Willem Adriaen Peeters geldschieter / crediteur   
Cornelis, Aert schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 172v en 173, 
fiche 7, rij 4 

Kwitantie betr. gelofte d.d. 12-11-1639 1642 (zie fol. 173) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricx, Joachim crediteur / ontvanger   
Huijbrechs, Steven debiteur / betaler   
Scoormans, (kind.) Jan Willem eerst crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173, fiche 7, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1643 12-11-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Steven Huijbrechs debiteur / gelover   
Scoormans, Jan Willem crediteur   
Cornelis, Aert schepen   
………, Herman schepen   
Scoormans, Anneken Jan Willem ontvangster 1643   
Fabri secretaris   
Willemsen, Adriaen Jan getuige 1643   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173, fiche 7, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte gedeeltelijk afgelost 1642 12-11-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Steven Huijbrechs debiteur / gelover   
Scoormans, (onm.kind.) Jan Jan Willem crediteuren   
Scoormans, Mattijs  Jan mede crediteur   
Henricx, Joachim ontvanger 1642   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
173 en 173v, fiche 7, 
rij 4 

Rekening  12-11-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scoormans, Jan Willem    
Jansen, Joachim    
  Arendonk  
Oriaens, Hilleken    
Maes, Jan Jansen    
Huijbrechs, Steven    
Jansen, Toomas    
Jansen, Mattijs    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v, fiche 7, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte vernieuwd 1647 en 1655 12-11-1639 

 (12-3-1647) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenaertsen, Jacop Mr. * debiteur / gelover   
………, Goriken e.v. * debitrice / geloveres   
Leenaertsen, Jan Peeter crediteur   
Hoecx, (kind) Dionijs crediteur (-trice)   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   
Maes, Jan schepen 1647   
Diericx, Tomas schepen 1647   
Adriaens, Dilis schepen 1655   
….., Michiel schepen 1655   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v, fiche 7, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  22-11-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peetersen, Jan Henrick debiteur / gelover wonende aenden Scutsboom  
Jansen, Antonis h.geestmr./ crediteur   
Peetersen, Peeter h.geestmr./ crediteur   
die taeffele des. H.geests van Hulsel    
Woutersen, Dionijs + erflater   
Cornelis, Aert schepen   
Toemas, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v en 174, fiche 7, 
rij 4 

Rekening borgemeester  14-12-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scuermans, Joos borgemeester Lagemierde  
Jansen, Henrick geldschieter   
Tielmans, Adriaen crediteur   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
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van Loon, Merten Jansen    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174 t/m 175, fiche 7, 
rij 4 

Erfdeling  31-12-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborchs, Corstiaen Aert * + vader / erflater   
………., Magriet + e.v. * moeder / erflaatster   
Panenborchs, Mattijs Corstiaens condivident 1e kavel kamer, ½ schouw, 1/5 

aensteede (o) 
 

  1/5 den Doncbeempt  
  1/5 het Voorst lant  
  1/5 het Achterste lant (w)  
  1/5 neven…. Wouter Peeters 
den H.geest van Lagemierde rentheffer   
den H.geest van Hoogemierde idem   
  1/5 voor de Aa (n) neven… Mattijs Jansen 
  1/5 van ½ het heijveldeken 

(z) 
 

Panenborchs, Tanneken Corstiaens # condividente 2e kavel   
vanden Ven, Jan e.v. #  den voorheert en achterhuijs  
  2/5 dries (midden)  
  2/5 int Voorlant (midden)  
  2/5 Achterste lant (midden)  
  2/5 heijveldeken (midden)  
  2/5 den Doncbeempt 

(midden) 
 

  2/5 int Voorst velt voor de Aa 
(midden) 

 

Cornelis, Merten crediteur   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
Panenborchs, Maeijken Corstiaens condividente 3e kavel   
Panenborchs, Josijn Corstiaens ^ condividente 3e kavel   
Wouters, Jacop e.v. ^  schuur, 2/5 aensteede (w)  
  2/5 int Voorst lant (z)  
  2/5 het Achterste lant (o)  
  2/5 heijvelt (n)  
  2/5 den Doncbeempt (n)  
  2/5 den Horst voor de Aa (z) Jan Corstiaensen 
    
Panenborchs, Jenneken Corstiaens condividente 2e kavel   
Aertsen, Henrick momboir   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175, fiche 7, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  17-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Adriaen Dierick gelover / rentgelder den Rispacker, ca. 5 lopst., 
Hoogemierde 

Henrick Toomas Coolen (o), 
de gelover (z), Frans Wouters 
(w), Toomas Diericx (n) 

Cuijlaerts, Dierick Henricx collateur / rentheffer   
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Beecken, Jacop Henricx collateur / rentheffer   
Seegers, (beurs v.) Hr. Jacop    
Onser Liever vrouwen altaer, 
Hoogemierde 

rentheffer   

Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
  Arendonk  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175v, fiche 7, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  18-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Adriaen Dierick gelover / rentgelder aensteede, huijsinge, 
Hoogemierde inde Stadt 

de pastoor (o), de gemeijnte / 
de pastoor e.a. (z), Toomas 
Henrick Coolen / Henricxken 
Henricx Peeter Erven (w), 
Toomas Dierick Toomas (n) 

van Diest, Lodewijck oud h.geestmr./ renth.   
die taeffele des H.geests, Hoogemierde    
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175v, fiche 7, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  18-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beecke, Jacop Henricx (en h.vr.) gelovers / rentgelders acker lants, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde ontr. de 
Lijnden strate 

Jan van Dijcke (o), de erfgen. 
Adriaen Lambrechs (z), de 
gelovers (w), de erfgen. 
Adriaen Henrick Willems (n) 

van Diest, Lodewijck oud h.geestmr./ renth.   
die taeffele des H.geests, Hoogemierde    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176, fiche 7, rij 5 Overeenkomst / overname schuld   19-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, Cornelis Niclaus partij enerzijds / 
vroeger koper /gelover 

¼ erfsteede, huijsinge, Hulsel  

Aertsen, Huijbrecht partij anderz. / idem   
Sweerts, Jan Henrick crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v, fiche 7, rij 5 Gelofte   20-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Dielis Jans gelover / schepen / 
oom van * 

  

Willemsen, Adriaen Tielman crediteur   
Peeters, Wouter schepen   
Wouters, Wouter Jacop * debiteur   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v t/m 177v, fiche 
7, rij 5 

Erfdeling in marge: kwitanties 1669 en 1670 20-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jacop Wouter + (en h.vr. +) erflaters   
Fransen, Wouter Jacop Wouter condivident 1e kavel   
Broecx, Toomas Jan i.n.v. momboir   
Broecx, Maeijken Toomas Jan * (onm.) condividente 1e kavel   
Fransen, Magriet Jacop Wouters + moeder van * aensteede, huijsinge, 

hoovingen etc., ca. 6 lopst., 
gent. de Steltrijt, 
Hoogemierde,’tCuijlensroode 

de Coestrate (n), een lijstrate 
(o), de prelaet van Everbode 
(z), Jan Peeters (w) 

  de Hutte, ca. 3 lopst. de Coestrate (z) 
  den hoff en canten aende 

Hutte, ca. 1 lopst. 
 

  den Steltacker en Vreijsooms 
acker, samen ca. 7 lopst. 

 

  heijvelt aent Silverslach, ca. 2 
lopst. 25 roeden 

 

  den Achtersten Scoot metten 
Voorsten horst, samen ca. 9 
lopst. 

 

  den Achtersten horst inden 
Scoot neven de Beecackers, 
ca. 2 ½ lopst. 

 

  1 lopst. 40 roeden inden 
Bosacker (n) 

 

de Heer van Postel rentheffer   
den H.geest van Hoogemierde idem   
Marcelis, Jan Wouter idem   
Mertens, Jan idem   
van Dijck, Jan idem   
Ansems, Sijmon idem   
Hermans, Geerit idem   
int Sant, Adriaen idem   
Wouters, Frans momboir   
Verspaendonck, Dielis Jans toesiender   
Fransen, Steven Jacop Wouters (onm.) condivident 2e kavel   
Fransen, Lisken Jacop Wouters (onm.) condividente 2e kavel Neel Coocx steede, huijsinge,  

ca. 5 lopst. 18 roeden, 
Lagemierde aent Vloeijeijnde 

 

  den Grooten dries daer 
teijnden aen, ca. 2 ½ lopst. 24 
roeden 

 

  den Langen acker, 2 lopst. 5 
roeden 

 

  den Vloeijbeempt, ca. 2 lopst.  
  (deel) den Stijnen bocht, ca. 1 

lopst. 50 roeden 
 

  den Winckelbeempt neffens 
het Doeijbroeck, 4 lopst. 25 
roeden,  Hoogemierde 

 

  den Leijacker, Hoogemierde, 
ca. 3 lopst. 
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  4 lopst. inden Bosacker (z), 
Hoogemierde 

 

  de Raecscotten, ca. 6 lopst., 
Lagemierde 

 

  1 lopst. in de Heijvelden, 
Hoogemierde 

 

Verspaendonck, Magriet Jans + eerder erflaatster   
den H.geest van Lagemierde rentheffer   
den H.geest van Hoogemierde idem   
vanden Graeff, Henrick idem   
…….., wed.v. Jan Mesmaeckers renthefster   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
………, Adriaentje wed.v. Jan Wouter 
Fijvers (Vijvers) ^ 

creditrice / ontvangster 
1669 

  

Adriaens, Catelijn wed.v. Steeven 
Janssen ^ 

idem   

Adriaens, Elisabeth ^ idem (man afwezig)   
Adriaens, Willem Jans ^ crediteur / ontv. 1669   
Verspaendonck, (erfgen. ^ ) Margriet    
Jacops, Steven debiteur 1669 / 1670   
Harmens, Adriaen schepen 1669   
Wouters, Jan schepen 1669   
Moonen, Wouter Peeter crediteur / ontv. 1670   
van Keppelfox, H. secretaris 1670   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 177v en 178, 
fiche 7, rij 5 

Notitie betr. erfdeling d.d. 4-1-1669  ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jenneke Cornelis Wouters 
* 

   

Tens, Peter e.v. *    
vande Sande, Marcelis Woters    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178, fiche 7, rij 5 Overeenkomst tussen schuldeisers  21-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen de moldere, Willem + erflater   
Jansen, Claes Leenaert crediteur   
Sijmons, Peeter idem   
Leenaerts, Adriaen idem   
Fransen, Henrick idem ?   
Adriaens, Wouter idem   
Sijmons, Wouter idem   
Jansen, Philips idem   
Corsten, Jan idem   
de Cort, Adriaen Jansen idem   
Wouters, Cornelis Jan idem   
Wouters, Wouter Jan idem   
Coolen, Thomas Henderick idem   

 



       Hooge- en Lagemierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief    Inv.No. 78 
door E.A.M. Verspaandonk 

 164 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178, fiche 7, rij 5 Kwitantie  5-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eekeren, Jan Korstiaens crediteur   
Jans den molder, Willem + erflater / debiteur   
Fabri secretaris   
Cornelis, Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v, fiche 7, rij 5 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1651 21-1-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Henrick gelover / rentgelder stuck ackerlants, ca. 4 ½ 
lopst., Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

Jenneken Clausen (o), de 
erfgen. Antonis Kemps (z, w) 
, de erfgen. Michiel 
Antonissen (n) 

Leenaertsen, Adriaen gildemeester / renth. Netersel  
Peetersen, Lavreijs idem   
Gilde van St.Brigitta, Netersel    
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
Peeters, Niclaus ontvanger 1651   
Tijs, Aert idem   
Adels ?, Lambrecht schepen   
Goijaerts, Wouter schepen   
Hermans, Peeter schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v t/m 179v, fiche 
7, rij 5 

