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folio no. soort akte opmerkingen datum 
schutblad, fiche 1, rij 1 Memorie betr. de 40e penning 1-4-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Keppelfox, Cornelis secretaris   
van Keppelfox, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
(los) , fiche 1, rij 1 Testament  22-8-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coelen (Colen), Wolter Peter e.v. * testateur   
vander Hagen, Mergriet Michiel Aerts * testatrice   
(Coelen), Catalien # dochter / gelegateerde   
………, Albert zoon van # / idem   
Verspannedonck (Verspaendonck), Dilis 
Janse 

schepen   

Huijbrechts, Bartholomeus idem   
van Keppelfox, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1, fiche 1, rij 1 Verkoop  10-8-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jan verkoper   
Meijs, Meijs Jans idem   
Cornelis ?, Peter e.v. # idem   
Meijs, Jenneken Jan #    
Wolters (Wouters), Peter e.v. * verkoper   
Derickx, Maeijken *    
Derickx, Jan verkoper   
Rubbens, Jan Wolter idem   
Renniers, Hub. ^ koper   
………, Neijtien e.v. ^  aanstedeken, Lagemierde 

aende strate 
de pastorie (o), de gem. strate 
(z ?), de weg van Jan Wolters 
(w), dekind. Jacop Jansen van 
Hellemont (n) 

Verspannendonck, Dilis Jansen schepen   
Huijbrechts, Bartolomeijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  15-9-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Jordens (en h.vrouw) debiteuren / gelovers   
Lenders (Leenders), Hendrick Hub. 
i.n.v. 

momboir   

Lenders, Maergriet Hub. creditrice   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v, fiche 1, rij 1 Erfwisseling  21-9-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Wittens, Harmen (en h.vrouw) verkrijgers den Langen ackere, ca. 2 
lopst., Lagemierde ontrent de 
kerck 

Wouter Goeijaerts (o, n), Jan 
Corstiaensen (z), Dierck 
Harmens (w) 

Wittens, Hendrick (en h.vrouw) verkrijgers den halven Steenacker, ca. 2 
lopst., Lagemierde ontrent de 
kercke 

de pastorie (o, z), Lambert 
Bartolomeus e.a. (w, n) 

Verspaendonck, Dielis schepen   
Huijbrechts, Bartolomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v en 2, fiche 1, rij 1 Afrekening betr. nalatenschap 21-9-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, (erfgen.) Cornelis    
Wittens, (erfgen.) Ariaen    
Wittens, Hermen    
Bastiaensen, Geereit    
Bastiaensen, (kind.*) Geereit    
Wittens, Liesabet moeder van *   
  den halven beemt  
Goiaerts, Wouter    
Sprewel (Verspreuwel), Ariaen    
Jacops, Merten    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2, fiche 1, rij 1 Gelofte in marge: kwitantie 6-2-1660 28-9-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Hendrick i.n.v. momboir / gelover   
Joosten, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Siebrechts (Sebrechts), (onm.kind.) 
Steven Peters 

   

van Keuick (Kuijck), Jan Jansen crediteur   
Verspaenendonck, Dielis Jansen schepen   
Huijbrechts, Bartolomeus idem   
Harmens, Peeter schepen 1660   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2, fiche 1, rij 1 Vernadering betr. 3 wilgebomen 29-9-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaerts, Cornelis vernaderaar   
Snellens, Goeiaert koper Reusel  
Geereits (Gerrits), Wouter verkoper   
Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v, fiche 1, rij 1 Verkoop met kwitantie 13-5-1659 1-10-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Harmen Jansen (en h.vrouw) verkopers   
Mateus (Matheeus), Willem (en h.vr.) kopers den Langen ackere, ca. 2 

lopst., Lagemierde ontrent de 
kercke 

Wouter Goeiaerts (o, n), Jan 
Corstiaens / Wouer Goeiaerts 
(z), Dirck Harmens (w) 
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Verspaenendonck, Dielis Jans schepen   
Huijbrechts, Bartolomeus idem   
Harmens, Peeter idem 1659   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v, fiche 1, rij 1 Gelofte met kwitantie 21-2-1669 21-10-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Harmen Jansen (en h.vrouw) debiteuren / gelovers   
Dielis, Dielis Peeter crediteur   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
Peeters, Jan Dielis ontvanger 1669   
Coolen, Jan Wouter schepen 1669   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 en 3v, fiche 1, rij 1 Arrest van penningen (3x)  met afrekening 29-10-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Peeter Jacop  arrestant   
Martens, Jacop vader / gew.borgemr.   
Reiniers, Huijbrecht * beheerder   
Heckpors (Heckspoors / Hixpoors), 
(erfgen.) Jenneken Jansen 