Erfdeling van obligaties / penningen  1-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scoormans, Jan Willem + * erflater   
Adriaensen, Maeijken Jan + e.v. * erflaatster   
Scoormans, Oriaen condivident 2e kavel   
Diericx, Toomas debiteur   
Willekens, Hens idem   
Fransen, Merten idem   
…….., Merten den sceeper idem   
Scoormans, Niclaus condivident 3e kavel   
Wouters, Jan Adriaen crediteur ?    
Bastiaensen, Steven idem   
Janen, Hens idem   
Leenaerts, Jacop idem   
Scoormans, Claus idem   
Fabri, Niclaus idem   
Eeverts, Hens idem   
Corsten, (erfgen.) Henrick + condividenten 1e kavel   
Gielens, Niclaus (i.n.v. vrouw) condivident 1e kavel ?   
Corsten, Corstiaen condivident 1e kavel   
Corsten, Hens Jan condivident 1e kavel   
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Corsten, Jenneken condividente 1e kavel   
Tijs, Jacop Jansen debiteur   
Scoormans, (kinderen) Jan Jansen condividenten 4e kavel   
Plipsen, Jan (i.n.v. vrouw) (Philipsen) condivident 4e kavel ?   
van Loemele, Oriaen (i.n.v. vrouw) condivident 4e kavel ?   
Janen, Dielis crediteur ?   
Lijskens, Heijl creditrice ?   
Huijbrechs, Steven crediteur ?   
Fransen, Jan Adriaen Wouter idem   
Mertens, Jan (nom. offitij) t.b.v.    
Scoormans, Anneken Jan Willem condividente 6e kavel   
Antonis, Maeij Wouter debitrice   
Huijbrechs, Steeven debiteur   
Scoormans, Adriaen idem   
Scoormans, (kind.) Willem Jan condividenten 5e kavel   
Leenaertsen, Toomas debiteur   
Tijs, Jacop Jan idem   
Plipsen, Jan idem   
Goijaerts, Jan idem   
Sceepers, Adam idem   
van Loemele, Adriaen idem   
Jomsen (Joosten ?), Adriaen idem   
Beecken, Henrick idem   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v, fiche 7, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte (2x) in marge: kwitantie 1656 4-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijs, Jacop Jansen debiteur / gelover   
Scoormans, Niclaus Jan Willem momboir   
Scoormans, Heijnken Willem Jan crediteur   
Scoormans, Jenneken Willem Jan creditrice   
Scoormans, Lisken Willem Jan idem   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Scoormans, Adriaen Jan Willem crediteur   
Jacops, Jan aflosser 1656   
van Keppelfox, Henrick schepen 1656   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen 1656   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v, fiche 7, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  4-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenaerts, Jan Philips debiteur / gelover   
Scoormans, Niclaus Jan Willem momboir   
Scoormans, (3 onm.kind.) Jan Willem crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v en 180, fiche 7, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  4-2-1640 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Reusel, Wouter Jan Wouters debiteur / gelover   
………, Mariken wed.v. Jan Wouters 
van Reusel 

moeder / creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 179v en 180, 
fiche 7, rij 5 

Notitie betr. huurovereenkomst   2-12-1639 en  
3-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Marie part.enerz. / 
verhuurster 

  

……….., Wouter zoon / huurder steede  
Geeraerts, Wouter schepen   
Adriaensen, Jan schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 179v en 180, 
fiche 7, rij 5 

Gelofte klein briefje ca. 1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervoort, Jan gelover   
Coecx ?, Cornelis Jan Wouters crediteur   
Jansen de moldere, Willem    
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 179v en 180, 
fiche 7, rij 5 

notitie klein briefje keerzijde ca. 1637 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, (erfgen.) Jan    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180, fiche 8, rij 1 Gelofte afgelost 1652 4-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Aert schepen / gelover Hulsel  
Hermansen, Herman Tooms schepen / idem   
Henricx, Jan (aenden Scutsboom) borgemr. / idem   
Mertens, Antonis momboir   
Mertens,  (onm.kind) Maeijken Peeter crediteur    
van …..bben ?, Adriaen ontvanger 1652   
Huijbrechs, Bartholomeus schepen 1652   
van Keppelfox, C. secretaris 1652   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180v en 181, fiche 8, 
rij 1 

Erfdeling  7-2-1640 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coocx, Antonis Wouter +  (en h.vr.+) erflaters   
Coocx, Magriet Antonis * condividente 2e kavel   
Michielsen, Willem e.v. *  huijs metten ½ dries (z)  
  1/3 int lant (midden)  
  ½ beempt (o)  
Reijns, Mattijs rentheffer Beeck (Hilvarenbeek)  
Hermans, Dierick idem   
Coocx, Maeijken Antonis # condividente 1e kavel   
Offermans, Mattijs e.v. #  Teuwen steede  
  1/3 het Achterste lant  
  ½ beempt naest de 

Sammelinge (w) 
 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
……., Steeven den sceeper idem   
Jacops, Jan momboir   
Leenaerts, Philips toesiender   
Coocx, ( 2 onm.kind.)Wouter Antonis condividenten ½ dries (n) met het Voorst 

lant daeraen 
den Reijnkens bocht 

  het Voorst weijvelt  
Vroomen, Cornelis rentheffer   
Henricx, Corstiaen Peeter idem   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 180v en 181, 
fiche 8, rij 1 

Notitie (los briefje)  ca. 1750 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Strooijbants, Jacob    
Strooijbants, Wouter    
Strooijbants,Catholijn    
  de Dooijbroeke  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181 en 181v, fiche 8, 
rij 1 

Gelofte / vestiging van rente afgelost 1641 11-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jacop Aert gelover / rentgelder den Perdriesse, ca. 3 lopst. Dingen Diericx (o, n), den 
kerckpat (z), den Boonhoff 
(w) 

Cornelis, Jasper kerkmr. / rentheffer Netersel  
Cornelis, Aert schepen   
Toomas, Herman schepen   
Peeters, Niclaus kerkmr. / ontvanger Netersel  
Aertsen, Joos schepen idem  

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v, fiche 8, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1651 11-2-1640 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijcmans, Henrick Frans Corstiaen 
Peeter 

debiteur / gelover   

………, Anneken wed.v. Steven 
Sebastiaensen (en kinderen) 

crediteurs   

Verspaendonck, Dielis Jans schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v, fiche 8, rij 1 Gelofte / vestiging (overname) van 

rentes 
 14-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Joos Michiel Joos gelover / rentgelder aensteede, huijs, hoff, ca. 3 
lopst.,  Lagemierde aent 
Vloeijeijnde 

de gemeijnte (o, z), 
Bertolomeus Huijbrechs (w), 
Henrick Aertsen (n) 

Willemsen, Jan Adriaen eerst rentgelder Hulsel  
Woutersen, Dionijs + (de crediteurs v.-) eerder verkopers den Mortele  
Lauaerts, Hr. Dierick rector / rentheffer   
 pastoor / rentheffer Lagemierde  
de kercke van Leegemierde renthefster   
den Prelaet van Everboode rentheffer   
Mijs, Joos Jans rentheffer   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Cornelis, Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182, fiche 8, rij 1 Borgstelling  16-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri secretaris / verhuurder   
Henricx, Ansem * huurder Hulsel  
Willems, Henrick vader v. * / borg   
Cornelis, Aert schepen   
Janssen, Antonis h.geestmeester   
Willems, Oriaen h.geestmeester   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182v, fiche 8, rij 1 Gelofte / vestiging van rente aflossingen 1655 en 1669 18-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Dingen wed.v. Dierick Michiel 
Peeter Dijcmans 

geloveres / 
rentgeldster 

het Heesterbos, ca. 2 ½ lopst., 
Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

de gelovers (o, n), Jacop 
Aertsen (z, w) 

Moorsen, Peeter assistent   
Mertens, Antonis momboir / gelover   
Dijcmans, (onm.kind.) Dierick Michiel rentgelders   
Mertensen, Jan Jans rentheffer   
Beelen, Dierick rentgelder 1550   
Coolen, Wouter Peeters schepen   
Cornelis, Aert schepen   
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Wouters, Marten rentheffer / ontv.1655   
Wouters, Wouter momboir / vader v. */ 

ontvanger 1655 
  

Wouters, Tanneken Wouter * renthefster 1655   
Martens, Jan Jans + erflater 1655   
van Keppelfox, Henrick schepen 1655   
Huijbrechts, Bartolomeus schepen 1655   
Leenders, Jan Peeter rentheffer / ontv. 1669   
Peeters, Dierck idem   
den Vos, Peeter schepen 1669   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182v en 183, fiche 8, 
rij 1 

Vernadering  20-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matteusen, Henrick Jans vernaderaar   
Mijs, Joos Jans koper den Crommen bocht en de 

Hasselt, ca. 386 roeden 
 

Matteusen, Iken Jans * verkoopster   
van Waerlichuijsen, Hans e.v. *    
Matteusen, (erfgen.) Jan daarvoor eigenaars   
Coolen, Wouter schepen / leenman   
Verspaendonck, Dielis schepen / leenman   
Mertens, Jan Jans vorster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183, fiche 8, rij 1 Gelofte   20-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijssen, Jan Jan Adriaen Jan debiteur / gelover   
Scoormans, Adriaen Jan Willem crediteur   
Scoormans, Jan Willem eerder crediteur   
………., Niclaus    
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183, fiche 8, rij 1 Verkoop  20-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Steeven Huijbrechs * verkoper   
………., Magriet e.v. * verkoopster   
Scoormans, Niclaus Jan Willem (en 
huijsvrouw) 

kopers beempt, ca. 2 ½ lopst., 
Hoogemierde ontr. de 
Sammelinge 

Adriaen Dierick Wouters (o), 
Frans Wouters (z), Goijaert 
Tijs (w), de erfgen. Sijmon 
van Heijst (n) 

Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Goijaerts, Heijnken (in marge) crediteur (trice ?)   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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183v, fiche 8, rij 1 Verkoop  20-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Offermans, Mattijs (en h.vr.) verkopers   
Leijten, Henrick Jans Oriaens (en h.vr.) kopers ½ beempt, ca. 70 roeden, 

Hoogemierde ontr. den Platen 
velt  

Willem Michielsen (o), de 
prelaet van Postel (z), Jan 
Wouter Fransen (w), de kind. 
Wouter Antonis (n) 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
  acker, ca. 4 lopst., 

Hoogemierde inde 
Arendoncse strate (borg) 

Jan Wouter Cornelis (o), Jan 
Wouters (z), Willem 
Michielsen (w), Philips 
Leenaerts (n) 

Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v, fiche 8, rij 1 Gelofte afgelost 1642 20-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijssen, Dielis Adriaen Jan debiteur / gelover   
Scoormans, Oriaen Jan Willem crediteur   
Geraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Oders, Henrick Jan schepen 1642   
Diericx, Tomas schepen 1642   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v en 184, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop  20-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Willem Michiel Joos * verkoper   
………., Magriet e.v. * verkoopster   
Leijten, Henderick Jans Oriaens (en 
huijsvrouw) 

kopers ½ beempt, ca. 70 roeden, 
Hoogemierde ontr. den 
Platten velt 

Marie Henricx Wouters (o), 
de prelaet van Postel (z), 
ander deel (z), de 2 kind. (n) 

Ooders, Henrick Jan  betaler   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184 en 184v, fiche 8, 
rij 1 

Overeenkomst betr. erfdeling  met advies (14-2-1640) 21-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matteusen, Henrick Jan verkrijger kamer, kelder, schuur, 
aengelag 

 

  lant inden Crommen bocht  
  ½ beempt (w)  
van Vucht, (5 onm.kind. *) Henrick verkrijgers den Lookenacker, ½ beempt 

(o) 
 

Matteusen, Pacijn Jan + moeder van*   
van Waerlichuijsen, Hans crediteur   
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………., Matteus crediteur   
Geeraerts, Wouter schepen   
Adriaensen, Jan schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
Scuermans, Antonis oud schepen   
Michielsen, Huijbrecht adviseur   
Goijaertsen, Wouter idem   
Mijs, Joos Jans idem   
Jansen, Herman idem   
Scuermans, Joos idem   
Mijs, Jan Corstiaen idem   
Hermans, Jan Dierick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184v, fiche 8, rij 1 Transport / erfdeling betr. voorgaande overeenkomst 24-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Dielis Jans momboir / schepen   
Aerts, Henrick toesiender   
Aerts, (onm.kind. *) Henrick  ½ beempt (o)  
  den Looken acker  
Matteeusen, Pacijn Jan + moeder van *   
Matteusen, Henderick Jans  ½ kamer, kelder, schuur en 

erffenisse, Lagemierde aende 
Plaetse, metten hoff daeraen 

 

  land in den Crommen bocht, 
ca. 3 lopst. 

 

  ½ beempt ontr. de brugge (w)  
 adviseurs als voor   
Coolen, Wouter schepen / leenman   
Scuermans, Antonis oud schepen   
Jansen, Herman leenman   
Michielsen, Huijbrecht leenman   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185, fiche 8, rij 1 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1697 21-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Agneta Henrick Willem * geloveres / rentgeldst.   
Peeters, Niclaus e.v. *  2/3 huijs, hoff, aengelag, ca. 

8 lopst., Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

de gemeijnte / Jen Wouter 
Aertsen (o), Cornelis Henricx 
Otten (z), de gelovers (w, n) 

Peeters, Herman momboir / gelover   
Geeraerts, Wouter toesiender / gelover   
Kemps, (onm.kind. ) Antonis Joosten rentgelders   
Daniels, Henderick Willem h.geestmr. / rentheffer Lagemierde  
Dijcmans, Jan Corstiaen Peeter h.geestmr. / rentheffer   
Otten, Jan rentheffer   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
Maes, Wouter Jan nieuwe rentg. 1697   
Lemmens, Adriaen schepen 1697   
Peeters, Herman schepen 1697   
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Stelt, Ns. secretaris 1697   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185, fiche 8, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1648 24-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijcmans, Jan Corstiaen Peeter debiteur / gelover   
Dielen, Jenneken Henrick creditrice   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
Scuermans, Antonis schepen 1648   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185v, fiche 8, rij 2 Overeenkomst betr. onderhoud kind  23-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pouwels, Lijsken Sacharias + e.v. * erflaatster   
Henricx, Jan Corstiaen *  partij enerzijds   
Henricx, (kind) Jan Corstiaen    
Pouwels, Sacharias grootv./ part.anderz.   
Coolen, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186, fiche 8, rij 2 Erfdeling  24-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matteeusen, Henrick Jans condivident ( ½ ) de Groote Houtert, 
Lagemierde (z) 

Henrick Verbanit (o), de 
lijstrate (z), Cornelis Clausen 
(w), Heijnken Goijaerts 
(ander deel) (n) 

……., Henricxken wed.v. Goijaert 
Mattijs Goijaertsen 

condividente ( ½ ) de Groote Houtert (n) 
min ½ roede breedte 

Henrick Verbanit (o), 
Henrick Jans Matteus (ander 
deel) (z), Cornelis Clausen 
(w), Wouter Peeters (n) 

Mertens, Jan Jans momboir   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186, fiche 8, rij 2 Afrekening huur  24 ?-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mattijssen, Wouter Goijaert partij enerzijds / 
huurder 

steede  

Geeraerts, Wouter momboir / part.anderz.   
Wouters, Frans toesiender / idem   
Mattijssen, (onm.kind.) Goijaert partij anderzijds   
Mattijssen, Jan Goijaert idem   

 



       Hooge- en Lagemierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief    Inv.No. 78 
door E.A.M. Verspaandonk 

 173 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186v, fiche 8, rij 2 Borgstelling  25-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Wouter Peeter borg   
de Cort, Adriaen Jansen requirant   
Mertens, Jacop    
Jansen de moldere, Willem + erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186v, fiche 8, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  26-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Peeter debiteur / gelover Lagemierde  
van Eer, Merten momboir   
Henricx, Wouter toesiender   
Seelen, (onm.kind) Henrick Henricx 
(Ceelen) 

crediteur (-trice)   

Cornelis, Aert schepen   
………, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186v en 187, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop  28-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matteusen, Henrick Jan verkoper   
Matteusen, Willem Jan verkoper   
Matteusen, It Jan (man afwezig) verkoopster   
Coolen, Wouter Peeters assistent   
Matteusen, Matteeus Jan (afwezig) mede verkoper   
Aertsen, Henrick toesiender   
Matteusen, (onm.kind) Pacijn Jan mede verkoper (-ster)   
Jansen, Naenken Jan Matteeus + erflaatster Antwerpen  
Matteusen, Heijlken Jan * koopster   
Laureijssen, Wouter Peeters e.v. * koper (deel) parceel, huijsinge, 

Lagemierde aende Plaetse 
 

Coolen, Wouter leenman   
Vervoort, Jan leenman   
Laureijssen, Peeter leenman   
den Armen van Antwerpen crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187, fiche 8, rij 2 Vernadering  29-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Jan Peeter vernaderaar   
Huijbrechs, Jan koper borninge ? (bron)  
Sweerts, Peeter verkoper   
Cornelis, Aert schepen   
…….., Herman schepen   

 



       Hooge- en Lagemierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief    Inv.No. 78 
door E.A.M. Verspaandonk 

 174 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187v, fiche 8, rij 2 Afrekening  29-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Wouter Peeters schepen   
Matteusen, Henrick Jans vorman (voerman) / 

gemachtigde 
  

Aertsen, Bertolomeeus Michiel debiteur / gelover   
Rietmaeckers, Jan Aert crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187v, fiche 8, rij 2 Afrekening  ca. 29-2-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nodens, Geerit Hermans crediteur   
Gielens, Aert debiteur   
Peeters, Wouter tussenpersoon   
Michielsen, Jacop idem   
Lemmens, G. secretaris Weldt (Weelde)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187v, fiche 8, rij 2 Verkoop van rentebrieven  6-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Henricxken wed.v. Goijaert 
Mattijs Goijaertsen 

verkoopster   

Fabri, Niclaus Henricx assistent   
Goijaertsen, Jan Goijaert Mattijs koper   
Cornelis, Aert rentgelder   
Steevens, Aert Jan Bertolomeeus rentgelder   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188, fiche 8, rij 2 Afrekening met aanvulling in marge 1642 5-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Wouter partij enerzijds   
Mattijssen, (andere erfgen./4 onm.kind.) 
Goijaert 

partij anderzijds   

Scuermans, Joos crediteur   
…………, Peeter    
…………., Maeijken    
…………, Jan    
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188v, fiche 8, rij 2 Erfdeling van obligaties etc.  6-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijck, Jan (i.n.v. vrouw) condivident 1e kavel   
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Goijaertsen, Wouter Goijaert Mattijs condivident 1e kavel   
Goijaertsen, Jan Goijaert Mattijs idem   
Goijaertsen, Goijaert Goijaert Mattijs idem   
Vroomen, Bertolomeeus rentgelder   
Mattijssen, (kind.) Jan rentgelders   
…….., Nijs ’int Coolblat’ rentheffer ’int Coolblat’ (herberg ?)  
Geeraerts, Wouter momboir   
Mattijssen, Peeter Goijaert (onm.) condivident 2e kavel   
Mattijssen, Jenneken Goijaert (onm.) condividente 2e kavel   
Mattijssen, Maeijken Goijaert  (onm.) idem   
Mattijssen, Lisken Goijaert (onm.) idem   
van Dommelen, (kind.) Henrick rentgelders   
van Haren, (kind.) Wouter idem   
Huijbrechs, Steven rentgelder   
Joosten, Philips idem Netersel  
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188v en 189, fiche 8, 
rij 2 

Gelofte / vestiging van rente  6-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vucht, Henrick Aerts gelover / rentgelder aensteede, ca. 4 lopst., 
Lagemierde aent Vloeijeijnde 

de gemeijnte (o), Joos 
Michielsen (z), Bertolomeeus 
Huijbrechs (w), een lijstrate 
(n) 

Goijaertsen, Jan Goijaert Mattijs rentheffer   
Geeraerts, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189, fiche 8, rij 2 Gelofte  afgelost 1640 6-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vucht, Henrick Aerts debiteur / gelover   
Goijaertsen, (kind.) Goijaert Mattijs crediteuren   
Goijaerts, Jan ontvanger 1650   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189, fiche 8, rij 2 Erfdeling van obligaties etc.  7-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Jan condivident 1e kavel   
Goijaerts, Wouter idem   
Vroomen, Peeter Bertolomeus rentgelder   
Tijs, (erfgen.) Jan Jans rentheffers   
Goijaerts, Goijaert condivident 2e kavel   
van Dijck, Jan Henricx (i.n.v. vrouw) idem   
Vroomen, Bertolomeus rentgelder   
…….., Nijs ’int Coolblat’ idem Turnhout  
Geeraerts, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v, fiche 8, rij 2 Verkoop  12-3-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Mariken wed.v. Jan Wouters van 
Reusele 

verkoopster   

vanden Berge, Wouter momboir   
van Reusele, (kind.) Jan Wouters kopers alle erff. goederen, huijsinge, 

hovingen, landen etc., 
Hoogemierde (behalve het 
cleijn hooffken, Teuwen 
steede en die Sammelinge 

 

………, Wouter zoon   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190, fiche 8, rij 2 Erfdeling  niet afgemaakt 12-3-1640 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Jenneken Henricx + erflaatster   
Diericx, Adriaen momboir / part.enerz.   
Sebrechs, Jan toesiender / idem   
Sebrechs, (2 nakind.) Henrick partij enerzijds   
Stroobants, Jacop Jacops idem   
Verspreuwel, Henrick Henricx momboir / part.anderz.   
Mercsen, (kind) Peeter partij anderzijds   
Goijaertsen, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190, fiche 8, rij 2 Verkoop  13-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Jacop Henricx verkoper   
van Dijcke, Jan Henricx (en h.vr.) kopers ½ den Grooten beempt, 

Hoogemierde 
Toomas Diericx (o), Henrick 
Moorsen / de Aa (z), ander 
deel (w), de gem. heijde (n) 

Geeraerts, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190 en 190v, fiche 8, 
rij 2 

Transport van rentebrief  31-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertensen, Jan Jan Jans transportant   
Daniels, Henrick Willem h.geestmr./ verkrijger   
Dijcmans, Jan Corstiaen Peeter h.geestmr. / verkrijger   
die taeffele des H.geests, Leegemierde    
Miertmans, Magrie Wouter geloveres 1559   
Leijten, Willem Corstiaens gelover 1559   
Eelen, Lijsbet nat.dr. Hr. Jacop renthefster 1559   
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Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190v, fiche 8, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  31-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Jacop * gelover / rentgelder   
…….., Catelijn e.v. * geloveres / rentgeldst. huijs, hoff, erffenissen, ca. 8 

lopst. 
Willem Plompen (o), de gem. 
bane (z), Dielis Jans 
Verspaendonck (w, n) 

Daniels, Henrick Willem h.geestmr. / rentheffer   
Dijcmans, Jan Corstiaen Peeter h.geestmr. / rentheffer   
die taeffele des H.geests, Leegemierde    
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 190v en 191, 
fiche 8, rij 2 

Notitie betr. afrekening / transport van 
penningen 

los briefje recto / verso 
(zeer slordig schrift) 

1-2-1639 en  
19-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erven, Henricxken Peter Henricx wed.v. 
Goijaert Mathijs Goijaerts * 

transportante   

van Kelst, (mr.?)Gerart e.v. * verkrijger   
Michiels, Hubert momboir   
Mijs, (kinderen) Jan    
Goijaerts, (kinderen) Goijaert Mathijs    
…….., Aert schepen   
………, Herman schepen   
vanden Berch, Wouter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191, fiche 8, rij 3 Gelofte  afgelost 1666 31-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Josijn debitrice / geloveres   
Laureijssen, Peeter momboir   
Sebastiaensen, (wed./kind.) Steven crediteuren   
Peeters, Migiel momboir / ontvanger 

1666 
  

Jacops, Joost betaler 1666   
den Vos, Peeter schepen 1666   
van Keppelfox, H. secretaris 1666   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191, fiche 8, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  31-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijcmans, Henrick Frans Corstiaen 
Peeter 

gelover / rentgelder acker lants / dries, ca. 4 ½ 
lopst., achter in de aensteede 

Jenneken Clausen (o), Agneet 
Henricx (z, w), de erfgen. 
Michiel Antonis (n) 
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Daniels, Henrick Willem h.geestmr. / rentheffer   
Dijcmans, Jan Corstiaen Peeter h.geestmr. / rentheffer   
die taeffele des H.geests, Leegemierde    
 gildemeester / renth. Netersel  
Mattijs, Goijaert eerder rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191, fiche 8, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  31-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vijvers, Jan Wouter gelover / rentgelder acker lants, ca. 1 ½ lopst., 
Lagemierde 

de gemeijnte (o), Corstiaen 
Leenaerts (z), de vroente (w), 
de erfgen. Jan Jansen Mijs (n) 

Daniels, Henrick Willem h.geestmr. / rentheffer   
Dijcmans, Jan Corstiaen Peeter h.geestmr. / rentheffer   
die taeffele des H.geests, Leegemierde    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191v, fiche 8, rij 3 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1648 17-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenaertsen, Corstiaen Jan gelover / rentgelder aensteede, huijs, hoff etc., ca. 
3 ½ lopst., Lagemierde aent 
Vloeijeijnde 

Maeijken Jan Leenaertsen (o) 
, Wouter Aert Matteus (z), de 
gemeijnte (w), Dielis 
Verspaendonck e.a. (n) 