debiteuren   

Hoppenbrouwers, (erfgen.) Dierck 
Dielis 

arrestanten    

Hoppenbrouwers, Dierck Dielis gewezen borgemr.   
Hoppenbrouwers, Jan Dierckx idem   
Schuiermans (Schuermans), Joost gewezen borgemr. / 

arrestant / borg 
  

Reiniers ??, Nielte (Neeltje) Huijbrecht 
e.v. * 

   

van Keppelfox, Hendrick schepen   
Huijbrechts, Bartolomeus idem / borg   
Hoppenbrouwers (4 kind.) Jan Dielis (gewezen borgemr.)   
Hoppenbrouwers, (erfgen.) Dierick 
Dielis + 

   

Harmens, Ariaen borg   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  4-11-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jansen (en h.vrouw) verkopers   
Mateisen (Mathijssen), Jan Goeiaert koper beemd, Lagemierde aen het 

Vloeient 
Jan Joosten (o, z), de erfgen. 
Jan Peeters (w), de koper (n) 

Huijbrechts, Bartolomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4, fiche 1, rij 1 Overdracht van penningen  6-11-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claessen, Steven debiteur   
Bartolomeeus, Claes vader / ontvanger   
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Swaenen, Jacop daarvoor debiteur   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport met vernadering 1-12-1654 26-11-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mauris, Hendrick (en kinderen) verkopers   
vanden Hovel (Heuvel), Ivo stadhouder / koper erf, 1 roede breed, lang 6 

roeden 7 ½ voeten 
de Aa (w), Paridaen Aerts (z), 
de verkoper (n) 

Huijbrechts, Bartolomeus schepen   
Peeters, Jan idem   
Maurus, Peeter vernaderaar   
Sweerts, Jan Hendrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  1-12-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaerts, Goeiaert (en h.vrouw) verkopers   
Dierckx, Tomas (en h.vrouw) kopers acker lants, ca. 1 lopst., 

Hoogemierde inde stadt van 
Luttel Tornout 

Tomas Dierckx / de kind. 
Tomas Hendrick Colen (o), 
de kind. Tomas Hendrick 
Colen (z), Claes Jan Beecken 
(w), de kopers (n) 

Sweerts, Jan Hendrick schepen   
Peeters, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v en 5, fiche 1, rij 1 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing  9-9-1660 1-12-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Thomas (en h.vrouw) gelovers / rentgelders den Beeckackere, ca. 4 lopst., 
Hoogemierde bij de kercke 

Tomas Dierckx (o), de wed. 
Frans Wouters (z, w), 
Goeiaert Goeiaerts (n) 

Goeiaerts, Maeiken begijntje / creditrice / 
renthefster 

Turnhout  

vanden Barge, Goiaert gemachtigde / 
ontvanger 1660 

  

vanden Barge, Wouter Geerts schepen 1660   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  1-12-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Peeter (en h.vrouw) verkopers   
Aerts, Peeter (en h.vrouw) kopers heijvelt, ca. 1½ lopst., Hulsel 

aende Hollande 
de gemeente (o, n), Peeter 
Laurens (z), Hendrick Mories 
(Maurus)(w) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v, fiche 1, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  1-12-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Migielsen, Eijken wed.v. Jan 
Henderickx 

geloveres / 
rentgeldster 

den Groten dries, ca. 10 lopst. 
, Hulsel aende Kermisberg 

Peeter vander Voort (o) 
Cornelis Peeters (z), de 
gemeente (w), Wilber Everts 
/ de gemeente (n) 

Daeniels (Daniels), Nieis (Nijs) zwager / assistent   
de H.geest van Netersel rentheffer Netersel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v t/m 7, fiche 1, rij 2 Erfdeling  6-1-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paulus, Peeter (wedn.) vader / condivident 1e 
kavel 

5 parten inde huijsinge aent 
Voorteind, met de aensteede, 
Hulsel,  5 parten in bakhuis 
(o), 5 parten in de schuur (o), 
(schop onbedeeld) 

ander deel (o), de gem. 
straete (z), Steven van Herck 
(w, n) 