Coolen, Wouter Peeters momboir   
Aertsen, (onm.kind.) Bertolomeeus 
Michiel 

rentheffers   

 pastoor / rentheffer   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Cornelis, Aert schepen   
Bertolomeeus, Michiel ontvanger 1648   
Hermans, Peeter schepen 1648   
Mertens, Jacop schepen 1648   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191v en 192, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop  17-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vijvers, Jan Wouter * verkoper   
………, Jaenken e.v. * verkoopster   
Matteusen, Wouter Aert vader / koper beempt, ca. 3 lopst., 

Lagemierde 
de koper (o), Willem 
Plompen (z), de Aa (w), Joos 
Jans Mijs (n) 

  heijtvelt ontr. de Roeijweijen Henrick Aerts (o), Willem 
Plompen (z), de voors. beemd 
(w), pastoors Hasselt (n) 

  de Brake, ca. 2 lopst. de koper (o), de erfgen. 
Dierick Cornelis (z), de gem. 
heijde (w), pastoors Brake (n) 

Verspaendonck, Dielis schepen   
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Coolen, Wouter schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192, fiche 8, rij 3 Afrekening / transport en in gebreke 

stelling daaronder 
doorgestreept 17-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erven, Henricxken Peeter Henricx 
wed.v. Goijaert Mattijssen 

transportante   

vanden Berge, Wouter Geeraertsen momboir   
van Kelst, Mr. Geerit verkrijger / borger sHertogenbosch  
Michiels, Huijbrecht momboir / debiteur   
Mijs, (kind.) Jan Jansen debiteuren   
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v, fiche 8, rij 3 Vernadering  21-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Steven Huijbrechts (en h.vr.) vernaderaars   
Antonis, Antonis Jan koper acker / groese, Hoogemierde 

ontr. de Hoochstrate 
 

Paridaensen, Paridaen Jan verkoper   
Paridaensen, (kind.) Jacop Jan mede verkopers   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v, fiche 8, rij 3 Overeenkomst betr. onderhoud kind  21-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Henrick Henricx momboir / part.enerz.   
Mercsen,  (onm.kind) Peeter (Mercx)    
Fransen, Adriaen Goijaerts Wouter (en 
huijsvrouw) 

partij anderzijds / 
aannemers 

  

Geeraerts, Wouter schepen   
Adriaensen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193, fiche 8, rij 3 Verkoop  21-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Steven Huijbrechs verkoper   
Leijten, Henrick Oriaens (en h.vr.) kopers parc. lants, ca. 30 roeden, 

Hoogemierde ontr. de 
Hoochstrate 

Jacop Leenaerts (o), de 
kopers (z), Toomas Leenaerts 
(w), de verkoper (n) 

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193, fiche 8, rij 3 Renonsatie (afstand) van erfweg zie ook voorgaande akte 21-3-1640  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Henrick Jans Oriaens renonsant   
Paridaensen, (erfgen.) Jan daarvoor verkopers   
Antonis, Steven Huijbrechs  dries in de aensteede  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193 en 193v, fiche 8, 
rij 3 

Erfdeling  3-4-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moorsen, Clement Cornelis condivident (onm.) 1e 
kavel 

  

Aertsen, Jan momboir / 1e kavel   
Moorsen, Peeter toesiender / 1e kavel ¼ beempt int Vonderbroeck 

(z) 
het Heijlaer (o), de erfgen. 
Peeter Jans Peeter Joosten (z) 
, de erfgen. Jan Boortsen (w), 
ander deel (n) 

  het Daelackerken Mr. Quintijns (o), Peeter 
Sweerts (z), de Bochten (n), 
Peeter Peeters Jan Joosten 
(w) 

  stuck erffs int Vlasvenne de verkrijger (z), de vroente 
(w), ander deel (n), de gem. 
heijde (o) 

Moorsen, Henrick momboir / 2e kavel   
Andriessen, Herman toesiender / 2e kavel   
Moorsen, (3 onm.nakinderen) Cornelis condividenten / 2e k. 3 delen ( ¾ ) int Heijlaer (n) ander deel (z), de erfgen. Jan 

Boortsen (w), de erfgen. 
Peeter Cornelis (n), het 
Heijlaer (o) 

  die Bochten Mr. Quintijns (no), ander deel 
(o), Peeter Peeters Jan 
Joosten (z), Catelijn Staps / 
Wilbort Eevertsen (w) 

  stuck erffs int Vlasvenne ander deel (z), de vroente (o, 
w), de verkrijgers (n) 

Moorsen, Aert Cornelis + erflater   
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193v en 194, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop  12-4-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Diericx, Mattijs Henrick verkoper   
Plompen, Willem Jan (en h.vr.) kopers ½ Scuermans ackere (akker  

en heide), Lagemierde ontr. 
de Santstrate 

de erfgen. Jan Antonis (o, z), 
de Santstrate (w), 
Bertolomeus Huijbrechs 
(andere ½ )(n) 

Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
194, fiche 8, rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 1704 12-4-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Joos Jan Jans gelover / rentgelder huijs, hoff, aengelag, ca. 80 
roeden, Lagemierde aende 
Plaetse 

de pastoor (o), de gemeijnte 
(z, w), de erfgen. Laureijs 
Meeus Stevens / de erfgen. 
Bertolomeus Michiel Aertsen 
(n) 

van Trier, Adriaen Jacops rentheffer Hilvarenbeek  
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   
…….., Maria wed.v. Wouter Joosten 
Mijs 

rentgeldster 1704   

Lemmens, Adriaen momb. /schepen 1704   
vanden Kieboom, Peeter rentheffer 1704   
vanden Kieboom, Jan Peeter idem   
Dijckmans, Embrecht schepen 1704   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194, fiche 8, rij 3 Gelofte  afgelost 1644 24-4-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrams, Cornelis (Abrahams) debiteur / gelover   
Matteeusen, (onm.kind.) Adriaen crediteuren Bladel  
Clausen, Willem Dionijs eerder debiteur   
Cornelis, Aert schepen   
…….., Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v, fiche 8, rij 3 Erfdeling  12-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Jenneken Henricx + erflaatster   
Diericx, Adriaen momboir    
Sebrechs, Jan toesiender   
Sebrechs, (2 nakinderen) Henrick condividenten 2e kavel   
Strobants, Jacop Jacops (en h.vr.) condividenten 2e kavel scuere metten hoff (min 5 

roeden), ½ dries (w) 
 

  den Luijten ackere  
  ½ den Hoffstat (z)  
  de Rijt  
  ½ Cruijsvelt (o)  
Geeraerts, Willem Wouter rentheffer   
het Capittel van Beecke idem Hilvarenbeek  
Verspreuwel, Henrick Henricx momboir   
Mercsen, (kind ) Peeter condivident 1e kavel   
Goijaertsen, Adriaen (i.n.v. vrouw) condivident 1e kavel woonhuijs, ½ dries (o)  
  ½ Steecken (o)  
  den Langen ackere  
  ½ den Hoffstat (n)  
  het Venneken  
  ½ Cruijsvelt (w)  
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  heijvelt int Gerut  
  5 roeden hoff achter de 

schuur metter grijnthagen 
 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Corstiaensen, Mattijs rentheffer   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195, fiche 8, rij 3 Afrekening betr. kosten afwerking nalatenschap 6-5-1639 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ficken, Cornelis partij enerzijds   
Adriaens, Wouter idem   
Plompen, Willem partij anderzijds   
Jansen de moldere, Willem+ erflater   
Fransen, Henrick koper   
Dielis, Dierick idem   
Tijssen, Antonis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v, fiche 8, rij 3 Notitie  20-2-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Peeter debiteur / gelover   
Tielmans, Willem (en moeder) crediteuren   
………, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v, fiche 8, rij 3 Overeenkomst betr. steenvormen en bakken 15-4-1640 / 11-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smets, Wouter partij enerzijds   
Henricx, Niclaus idem   
Bertolomeeus, Thomas part.anderzijds   
Adriaensen, Jan nieuwe part. anderz.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196 t/m 198, fiche 8, 
rij 3 

Erfdeling  9-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Reusele, Jan Wouters +  erflater   
Wouters, Jan Jan  zoon / condivident 1e 

kavel 
den voorheert, erff. daeraen  

  1/7 de Hanenrijt (w) Arendonk 
  1/7 beempt  ’t Platvelt 
Wouters, Maeijken Jan  * dochter / condividente 

2e kavel 
  

Cornelis, Lambrecht e.v. *  het achterhuijs, (deel) de 
aensteede 
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  deel (1/7) in den Hanenrijt  
  deel (1/7) in den beempt  
(Wouters), (erfgen.) Willem  condividenten ?   
Wouters, Cornelis Jan  zoon / condivident 7e 

kavel 
½ stal, ½ bakhuis  

  1/7 aensteede  
  1/7 de Hanenrijt  
  1/7 beempt  
Wouters, Wouter Jan zoon / condivident 4e 

kavel 
middelste van de schuur  

  1/7 aensteede  
  1/7 de Hanenrijt  
  1/7 beempt  
Wouters, (onm.kind.) Geerit Jan condividenten 5e kavel eind van de schuur (n)  
  1/7 aensteede  
  1/7 de Hanenrijt  
  1/7 beempt  
Wouters, Maeijken # condividente 3e kavel   
Jansen, Lambrecht e.v. #  de scaepskoeije aende scuere  
  1/7 aensteede  
  deel (1/7) den Hanenrijt  
  deel (1/7) in den beempt  
Wouters, Tanneken ^ condividente 6e kavel   
Leenaertsen, Philips e.v. ^  ½ stal, ½ bakhuijs  
  1/7 aensteede  
  1/7 den Hanenrijt  
  1/7 beempt  
……….. moeder (gebruik van) het cleijn 

hooffken, kamer, fruitbomen 
 

Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198 t/m 199, fiche 8, 
rij 4 

Erfdeling van rentes / obligaties / 
schulden etc. 

 18-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Reusele, Jan Wouters + erflater   
Geerits, Henrick toesiender   
Wouters, (kind.) Geerit Jan condividenten 1e kavel   
Wouters, Cornelis Jan condivident 2e kavel   
Seegers, (beurs v.) Hr. Jacop rentheffer   
Ooders, Henrick Jan crediteur   
Wouters, Frans idem   
den H.geest rentheffer   
Plompen, Jacop crediteur   
Wouters, Willem idem   
Jacopsen, Wouter (in marge)     
Meskens, Niclaus crediteur   
Jansen, Antonis idem   
Leijten, Joos idem   
Leenaerts, Jacop idem   
Laureijssen, Philips Leenaerts  (en h.vr.) condividenten 3e kavel   
Vrancken, Jan Jacops rentheffer   
Moorsen, Henrick crediteur   
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Wouters, Wouter Jan condivident 4e kavel   
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Leenaerts, Jacop crediteur   
Cornelis, Lambrecht (en h.vr.) condividenten 5e kavel 

(en 6e bij koop) 
  

………. t.b.v. haringen (voor de armen) rentheffer    
St. Jans (altaar), Hoogemierde crediteur   
Cornelis, (kinderen) Moors rentheffers   
de Kercke van Hoogemierde creditrice   
Leijten, Joos crediteur   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 198v en 199, 
fiche 8, rij 4 

Gelofte / vestiging van rente met aflossingen op keerzijde 
(originele rentebrief op perkament) 

21-9-1615 / 14-7-1626 
en 20-1-1638  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Mouris schepen   
Jansen, Paridaen schepen   
Jacops, Henderick Willem momboir / gelover   
…….., Heijlken wed.v. Jan Jacobs geloveres / rentgeldst. huijs, hoff, Hoogemierde inde 

Hoochstraet 
Jan Joordens (w, o), Cornelis 
Matthijssen (z), de gem. 
strate (n) 

………., Jenneken wed.v. Jan Mijs (en 
kinderen) 

rentheffers   

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
 pastoor / rentheffer   
Fabri, Nic. secretaris   
Leijten, Jan Adriaens schepen 1626   
Peeters, Jan oud schepen 1626   
Spaengaerts, Dielis (Verspaendonck) schepen 1638   
Leenaertsen, Tooms aflosser 1638   
Coolen, Wouter Peeters ontvanger 1638   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199, fiche 8, rij 4 Erfwisseling  18-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Cornelis Jan verkrijger (deel) stal en bakhuijs  
Leenaertsen, Philips verkrijger 1/7 in 2 beemden, 