  5 parten inden Bogaert (o)  
  5 parten inden Coelhoff (w)  
  5 parten inden Hogenbocht  
  5 parten in de Mortel (z)  
  5 parten  int Biesseven (z)  
  5 parten int Locken (Looken) 

(o) 
 

  5 parten inden Groeten bempt 
(z) 

 

  het Clein bemptdeken aen de 
Aa 

 

  5 parten inden Hoogendries 
(n) aen de Aa 

 

  5 parten inden Boegaert (z)  
  5 parten int Groet heijvelt (w)  
  5 parten inde Eersel (o) en 5 

parten (nw) 
 

  Jan Riessens bempt  
  de Janen acker  
  ½  het Locken (Looken) (o)  
  ½ den Bochtacker (w)  
  ½ den Langen acker (n)  
  de Cromme Aa (o)  
  den Weiden hoff  
  ½ Nieuvelt aende heij  
  ½ de Wielriet (Wielrijt) (o)  
  ½ lopst. neven den bargh  
Paulus, Maeicken Peeter * condividente 2e kavel   
Goetsmiets (Goutsmits), Steven Laurens 
e.v. * 

   

Paulus, Jenneken Peeter # condividente 2e kavel   
Aertsen, Peeter e.v .#    
Peeters, Peeter Dierck i.n.v. momboir   
Peeters, Cornelis i.n.v. toesiender   
Paulus, Ariken Peeter condivident(e) 2e 

kavel 
1/6 huijsinge (w), 1/6 schuur 
(w), 1/6 bakhuis, 1/6 aenstede 
naest de camer 

 

  1/6 inden Coelhoff (o)  
  1/6 inden Hogenbocht 

(midden) 
 

  1/6  int Biesven (n)  
  1/6 int Locken (Looken) (w)  
  1/6 Mortel (n)  
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  1/6 Boegerts weijvelt (n)  
  de achterste Cromme Aa (n)  
  1/6 Grote bempt met 1/6 

Clein bemptdken daeraen 
 

  1/6 inden Hoogendries (z)  
  1/6 int Groet heijvelt (no)  
  1/6 inde Eersel (midden)  
  ½ Nieuvelt nevens den 

Hoogendries (n) 
 

  ½ Wielriet (Wielrijt) (nw) ander deel (o) 
  Jan Riessens aensteede de gemeente (o, n), ander 

deel (w) 
  Jan Riessens Biesseven Jan Aerts (o), de gem. 

ackerweg (z), Peeter Laurens 
(w), de erfgen. Jan Peete 
Joost (n) 

  ½ Jan Riessens Loocken (w)  
  ½ den Langen acker (z)  
  ½ den Bochtacker (o) ander deel (w) 
  den Calverbocht de gem. straete (o), Paridaen 

Aerts (z), ander deel (w), 
Peeter Goutsmiets (n) 

  dries Paridaen Aerts (o), Peeter 
Goutsmits (z), de gem. acker 
weg (w), Hendrick Maurus 
(n) 

Peeters, Maeicken Dierck + moeder / erflaatster   
Sweerts, Jan Henrick schepen   
Peeters, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  14-12-1654 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrick, Joost Jan debiteur / gelover   
Fabrij, Niclaes Henricks i.n.v. momboir   
Fabrij, Heiltien (Heijltje)Peeter creditrice   
Fabrij, Jenneken Peeter idem   
Sweerts, Jan Hendrick schepen   
Peeters, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v en 8, fiche 1, rij 2 Pandstelling betr. ‘incomelingen’ 13-1-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matteus, Willem e.v. *  den Langen acker, ca. 2 lopst. 
, Lagemierde aent kerckhoff 

Wouter Goeiaerts (o), Jan 
Corstiaens / Wouter 
Goeiaerts (z), Dierck 
Harmens (w) 

vander Weerde, Maeiken Hendricks *    
 h.geestmeesters Welde (Weelde)  
Schellinckx, do. Paulus (predikant)   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Hendrick idem   
Jacops, Willem h.geestmr.   
Schuermans, Jan Antonis idem   
Peeters, Jan Hendrick gesworen   

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 7

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 t/m 10, fiche 1, rij 2 Erfdeling  14-1-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrickx, Corstiaen Peeter condivident ( ½ ) 1e 
kavel 

kamer, kelder, neercamer, 
hoochcamer (z), ½ 
schoorsteen, Hulsel aenden 
Heijcant 

 

  de schuur, kooi daaraan  
  ½ hoff (n) de gemeente (o), Quintijn 

Leenmans (n) 
  ½ tenden de camer  de erfgen. Jan Ariaen 

Willems (w) 
  ½ Blick inde aensteede (z) ander deel (o), Paridaen 

Hendrickx (w), ander deel (n) 
  ½ Peer Engelen steede Harmen Thomas (o, z) 
  ½ Nieu heijvelt (waar de 

schuur op staat) 
Peeter Peeters Sweerts (o), 
andere delen (z, w), de 
gemeente (n) 

  ½ de Goenacker 
(Groenacker) (n) 

de erfgen. Ariaen Willems, de 
gem. kerckpat (w) 

  ½ de Nartinghe  het Cloester (n), den gem. 
kerckpat (w) 

  ½ den Woesten hoff (o) ander deel (w), de gemeente 
  ½ den Langen acker (z) 

achter de kercke 
Jan Hendrick Sweerts (o) 

  den Weiert het Cloester van Postel (n, o), 
de Aa / ander deel (w) 

Daeniels (Daniels), Nies (en h.vr.) condivident ( ¼ ) 2e 
kavel 

samen met 3e kavel: de 
wederhelft van voorgaande 
percelen als volgt 

 

  voorhuijs, achterhuijs, kelder 
(n), ½ schouw 

 

  ½ hoff  Quintien Lemmens 
(Leemans) (n), ander deel / 
Peeter vander Voort (o) 

  ½ hoff teinde de camer eigen (o), ander deel (z), de 
erfgen. Ariaen Willems (w), 
Abraham Jansen (n) 

  ½ het Blick eigen / ander deel (o), de 
erfgen. Harmen Thomas (z), 
ander deel (w) 

  ½ Peer Engelen steedeken ander deel (o), de erfgen. 
Harmen Thomas (z), eigen 
(w, n) 

  ½ Nieu erve Peeter Peeters Sweerts (o), 
eigen / ander deel (z) 

  ½ den Groen acker ander deel (o), Pariaen 
Hendricks (z), de gem. 
kerckpat (w), ander deel (n) 

  ½ Nerting de erfgen. Harmen Thomas 
(o), het Bussele van het 
cloester van Postel (z), de 
gem. kerckpat (w), ander deel 
(n) 

  ½ den Woesten hooff ander deel (o), de gemeente 
(z, w, n) 

  ½ den Langen acker achter 
den kerckhof 

ander deel (o), de gem. weg 
(z), Aert Cornelis (w, n) 

  de Weiert ander deel nevens de Aa (o), 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 8

de erfgen. Wouter Staeps 
(Staps)(z), Harmen Thomas 
heijvelt (w), het Cloester van 
Postel (n) 

Nies (Nijssen), Peeter i.n.v. momboir   
Peeters, Corstiaen i.n.v. toesiender   
Neisen (Nijssen), (3 voorkind.) Daniel condividenten 3e kavel   
Daniels, Nies condivident 3e kavel   
de Wit, Jan Ariaensen i.n.v. vader / momboir   
de Wit, (2 onm. nakind.*) Jan Ariaensen condividenten 3e kavel   
Hendrickx, Liesabet Peeter + moeder van *   
van Beck (Beeck), Peeter Hendrickx + erflater   
Daniels, Jacop    
Sweerts, Jan Henrickx schepen   
Peeters, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 2 Verkoop met kwitantie 17-2-1660 19-1-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuermans, Antonis Jan (en h.vrouw) verkoper   
Jansen, Liesabet * verkoopster   
Goevert (Govers), Lodewijck e.v. *    
Meijs, Joost Jan (en h.vrouw) kopers den Dieck (Dijck ?)bocht, 2 

lopst., Lagemierde aent 
Mispeleinde 

Gerit Bastiaens (en kind.)(o, 
w), de gem. wech (z, n) 

Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Hendrick idem   
………, Margriet wed.v. Antonij 
Schuijrmans + 

ontvangster 1660   

Schuijrmans, Jan zoon 1660   
Wittens, Henderick schepen 1660   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v, fiche 1, rij 2 Gelofte in marge: kwitantie 22-9-1655 19-1-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jan (en h.vrouw) debiteuren / gelovers / 
kopers 