Hoogemierde 
Lodewijck van Diest (o) 

  2/7 inde heijvelden int 
Cuijlensroode (bij koop) 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199, fiche 8, rij 4 Rekening nalatenschap  18-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan + erflater   
Wouters, (kind.) Geerit Jan    
(Wouters), Cornelis     
Wouters, (erfgen.) Willem Jan    
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(Wouters), Maeijken *    
Cornelis, Lambrecht (e.v. *)    
Wouters, (andere kind.) Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v, fiche 8, rij 4 Afrekening / kwitantie  21-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Strobants, Jacop Jan crediteur   
Laureijssen, Toomas Leenaert debiteur   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v, fiche 8, rij 4 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1641 21-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diest, Lodewijck gelover / rentgelder den Hermans beempt Goijaert Goijaerts (o), de 
erfgen. Oriaen Jan Lambrechs 
(z), de erfgen. Jan Wouters 
(w), de vroente (n) 

Scoormans, Oriaen Jan Willem h.geestmr. / rentheffer   
die taeffele des H.geests, Hoogemierde    
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Leijten, Henrick Ariaens nieuwe rentg. 1641   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v, fiche 8, rij 4 Gelofte   21-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Toomas, Thomas Dierick debiteur / gelover   
de kercke van Hoogemierde creditrice   
Geraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Moorsen, Hr. Adriaen    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200, fiche 8, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1651 22-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Henrick Jans Oriaens debiteur / gelover   
Scoormans, Adriaen Jan Willem crediteur   
Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200, fiche 8, rij 4 Vernadering  22-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Coolen, Cornelis Henricx (i.n.v. vrouw) vernaderaar   
Ooders, Henrick Jan (Oders) koper 2 erven inde Hanenrijt  
Offermans, Mattijs verkoper   
Michielsen, Willem verkoper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200 en 200v, fiche 8, 
rij 4 

Erfwisseling  22-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Cornelis Jan verkrijger het achterhuijs en 
scaepscoeije (schaapskooi) 

 

Wouters, Maeijken Jan * verkrijgster stal  
Cornelis, Lambrecht e.v. *    
Wouters, (erfgen.) Willem Jan daarvoor verkopers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200v, fiche 8, rij 4 Verkoop  25-5-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….. , Barbara wed.v. Jan Joos Jansen verkoopster   
Mertens, Jan Jans momboir   
Claus, Claus Peeter momboir   
(Jansen ), (onm.kind) Jan Joos verkopers   
Peetersen, Peeter Hermans * koper   
………., Catelijn e.v. * koopster den Ronckert, ca. 100 roeden, 

Lagemierde aenden Hoogen 
wech 

den Hoogen wech (o), de 
prelaet van Postel (z), Josijn 
Jacops (w), Toomas Eeverts 
(n) 

Coolen, Wouter Peeters schepen   
Verspaendonck, Dielis Jans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200v en 201, fiche 8, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente  4-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Laureijs Jan Bertolomeus gelover / rentgelder de Hasselt, ca. 1 ½ lopst., 
Lagemierde 

de Hasselt strate (o), Magriet 
Stevens (z), Joos Scuermans 
(w), Willem Jans Plompen 
(n) 

Stevens, Ariaen Laureijs Bertolomeus rentheffer   
Coolen, Wouter schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201, fiche 8, rij 4 Verkoop erfdeel in marge: (hierbij horende ?) 

aanvulling d.d. 24-6-1640 betr. 
erfdeling  

27-4-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborchs, Tanneken Corstiaen Aert* verkoopster   
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vanden Ven, Jan e.v. *    
Panenborchs, Mattijs Corst. (en h.vr.) kopers (deel) huijsinge, hovinge, 

landen etc., Lagemierde 
 

Verspaendonck, Dielis Jans schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   
(Panenborchs ?), Jenneken condividente voorhuijs metten kelder, 

zolder 
 

  (deel) dries  
  het Vorst (voorste) lant   
  het Achterste Lant  
  den Doncbeempt  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201, fiche 8, rij 4 Gelofte afgelost 1646 4-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielis, Huijbrecht Leenaert debiteur / gelover   
Panenborchs, Mattijs Corstiaen (en 
huijsvrouw) 

crediteuren   

Coolen, Wouter Peeters schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201, fiche 8, rij 4 Verkoop rentebrief  4-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborchs, Mattijs Corstiaen verkoper   
vanden Ven, Jan (en h.vr.) kopers   
Dielis, Huijbrecht Leenaert debiteur / rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201v, fiche 8, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  8-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechs, Lambrecht Cornelis * gelover / rentgelder   
………, Maeijken e.v. * geloveres / rentgeldst. beempt, ca. 100 roeden, 

Hoogemierde ontr. Hongeren 
de erfgen. Jan Wouters (o), 
de prelaet van Postel (z), 
ander deel (w), de vroente (n) 

Jacopsen, Mr. Leenaert rentheffer   
Cornelis, Aert schepen   
Hermansen, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201v, fiche 8, rij 4 Verkoop  17-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Jan Peeter * verkoper   
………, Lisken e.v. * verkoopster   
Clausen, Willem Dionijs (en h.vr.) kopers den Neeracker, 1 lopst., 

Hulsel ontr. de kercke 
Henrick Goris Moorsen (o), 
Niclaus Henricx Fabri (z), de 
verkopers (w), Jan Adriaen .. 
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Willemsen (n) 
  den Eertbrant, 77 roeden 

(borg) 
Cor. Fabri (o), Peeter 
Plompen (z), Peeter Peeters 
(w), Henrick Moorsen (n) 

Cornelis, Aert schepen   
Hermansen, Herman Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202, fiche 8, rij 4 Afrekening  17-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucassen, Aert Cornelis crediteur   
Crijnen, Jan momboir   
Plompen, Peeter toesiender   
Cornelissen, Crijn Aert crediteur (onm.)   
Clausen, Willem Dionijs koper / debiteur den Gracht acker  
  het Horstken  
Dionijssen, Peeter crediteur   
Dionijssen, Willem idem   
de Beer, Maeijken Henricx creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202, fiche 8, rij 4 Kwitantie  17-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Clausen, Willem Dionijs crediteur   
Crijnen, Jan debiteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202 en 202v, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop ter betaling van crediteurs (scrobbers 
/ pest ?) 

17-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Aert verkoper   
Crijnen, Jan momboir   
Plompen, Peeter toesiender   
Cornelissen, Crijn Aert verkoper (onm.)   
Aertsen, Jan Peeter (en h.vr.) kopers parc. erffs, ca. 2 lopst., Hulsel 

ontr. de strate (waarop huis 
van kopers) 

de verkopers (o), de kopers 
(z), Paridaen Henricx (w), de 
gem. strate (n) 

Vrancken, Jan Jacops scrobber / crediteur   
Guiliams, Anna (Willems) scrobberes / creditrice   
van Reethij, Jan scrobber / crediteur   
Peeters, Merten idem    
Andriessen, Jenneken crobberes / creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202v, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1649 26-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Peeter Pouwels debiteur / gelover   
Mertens, Jacop crediteur Lagemierde  
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Cornelis, Aert schepen   
Toomas, Herman schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202v, fiche 8, rij 5 Verklaring betr. kopen /steken v. turf turf gestoken in elkaars gebied 8-7-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Henrick lasthebbende   
Niclausen, Cornelis opdrachtgever   
Willen, Jan Adriaen (Willemsen) idem   
  het Postels goor  
Sweerts, Peeter    
Cornelis, Aert schepen   
Toemen, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203, fiche 8, rij 5 Verkoop  10-7-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Cornelis Henricx Toomas (en 
huijsvrouw) 

verkopers   

Leijten, Henrick Jan Oriaens (en h.vr.) kopers ½ weijvelt neven het Platvelt Marij Henrick Wouters (o), 
de kopers (z), Jan Wouters 
(w), de vroente (n) 

Geeraerts, Wouter schepen   
Jansen, Jan Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203, fiche 8, rij 5 Verkoop van obligaties  18-7-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vrancken, Jan Jacops verkoper   
Fransoijsen, Jan (Fransen / Francois) koper / borger sHertogenbosch  
Joosten, (erfgen.) Henrick Jans Peeter debiteuren Hulsel  
Coolen, Peeter momboir   
Coolen, (onm.kind) Ansem debiteur (-trice) Reusel  
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter Peeters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203 en 203v, fiche 8, 
rij 5 

Verkoop erfdeel  4-8-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sebrechsen, Anneken Peeter * verkoopster   
van Goorop, Jan Goijaert Henricx e.v. *    
Sebrechsen, Steven Peeter (en h.vr.) kopers ½ aensteede, erffenissen, 

huijsinge, hoovingen etc. 
 

Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Tooms schepen   
Scuermans, Antonis oud schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v, fiche 8, rij 5 Gelofte  4-8-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sebrechsen, Steven Peeter gelover    
Bertolomeeus, Cornelis crediteur Netersel  
Joosten, Joos Aert idem   
Aertsen, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v, fiche 8, rij 5 Gelofte (overname schuld)  23-9-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Henrick gelover   
Jansen, Willem debiteur   
 kerkmrs. / crediteuren Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v en 204, fiche 8, 
rij 5 

Verzoek en verklaring betr. aan te 
houden bouwgrenzen 

betr. aanbouw 15-6-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Henrick Willem requirant Lagemierde  
Verspaendonck, Dielis schepen / deponent   
Coolen, Wouter Peeters schepen / idem   
Eeverts, Thomas gesworen / idem   
Antonis, Peeter gesworen / idem   
Mertens, Jan vorster / idem   
Mertens, Jacop borgemr. / idem   
Peeters, Jan Henrick oud gesworen / idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204, fiche 8, rij 5 Overeenkomst betr. verdeling van lasten (cijnzen ) 12-11-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijck, Jan Henricx eerder koper   
Plompen, Jacop Jans idem   
Jansen, Jan Dielis eerder verkoper   
Jansen, Tijs Dielis idem   
Jansen, Yken Dielis eerder verkoopster   
  den Ouden dijck  
den Prelaet van Everbode rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204, fiche 8, rij 5 Gelofte afgelost 1650 30-11-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cleijs, Goijaert (Henr.?)Peeter Henrick debiteur / gelover huijs (onderpand)  
Moorsen, Clement Cornelis crediteur   
Cornelis, Aert schepen   
…….., Herman schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
204v, fiche 8, rij 5 Gelofte afgelost 1650 30-11-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beeck, Goijaert Peeter Henricx debiteur / gelover huijs (onderpand)  
Moorsen, ( 3 nakind.) Cornelis crediteurs   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205, fiche 8, rij 5 Verkoop obligaties  4-12-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Adriaen Jansen verkoper   
……, Iken wed.v. Laureijs Jan 
Goutsmetsen 

zuster / koopster   

Cornelis, Peeter Mouris gelover / rentg. 1627   
de Regeerderen van Hulsel gelovers / rentg. 1630   
…….., Mr. Quintijn gelover / rentg. 1632   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Cornelis, Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1655 3-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jan Adriaen debiteur / gelover   
van Mierde, Geerit Henricx momboir   
Maes, Jan Jansen toesiender   
Scuermans, (onm.kind.) Peeter Jan 
Peeter 

crediteuren    

Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   
Leenders, Jacop schepen 1655   
Ariaensen, Dielis schepen 1655   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 en 205v, fiche 8, 
rij 5 

Gelofte / vestiging van rente afgelost 1658 3-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Henrick Jan Oriaens gelover / rentgelder den Lookenackere, ca. 3 
lopst., Hoogemierde 

Adriaen Henrick Tielmans 
(o), Steven Jan Goijaertsen 
(z), Frans Wouters (w), 
Cornelis Jan Oriaens (n) 

van Mierde, Geerit Henricx momboir   
Maes, Jan Jansen toesiender   
Scuermans,(onm.kind.)Peeter Jan Peeter rentheffers   
Scuermans, (onm.kind) Henrick Jan 
Peeter 

   

Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   
Peeters, Jan ontvanger 1658   
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Peeters, Ariaen ontvanger 1658   
Leenders, Jacop schepen 1658   
Wouters, Jan schepen 1658   
Caelen, Migiel schepen 1658   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205v, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  3-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Jan Jansen debiteur / gelover   
van Mierde, Geerit Henricx momboir   
Scuermans, (onm.kind.)Peeter Jan 
Peeter 

crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205v, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  4-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Jan Peeter * debiteur / gelover   
………, Lijsken e.v. * debitrice / geloveres stuck erffs, ca. 4 lopst., 

Hulsel aende Peeperstrate 
de gelovers (o), Paridaen 
Henricx (z, n), de 
Peeperstrate (w) 

Costers, Mattijs vroeger bewoner   
Jansen, Paridaen crediteur Hulsel  
Toemen, Herman schepen   
Cornelis, Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206, fiche 8, rij 5 Verkoop erfdeel  4-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Haren, Antonis Wouters verkoper   
Wouters, Dielis broer / koper 1/3  huijsinge, hoovingen, 

aensteede etc., Hulsel, het 
geheel 2 lopst. 

de gemeijnte (o), Jan Aertsen 
(z), de Aa (w), de erfgen. 
Wilbort Jansen (n) 

Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Toemas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206 t/m 207, fiche 8, 
rij 5 

Erfdeling  5-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Peeter Sijmons condivident 2e kavel het achterhuijs, deel in de 
aensteede 

 

  ½ het Buchtken (z)  
  1/6 den Langen acker  
  ½ het Nieuw velt (z)  
  heijvelt inde Hoolstrate  
van Heijst, Antonis Sijmons condivident 5e kavel 1/3 schuur  
  kavel in den Hoogen bocht  
  1/6 den Langen acker  
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  1/3 den Langen beempt Adriaen Dierick Wouters 
  ½ gracht (z)  
van Heijst, Maeijken Sijmons ^ condividente 6e kavel   
Jansen, Antonis e.v. ^  het cleijn huijsken  
  kavel in den Hoogen bocht 

(o) 
 

  ½ hoff (w)  
  het Hoebeemdeken  
  1/6 den Langenacker Henrick Toomas Coolen 
van Heijst, Anneken Sijmons condividente 1e kavel   
Danielsen, Henrick assistent  het voorhuijs met de 

middelwand, deel erffenisse 
(w) 

 

  ½ het Buchtken (n)  
  1/6 den Langen acker (w)  
  ½ het Nieuw velt (n)  
van Heijst, Neelken Sijmons # condividente 4e kavel   
Corstiaensen, Antonis e.v. #  1/3 schuur (met ½ gracht)  
  kavel in den Hoogenbocht  
  1/6 den Langen acker  
  1/3 den Langen beempt Jan Wouter Fransen 
van Heijst, Alit Sijmons * condividente 3e kavel   
Evertsen, Jan e.v. *  1/3 schuur, deel in de 

aensteede 
 

  1/6 den Langen acker   
  1/3 den Langen beempt (zo) Adriaen Dierick Wouters 
St. Dries altaer, Lagemierde rentheffer   
 pastoor / rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
de Abdis van Toorne  (Thorn) renthefster   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207, fiche 8, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  31-12-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Geerit Sebastiaen * gelover / rentgelder   
…….., Lijsken e.v. * geloveres / rentgeldst. huijs, hoff, aensteede, ca. 4 

lopst., Lagemierde aenden 
Scutsboom 

de vroente (o), Merten Jansen 
(z), Mattijs Jan Tijs (w), de 
Kerckdijck  (n) 

  toekomstig erfdeel, 
Lagemierde 

 

Cuijpers, Jan Huijgo rentheffer   
Jansen, (erfgen.) Joos rentheffers   
Joossen, Maeij renthefster   
Michielsen, Jacop rentheffer   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207v, fiche 8, rij 5 Erfdeling van obligaties etc.  10-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Jacops, Aert * condivident   
………, Lisken e.v. *    
Dijcmans, Jan Corstiaen Peeter rentgelder   
de gemeijnte van Lagemierde rentgeldster   
Diericx, Dingen idem   
Sebastiaensen, Geerit rentgelder   
Jansen, Jan Joos momboir   
Jansen, Merten toesiender   
Jansen, Tanneken Joos (onm.) condividente   
van Loon, Merten Jansen rentgelder   
Mertens, Antonis idem   
Jansen, Joos de cuijpere + kuiper / erflater   
Cornelis, Aert schepen   
Toemen, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207v, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  24-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Aert debiteur / gelover   
vanden Sande, Wouter Hendericx crediteur   
vanden Sande, Mariken Hendericx 
wed.v. Adriaen Lambrechs 

creditrice   

Willemsen, Laureijs eerder lener / debiteur Hoogemierde  
Toemen, Herman schepen   
Sweerts, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208, fiche 8, rij 5 Erfwisseling  27-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Haren, Antonis Wouter Daniels verkrijger de Smeelen, ca. 1 lopst. inde 
ackere 

de erfgen. Jan Diericx (o), 
Wouter Rijssens (z), de gem. 
lijwegen (w, n) 

Henricx, Niclaus verkrijger stuck weijvelts, ca. 50 roeden 
ontr. de Hellekensvoort 

de Aa (o), Mariken Peeters 
Moorsen (z), Dierick 
Hermans (w), Geertruda 
Wouters (n) 

Sweerts, Peeter schepen   
…….., Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208, fiche 8, rij 5 Verkoop  16-3-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Antonis Wouter verkoper   
Fabri, Niclaus Henricx koper het Smeelken  als voor 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208v t/m 209v, fiche 
9, rij 1 

Erfdeling  29-1-1641 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scuermans, Jan Peeter + erflater   
Diericx, Adriaen *    
………., Anneken e.v.* condividente 2e kavel schuur aende grote steede  
  ½ aensteede (w), ca. 3 lopst.  
  St. Jacops acker, ca. 2 lopst.  
  de Lange vooren vanden 

Bosacker, ca. 1 ½ lopst. 
 

  den Vilacker (n) de Prelaet v. Everbode (o,w) 
  den Hopper (achter westw.) Jacop Henricx Beecken  
  den Poelschen hoff  
  het Mortelken  
  groese vooraen inden Hopper, 

ca. 1 lopst. 
 

  den voorsten Cleijnen beempt  
  ½ land int heijvelt (z)  
  het Locken (Looken) heijvelt  
  heijvelt ’t Gerut  
  2 gebont inde nieuwe stalle  
 pastoor / rentheffer Hoogemierde  
Peeters, Herman momboir   
Scuermans, (onm.kind) Henrick Jan 
Peeters 

condivident (-te) 1e 
kavel 

steede inde Koestrate, 
huijsinge, hoovingen, landen 
etc. ca. 2 ½ lopst. 

 

  den Coorenbocht over de 
strate  (z) 

 

  den Peertdries achter den 
Coorenbocht 

 

  Pouwels Willekens acker, ca. 
2 lopst. 

 

  de Lange vooren vanden 
Kercackere 

 

  de Achterste Nieuwe bochten  
  het Cleijn bosackerken  
  de Corte vooren  
  den Grooten halven beempt 

(n) 
 

  heijvelt tegenover de 
beemden 

 

  het Papen heijvelt  
 benefitie / rentheffer   
Seegers, (beurs van ) Hr. Jacop rentheffer   
de Cort, Adriaen Jansen idem   
van Mierde, Geerit Henricx momboir   
Scuermans, (onm.kind.) Peeter Jan 
Peeter 

condividenten 3e kavel de grote steede, huijs, scoppe 
met ½ aensteede (o) 

 

  de Korte vooren vanden 
Kerckackere, ca. 1 lopst. 

 

  den Pierhaste  
  land opden Hoppere met het 

straetken vooraen (o), ca. 3 
lopst. 

 

  de Nieuwe bochten (n)  
  den Hoppere (w), ca. 2 lopst. Jacop Jan Tijs 
  ½ den Groten beempt (z)  
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  ½ lant int heijvelt (n) den Vonderpat 
  heijvelt aende Leerijt  Toomas Diericxsen 
Mercsen, (erfgen.) Toomas (Mercx) rentgelders   
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
   Steven Jansen 
Geeraerts, Wouter schepen   
Scuermans, Antonis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 209v en 210, 
fiche 9, rij 1 

Briefje  27-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Breecpot, Niclaus geadresseerde   
Verspaendonck, Jan    
Fabri secretaris / afzender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 209v en 210, 
fiche 9, rij 1 

Kwitantie  3-3-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Breckpot, Nicolaes (Breeckpot) debiteur   
Oosterlinck, A. ontvanger Antwerpen  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 en 210v, fiche 9, 
rij 1 

Verkoop (slecht leesbaar) met kwitantie 20-12-1640 17-3-1640 en  
 22-11-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambrecht Geeraert (en h.vr.) verkopers   
Harmans, Peeter (Hermans) koper Baten beemdeken bij de 

Houtert * 
 

  1 lopst. lants inden Heijbocht  
  met het straetken over de Aa 

naest het Mispeleijnde 
 

Verspaendonck, Dielis schepen / leenman   
Coolen, Wouter Peeters schepen / leenman   
  leen van Grobbendonck *  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 bis, fiche 9, rij 1 Aflossing / kwitantie  31-1-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scuermans, Jan Jansen gelover   
Willemsen, Oriaen Niclaus Jan crediteur   
Wouters, Matteeus voogd / ontvanger ?   
Scoormans, Niclaus idem   
Matteusen, (onm.kind) Oriaen    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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210 bis, fiche 9, rij 1 Belening met aanvulling 1643 3-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Jacop Henricx belener   
van Dijck, Jan geldschieter / lener den Wellen, Hoogemierde de gemeijnte (o), de erfgen. 

Jan Corstiaen Scotsen (z, w), 
Jan van Dijck (n) 

Toemen, Herman schepen   
Sweerts, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 bis, fiche 9, rij 1 Renonsatie (afstand) van nalatenschap t.b.v. crediteurs 5-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Joos Michiel Joos vroeger momboir / 
renonsant 

  

Michielsen, (onm.kind.) Wouter    
Henricx, Goijaert toesiender / renonsant   
Scuermans, Antonis schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 bis v, fiche 9, rij 1 Overeenkomst betr. erfdeling / verkoop  5-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michielsen, Willem partij enerzijds   
Michielsen, Joos idem   
Michielsen, Jan partij anderzijds   
Mijs, (andere kind.) Michiel Joos idem   
Scuermans, Antonis schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 bis v, fiche 9, rij 1 Verhuur van opgewonnen erven  9-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Amijs Aert Joos verhuurder / huurder   
Geeraertsen, Willem Wouter gastheer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 210 bis en 211, 
fiche 9, rij 1 

Verkaveling en erfdeling  5-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Michiel Joos + erflater   
  het woonhuijs metten heelen 

dries 
 

  1/3 den Grooten acker 
(midden) 

 

………… rentheffer Beeck (Hilvarenbeek)  
………, (kind) Ariken idem   
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den H.geest van Lagemierde rentheffer   
Michielsen, Willem condivident 2e kavel   
Michielsen, Joos condivident idem 1 gebont van de scuere (o)  
  4 stucxkens lants bij Magriet 

Steevens met 2 cleijn 
streepkens, ca. 3 lopst. 

 

  9 eijcxkens (eiken)  
  1/3 den Grooten ackere (z)  
Princen, Ariaen rentheffer   
Michielsen, Jan idem   
  2 gebont vande scuere (w)  
  den Heijlaren beempt en 

Gagelbocht 
 

  1/3 den Grooten ackere 
(vooraan) 

 

  het voorste heijvelt  
Demis, Henrick (Denis) rentheffer   
Henricx, Jan Corstiaen idem   
Daniels, Jan idem   
……….. pastoor / idem Arendonk  
………, Dielis schepen   
………., Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 210 bis en 211, 
fiche 9, rij 1 

Lijst van betalingen betr. inkomsten H.geest ?? 1641 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Herman ontvanger   
(de personen hieronder in Hulsel)    
Cornelis, Peeter debiteur   
Goutsmets, Laureijs idem   
Wouters, Dionijs idem   
Quintijn, Mr. idem   
Toemen, Herman idem   
Beerdis ?, Paridaen  idem   
Sweerts, Peeter idem   
Staps, Catelijn debitrice   
Boorts, Wilbort Jan debiteur   
Cornelis, Pouwels idem   
Willems, Wouter Adriaen idem   
de geburen van Hulsel idem   
Peeters, Peeter Henrick idem   
…….., Hr. Aert idem   
Moorsen, Henrick idem   
Daniels, Wouter ontvanger   
Dielis, Jan Aert debiteur   
Sweerts, Jan (aenden Kermisberch) idem den Kermisberch  
(de personen hieronder in Lagemierde)    
Fransen, Henrick debiteur   
Sebrechs, Henrick idem   
Wouters, (kind.) Jacop debiteuren   
Swanen, Jacop debiteur   
Janen, Dielis idem   
Scuermans, Peeter Peeter idem   
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Ansems, Adriaen debiteur   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211, fiche 9, rij 1 Erfdeling  5-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Michiel Joos + erflater   
Michielsen, Willem condivident 1e kavel   
Michielsen, Joos idem 1 gebont vande scuere (o)  
  4 parc. erven bij Magriet 

Stevens aensteede met 2 
cleijn streepkens daeraen, 
samen ca. 3 lopst. 

 

  9 eijcxkens  
  1/3 den Grooten ackere (z)  
Princen, Ariaen rentheffer   
Michielsen, Jan idem   
Michielsen, (4 andere kinderen) Joos condividenten 2e kavel woonhuijs, 2 gebont vande 

scuere, de gehele aensteede 
 

  2/3 den Grooten ackere (n)  
  den Heijlarenbeempt met den 

Gagelbocht 
 

  het voorste heijvelt  
…………… rentheffer Beecke  (Hilvarenbeek)  
Stevens, (kind) Ariken idem   
den H.geest van Leegemierde idem   
Jansen, Amijs crediteur   
Daniels, Jan rentheffer   
 pastoor / rentheffer Arendonk  
Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211v en 212, fiche 9, 
rij 1 

Verpachting  9-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diest, Lodewijck verpachter   
van Heijst, Antonis Sijmons pachter erffsteede ’de Lange voort’, 

Hoogemierde met 2 beemden 
 

  Arendonk (klotten)  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212, fiche 9, rij 2 Verkoop  10-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Joos Michiel Joos * verkoper   
…….., Wilbortken e.v. * verkoopster   
Dielissen, Bertolomeeus Huijbrecht 
Leenaert (en h.vr.) 

kopers stuck erffs, ca. 1 lopst., 
Lagemierde aent Vloeijeijnde 

Joost Jans Mijs (o, w), de 
gemeijnte (z), Jan Wouter 
Vijvers (n) 

Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
212 en 212v, fiche 9, 
rij 2 

Gelofte / vestiging van rente  10-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ooms, Maeijken Jan Leenaert * geloveres / rentgeldst.   
Mijs, Adriaen e.v. * gelover / rentgelder Scuermans ackere, ca. 2 

lopst., Lagemierde aent 
Vloeijeijnde 

de gelovers (o), de gemeijnte 
(w), Bertolomeus Huijbrechs 
(z), de rentheffers (n) 

Leijten, Dierick Herman Diericx (en 
huijsvrouw) 

rentheffers   

Verspaendonck, Dielis schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212v, fiche 9, rij 2 Verdeling van te betalen rentes  11-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborchs, Mattijs Corstiaen condivident   
Tielmansen, Adriaen rentheffer   
Panenborchs, Henrick Aerts momboir   
Panenborchs, (kinderen) Corstiaen condividenten   
den H.geest van Leegemierde rentheffer   
Scuermans, Antonis schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213, fiche 9, rij 2 Erfdeling  11-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Josijnken Corstiaen * condividente   
Woutersen, Jacop e.v. *  ½ scuer met ½ scuereeren (n)  
  den dries (w)  
  het Voorst lant (z)  
  de Steert (o, z)  
  de Doncken over de Aa (n)  
Aertsen, Maeijken Corstiaen condividente   
Panenborchs, Henrick Aerts momboir ½ scuer (z)  
  dries neven voorg. kavel (o)  
  het Voorst lant (n)  
  het Achterste lant (w)  
  de Doncken over de Aa (z)  
Scuermans, Antonis schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213v, fiche 9, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  15-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sebrechsen, Steven Peeter gelover / rentgelder beempt, ca. 2 lopst., 
Lagemierde 

pastoors Rouken (o), Antonis 
Scuermans (w), de gelover 
(z),  de pastoor (n) 
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  acker, ca. 1 lopst. inde 
Mispeleijntse ackere 

Henrick Wouter Aertsen (o), 
Goijaert Henricx (w), Antonis 
Scuermans (z), Dierick Dielis 
Hoppenbrouwers (n) 

Mijs, Joost Aert rentheffer Netersel  
Rijssens, Peeter Jan schepen   
Toemas, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213v, fiche 9, rij 2 Afrekening / kwitantie betr. koop van rentebrief 16-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Amijs Aert Joost verkoper   
Hoppenbrouwers, Dierick Dielis koper   
vanden Berge, Goidtscalck Wouters gelover / rentg. 1578   
Lucassen, Lucas Jan eerder rentheffer   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214, fiche 9, rij 2 Verklaring / schuldeis  2 ?-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Jan Jansen momboir / crediteur   
Meeus, Adriaen Laureijs toesiender / idem   
Stevens, (kind) Ariken crediteur (-trice)   
Mijs, Michiel Joos     
(Mijs, Joos + ?) erflater ?   
Geeraerts, Lambrecht geldschieter 1630   
………, Willem    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214, fiche 9, rij 2 Gelofte kwitantie 1652 18-2-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielissen, Bertolomeeus Huijbrecht 
Leenaert 

debiteur / gelover   

Moonen, Willem Adriaen Peeters crediteur   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis schepen   
Jacops, Jan ontvanger 1652   
Hermans, Peeter schepen 1652   
Caelen, Michiel ? schepen 1652 ?   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214, fiche 9, rij 2 Gelofte kwitantie 1651 18-2-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambrecht Geeraert debiteur / gelover   
Scuermans, Antonis Jan crediteur   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, …… schepen   
Goeijaers, Wouter schepen 1651   
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Hermans, Peter schepen 1651   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v, fiche 9, rij 2 Gelofte kwitantie 1654 19-2-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……., Dinghen wed.v. Dierick 
Michielsen 

debitrice / geloveres   

Hermans, Herman Toomas momboir   
Scuermans, Joos Joosten crediteur   
Sweerts, Peeter schepen   
Toemen, Herman schepen   
Verspaenendonck, Dielis 
(Verspaendonck) 

schepen 1654   

Huijbrechts, Bartolomeus schepen 1654   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v, fiche 9, rij 2 Gelofte betr. koopsom paarden 17-1-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Servaessen, Adriaen Wouter debiteur / gelover   
Denis, Cornelis (scepper) schipper ? / crediteur Oosterhout  
Truijens, Henrick koper   
Jansen, Adriaen schepen   
Geraerts, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v, fiche 9, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  28-2-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Jenneken wed.v. Jan Joost 
Verspreuwel 

debitrice / geloveres   

(Verspreuwel), Herman zoon / assistent   
(Verspreuwel), Cornelis zoon / crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v en 215, fiche 9, 
rij 2 

Gelofte / vestiging van rente aflossing 1651 27-2-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijcmans, Henrick Frans Corstiaen 
Peeter 

gelover / rentgelder dries, ca. 2 ½ lopst., 
Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

de vroente (o, z), de erfgen. 
Dingen Paridaens (w), 
Cornelis Henricx Otten (n) 

Mertens, Jacop momboir   
Henricx, Goijaert * toesiender   
vanden Ven, Joos Merten (onm.) rentheffer   
Geeraerts, Wouter schepen   
Rijssens, Peeter Jan schepen   
Jacops, Willem ontvanger i.n.v. vader 

1651 
  

Henricx, Aert * toesiender 1651   
Fabri secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
215, fiche 9, rij 2 Transport van oogst te velde  2-3-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beecke, Goijvaert Peeters Henricx transportant   
Moorsen, Peeter crediteur / verkrijger   
Mertens, Jan oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215, fiche 9, rij 2 Besteding van kind  15-3-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertens, Jan nom. offitij besteder   
Adriaensen, Aelken  besteed kind   
Keetelaers, Alit Adriaens moeder / aanneemster   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis schepen   
Plompen, Willem beheerder penningen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215v, fiche 9, rij 2 Verordening betr. stellen van borg door 

huurders van buiten 
t.b.v. den H.geest 15-3-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Dielis Jans schepen   
Scuermans, Antonis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215v, fiche 9, rij 2 Borgstelling  15-3-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoppenbrouwers, Dierick Dielis borg den Voldere ontr. den 
Scutsboom, ca. 5 lopst. 

de gemeijnte (w, z), 
Huijbrecht Leenaerts (n), 
Cornelis Jansen (o) 

Otten, Jan requirant / pachter (borg) erfdeel, Hoogemierde 
inde steede Evert Jan 
Pouwels 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215v, fiche 9, rij 2 Borgstelling  15-3-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Henrick Willem borg de Weege, ca. 3 lopst., 
Lagemierde 

de Aa (o), Hercules vanden 
Weege (z), de borgsteller (w), 
de Prelaet van Postel (n) 

Adriaensen, Adriaen requirant / huurder   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216, fiche 9, rij 2 Borgstelling  15-3-1641  



       Hooge- en Lagemierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief    Inv.No. 78 
door E.A.M. Verspaandonk 

 204 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborchs, Mattijs Corstiaen c.s. borg den Doncbeempt, ca. 4 lopst. 
, Lagemierde 

de Aa (o), Wouter Peeters 
Coolen (z, w), den H.geest 
beempt van Reusel (n) 

Gijsbrechsen, Niclaus requirant   
Hermans, Peeter crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216, fiche 9, rij 2 Gelofte afgelost 1649 18-1-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Henrick Toomas debiteur / gelover   
……., Lijsken wed.v. Cornelis Jaspaers creditrice   
Geraerts, Wouter schepen   
Diericx, Toomas schepen   
Jansen, Mattijs assistent 1649   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216, fiche 9, rij 2 Registratie van verklaring ca. 4 –1641  18-1-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Thoomas Henrick Toomas deponent (ziek)   
…….., Lisken wed.v. Cornelis Jaspaers geldschietster   
Geeraerts, Wouter schepen   
Diericx, Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v, fiche 9, rij 2 Afrekening  18-1-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Jan huurder   
Wouters, Marij Jan moeder / creditrice   
Geeraerts, Wouter schepen   
Diericx, Toomas schepen   
(Wouters), Cornelis Jan getuige   
Geeraerts, Henrick toesiender   
(Wouters), (onm.kind.) Jan    
Kiebis, Lambrecht getuige   
Leenaerts, Philips idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v, fiche 9, rij 2 Gelofte en notitie  18-1-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Jan debiteur / gelover   
Wouters, Mariken Jan moeder / creditrice   
Geeraerts, Wouter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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216v, fiche 9, rij 2 Verkoop  18-1-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Philips Leenaert * verkoper   
………,Tanneken e.v. * verkoopster   
Wouters, Cornelis Jan broer / koper stuck erffs, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde op de hoek van 
de Arendonkse straat 

de Arendonkse straat (o), 
ander deel (z, w), de erfgen. 
Jan Mattijs Luijten (n) 

  (deel) den Hanenrijt  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217, fiche 9, rij 2 Verkoop  15-3-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielis, Huijbrecht Leenaert * verkoper   
…….., Dingen e.v. * verkoopster   
Huijbrechts, Jan zoon / koper steede, huijsinge etc., bijna 1 

lopst. Lagemierde ontr. den 
Scutsboom 

Cornelis Jansen (o), de 
Wildere (z), de gemeijnte (w, 
n) 

Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217 en 217v, fiche 9, 
rij 2 

Gelofte / pandstelling  16-3-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Joos Michiel Joos gelover aensteede, huijsinge etc., ca. 
3 lopst. 

de gemeijnte (o, z), 
Bertolomeus Huijbrechs (w), 
Henrick Aerts (n) 

  acker lants, ca. 2 lopst. Jaenken Nijs (o), de santstrate 
(w), Dierick Hermans (z), 
Bertolomeus Huijbrechs (n) 

  stuck lants, ca. 1 lopst. Willem Michielsen (o), 
Dierick Hermans (z), Griet 
Stevens (n), de santstrate (w) 

Mijs, Michiel Joos geldschieter 1630   
Hicspoors, Cornelis + destijds erflater   
Stevens, (kind) Ariken destijds gelegateerde   
Michielsen, (kind. ) Jan rentheffers   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217v t/m 218v, fiche 
9, rij 2 

Verkoop en Rekening in marge: aflossing rente 1646 18-2-1641 / 16-3-1641 
en 21-3-1641(marge)  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Jan Michiel Joos verkoper   
Bernouts, Jacop  verkoper   
Bernouts, (onm.kind. *) Jacop    
Mijs, Magriet Michiel Joos moeder van *   
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Meeus, Aert Jan momboir / verkoper   
Henricx, Goijaert toesiender / verkoper   
Michielsen, (onm.kind. ) Wouter    
Fabri, Niclaus Henricx i.n.v. gemachtigde /verkoper   
Breecpot, Anneken Niclaus (onm.)    
Mijs, Michiel Joos + erflater   
Huijbrechsen, Bertolomeeus (en h.vr.) kopers aensteede, huijsinge, 

erffenissen (behalve 1 gebont 
in de schuur), Lagemierde 

de gemeijte (w, n), Dierick 
Hermans (o), Magriet 
Steevens (z) 

  acker lants, 4 lopst. de Santstrate (w) 
  beempt aende Heijlaren, over 

en voor de Aa 
 

  het Achterste heijvelt  
  den Gagelbocht  
Stevens, (kind) Ariken crediteur (-trice)   
den H.geest van Leegemierde rentheffer   
Jansen, Amijs idem   
Daniels, Jan idem   
Bellaerts, Jan idem Beecke (Hilvarenbeek)  
 pastoor / rentheffer Arendonk  
Scuermans, Antonis schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Michielsen, Joos    
Corsten, Jan ontvanger 1646   
Princen, Adriaen idem   
Jansen, Herman oud schepen 1646   
Fabri secretaris   
Plompen, Willem crediteur    
Leijten, Joos    
Mertens, Jan vorster   
Dielis, Dierick borgemr.   
Scuermans, Joos idem   
Jansen, Herman idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218v, fiche 9, rij 3 Verkoop   26-3-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Joos Michiel Joos verkoper   
Mijs, Magriet Steven Joos koopster het Voorst lant, ca. 5 spijnts., 

Lagemierde aent Vloeijeijnde 
Willem Michielsen (o), 
Dierick Hermans (z), de 
Santstrate (w), de koopster 
(n) 

Toemen, Herman schepen   
Sweerts, Jan Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219, fiche 9, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  26-3-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, Cornelis Niclaus debiteur / gelover   
Cornelissen, Leenaert crediteur   
Toemen, Herman schepen   
Sweerts, Peeter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
219 en 219v, fiche 9, 
rij 3 

Gelofte  30-3-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rijssens, Peeter Jan schepen / gelover Hulsel  
Hermans, Herman Toomas schepen / idem   
Abrahams, Wouter kerkmr. / idem   
Peetersen, Jan Henrick kerkmr. / idem   
Aerts, Paridaen h.geestmr. / idem   
Demis, Willem (Denis) h.geestmr. / idem   
Raijen, Maeijken Bertel alias Henrick 
vander Waerden wed.v. Dielis Jansen 
Swagemakers 

creditrice   

Sweerts, Peeter schepen   
Sweerts, Jan    
Fabri secretaris   
Cornelis, Peeter Mouris gelover / borg den Deenen dries, ca. 200 

roeden, Hulsel 
Peeter Jans Plompen (o), de 
gemeijte (z), Jan Aert Dielis 
(w), een lijwech (n) 

Scuermans, Antonis Jan rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219v, fiche 9, rij 3 Gelofte afgelost 1647 17-2-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Jan Henrick aenden Scutsboom debiteur / gelover   
Cornelissen, Peeter Mouris crediteur   
Raeijen, Maeijken    
Scuermans, Antonis schepen   
Diericx, Tomas schepen   
Sweerts, Peeter schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219v, fiche 9, rij 3 Gelofte  17-2-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaertsen, Jan Crijn debiteur / gelover   
Cornelissen, Peeter Mouris crediteur   
Raeijen, Maeijken    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220, fiche 9, rij 3 Verkoop  20-12-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambrecht Geerit * verkoper   
……., Sarken (Saerken) e.v. * verkoopster   
Peetersen, Peeter Herman (en h.vr.) kopers het Baten beemdeken met een 

straetken daeraen, 
Lagemierde (leen van 
Grobbendonck) 

de gem. heijde (o), Lijsken 
Jans van Hoove e.a. (z), ’t 
Laer (w), Henrik Verbanit (n) 
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  1 lopst. lants, Lagemierde Jacop Mertens (o), de 
verkopers (z), de gem. strate 
(w), de kopers (n) 

Verspaendonck, Dielis leenman / schepen   
Coolen, Wouter leenman / schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220v, fiche 9, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  3-4-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Laureijs Peeter Jan gelover / rentgelder den Boomgaert, ca. 2 lopst., 
Hulsel 

de erfgen. Geerit Wilbortsen 
(o), Peeter Peeters Jan 
Joosten (z), de erfgen. 
Wilbort Jansen (w), Paridaen 
Aertsen (n) 

Goutsmetsen, Wouter Jan Lavreijs (en 
huijsvrouw) 

rentheffers   

Sweerts, Peeter schepen   
Toemas, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220v, fiche 9, rij 3 Testament  5-4-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boonaertsen, Maeijken Jooris wed.v. 
Mr. Quintijns 

testatrice (ziek)   

(Quintijns), (4 kind.) erfgenamen   
Sweerts, Peeter schepen   
Toemen, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221, fiche 9, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte afgelost 1651 8-4-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Thomas Leenaert debiteur / gelover   
Scoormans, Niclaus Jan Willem momboir   
Scoormans, (onm.kind.) Willem Jan 
Willem 

crediteuren   

Jansen, Dielis Adriaen oud schepen   
Leenaerts, Jacop getuige   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221, fiche 9, rij 3 Kwitantie  8-4-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scoormans, Niclaus Jan Willem crediteur   
Leenaertsen, Jacop Mr. debiteur   
Scoormans, Jan Willem vroeger crediteur   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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221 en 221v, fiche 9, 
rij 3 

Erfwisseling  8-4-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Reusele, Wouter Jan Wouters verkrijger 2 delen inde Hanen? rijt ander deel (o), Jacop Mr. 
Leenaertsen (z), ander deel 
(w), de gemeijnte (n) 

Willemsen, (erfgen.) Willem Jan daarvoor eigenaars   
Cornelis, Lambrecht (en h.vr.) verkrijgers parc. erffs int Platvelt, ca. 50 

roeden 
ander deel (o), den Merien ? 
beempt (z), de verkrijgers 
(w), de gemeijnte (n) 

Geeraerts, Wouter schepen   
Diericx, Toomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221v, fiche 9, rij 3 Gelofte / vestiging van rente niet afgemaakt / vervallen 11-4-1641 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Agneet Henrick Willem * geloveres / rentgeldst.   
Peetersen, Niclaus e.v. *    
Peeters, Herman momboir / gelover   
Kemps, (onm.kind.) Antonij Joosten rentgelders acker lants, ca. 9 lopst., ontr. 

den Braeckhoeck 
 

Willemsen, Adriaen Tielman rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221v en 222, fiche 9, 
rij 3 

Gelofte / vestiging van rente afgelost 1655 11-4-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Herman Peeter momboir / gelover   
Kemps, (onm.kind.) Antonij Joosten rentgelders 1/3 den Boonacker, en … 

daraen, het geheel ca. 9 
lopst., Lagemierde 

Michiel Antonis (o), Cornelis 
Henricx / Henrick Fransen (z) 
, de erfgen. Adriaen 
Bertolomeeus (w), Jacop 
Aertsen (n) 

Willemsen, Adriaen Tielman rentheffer   
Jacopsen, Agneta Henrick * mede geloveres   
Peetersen, Niclaus e.v. *    
Scuermans, Antonis schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   
Lemmius, Gegroris  
(Gregorius Lemmens) 

ontvanger 1655   

Huijbrechts, Bartholomeus schepen 1655   
van Keppelfox, Henrick schepen 1655   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222, fiche 9, rij 3 Gelofte   11-4-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Dielis Jans debiteur / gelover   
Coolen, Wouter debiteur / gelover   
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Willemsen, Adriaen Tielman crediteur   
Scuermans, Antonis schepen   
Geeraerts, Wouter schepen   
Vijvers, Jan Wouter gelover    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222 en 222v, fiche 9, 
rij 3 

Kwitantie  23-4-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loosen, Adriaen  crediteur   
vanden Scoor, Henderick e.v. * verkoper   
Jacops, Geertruijt *    
Jacops, Agneta Henrick  wed.v. Antonis 
Joosten Kemps 

vroeger kopers / 
debitrice 

1/3 erfsteede, Lagemierde  

Duijs, J. notaris   
Rijssens, Peeter Jan schepen   
Hermans, Herman Toemas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v, fiche 9, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  23-4-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Agneta wed.v. Antonis Joosten 
Kemps * 

debitrice / geloveres huijs, hoff, aengelag aenden 
Braeckhoeck 

 

Peeters, Niclaus e.v. *    
Loosen, Adriaen (en h.vr.) crediteuren   
Sweerts, Peeter schepen   
Toomas, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v en 223, fiche 9, 
rij 3 

Lening / pandstelling  27-4-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Jacop * debiteur   
…….., Cateijn (Catelijn) e.v. *  den Bacxbocht, Lagemierde 

aenden Vloeijeijntsen dijck 
de Aa (o), Dielis 
Verspaendonck (z), de 
erfgen. Jan Matteusen (w, n) 

Scuermans, Joos Joos geldschieter    
Scuermans, Antonis schepen   
Verspaendonck, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223, fiche 9, rij 3 Gelofte afgelost 1655 27-4-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechs, Bertolomeeus debiteur / gelover   
Scuermans, Joos Joosten (Jansen ?) crediteur   
van Keppelfox, Henrick schepen 1655   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen 1655   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
223, fiche 9, rij 3 Transport van rentebrief  11-2-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Velde, Corstiaen Jacop (i.n.v. 
vrouw) 

transportant   

Scuermans, Joos Joosten verkrijger   
Luijten, Steven Gerits gelover / rentgelder   
Meeus, Jan Henrick Mattijs eerst rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v, fiche 9, rij 3 Verpachting  11-2-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborchs, Henrick Corstiaen i.n.v. momboir / verpachter   
Panenborchs, Jenneken Corst. (onm.)    
Panenborchs, Maeijken Corst. (onm.)    
Corstiaens, Mattijs verpachter   
Gijsbrechs, (Nicolaes ?) pachter erffsteede, Lagemierde  
………, Dielis schepen   
Scuerman, …. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v, fiche 9, rij 3 Aanstelling borgemeester  5-3-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moorsen, Henrick borgemeester Hulsel  
Sweerts, Peeter schepen   
Sweerts, He…. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v, fiche 9, rij 3 Machtiging  23-3-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pluijms, Peeter constituant   
van Westmal, Niclaus Adriaensen idem   
Mertens, Jan Jans gemachtigde   
Scuermans, Antonis schepen   
………, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v, fiche 9, rij 3 Notitie  16-6-1651  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michielsen, Willem debiteur / gelover   
Augustijns, Peeter crediteur   
Jansen, Jan Adriaen schepen   
Fabri secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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224, fiche 9, rij 4 Notitie  15-2-1639  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laureijssen, Peeter debiteur / gelover   
Seelen, Niclaes crediteur   
 h.geestmrs. / credit. Lagemierde  
Jansen de moldere, Adriaen    
Daniels, Henrick h.geestmr.   
Spaengiaerts, Dielis (Verspaendonck) schepen   
Coolen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224, fiche 9, rij 4 Notitie / kwitantie  15-2-1639  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Willem crediteur   
Henricx, Goijaert debiteur / gelover   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224, fiche 9, rij 4 Notitie (2x)  20-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenaerts, Jacop Mr. debiteur / gelover   
Scoormans, Jan Willem crediteur   
Willemsen, Niclaus Jan    
Huijbrechs, Steven    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224, fiche 9, rij 4 Notitie  betr. fol. 208v 29-1-1641  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, (kind.) Henrick Jan Peeter rentgelders huijs inde Coeijstraet  
  Corenbocht  
  Peertsdries  
  Pouwels Willekens acker  
  de Lange voren van den 

Kerckacker 
 

  de Achterste nieuwe bochten  
  Bosacker  
  Groote halve beemt  
  heijvelt over de beemt  
  Papen heijvelt  
Peeters, Herman vroeger momboir   
 benefitie / rentheffer Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224, fiche 9, rij 4 Notitie   21-3-1640  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Henrick e.v. *    
Swanen, Oeijken * creditrice   
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Tijs, Jacop Jansen gelover / debiteur   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224, fiche 9, rij 4 Notities betr. fol. 56 en 57 12-7-1638  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 bagijn / creditrice Lier  
  huijs int Coldersrode  
Maas, Jan Jans rentgelder acker aan de Lindestraat, 

Hoogemierde 
 

Postel (abdij van-)  rentheffer   
 

Einde jan. 2012 
 
 
 
 