½ den Dickbocht   

Goeverts (Goovers), Lodewijck * crediteur   
Jansen, Liesabet e.v. *    
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Hendrick idem   
Schuermans, Antoni getuige 1655   
Peeters, Jan Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v en 11, fiche 1,rij 2 Verkoop / transport van erfdeel  3-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan Jan (en h.vrouw) verkopers   
Wouters, Cornelis Jan (en h.vrouw) kopers roerende en onroerende 

goederen 
 

Caelen, Migiel schepen   
Ariaensen, Jan Dielis idem   

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 9

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 10-3-1674 6-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Philips (en h.vrouw) debiteuren / gelovers   
Wouters, Jan i.n.v. momboir   
van Helmont, (kind.) Jacop Jansen crediteuren   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
van Helmont, Wouter Jacops    
van Helmont, Joost Jacops    
van Hellemont, Jan Jacobs    
van Hellemont, Heijltie Jacobs    
Hermens, Adriaen schepen 1674   
Hermens, Hermen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v, fiche 1, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  6-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Joost debiteur / gelover   
Wouters, Jan i.n.v. momboir   
van Helmont, (kind. ) Jacop Jansen crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v, fiche 1, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 16-8-1657 13-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Becken (Beecken), Antonis Jacops (en 
huijsvrouw) 

debiteuren / gelovers   

van Dieck (Dijck), Jan (en h.vrouw) crediteuren   
Calen (Caelen), Migiel schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Leenders, Jacop schepen 1657   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 3 Overeenkomst betr. onderhoud onwettig kind 15-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dieckmans (Dijckmans), Peeter Dierck vader   
Fransen, Liesabet Hendrick * moeder   
………, Heijlken dochter   
Fransen, Hendrick vader van *   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Hendrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v, fiche 1, rij 3 Gelofte in marge: kwitantie 3-11-1679 24-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pauwels, Peeter debiteur / gelover   
Verheese, Jan Hendrick (en h.vrouw) crediteuren   
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van Keppelfox, Hendrick schepen   
Sweerts, Jan Hendrick idem   
Maurus, Peeter idem   
Crienen (Crijnen), Jan idem   
Goutsmits, Jan Fraijsen debiteur 1679   
Ansems, Michiel schepen 1679   
Hobma, H. secretaris 1679   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Gelofte met kwitantie 1-9-1661, met 

overeenkomst betr. afloss.17-2-1668 
en kwitantie 19-3-1676 (fol. 12v) 

23-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Aert (en h.vrouw) debiteuren / gelovers   
Ariaensen, Jan # i.n.v. momboir   
Leenders, Jacop i.n.v. toesiender   
Leenders, (onm.kind.*) Thomas    
Joorisen, Ariaentje moeder van *   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem    
Jansen, Jan Adriaen # momboir 1661   
vanden Barge, Jan Wouters schepen 1661   
Franssen, Wouter schepen 1668   
Verbruggen, Goeijaert idem   
Schuijrmans, Jan schepen 1676   
vanden Sande, Marcelis idem   
Maes, Jan idem   
Hobma, H. secretaris 1676   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  23-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Leenders, Jacop i.n.v. toesiender / idem   
Leenders, (nakinderen *) Thomas    
Jooris, Ariaentien moeder van *   
vanden Broecke, Thomas Dierckx i.n.v. momboir / koper   
Leijten, Aert # i.n.v. toesiender / idem   
Leenders (onm.voorkind.) Thomas    
Corstiaens, Hendrick (en h.vrouw) kopers ¼ beempt aenden Langevoort 

, Hoogemierde 
de Aa (o), de Langevoort (z), 
de gemeente (w), de erfgen. 
Jan Corstiaensen (n) 

  1/3 den Langen ackere de erfgen. Jan Matteijsen 
Luijten (o), Ariaen 
Schormans (z, n), de 
gemeente (w) 

  (huis, eerder verkocht)  
Leijten, Aert Joost #    

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14, fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  23-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Miertmans, Cornelis Jan (en h.vrouw) gelovers / rentgelders aensteede, huijs, hoff, 6 lopst. 
land daeraen, Hoogemierde 

Jan Heijlijgers (o), de 
gelovers (z, w), de gemeente 
(n) 

Zeegers, Hr. Jacop (beurs van -) rentheffer   
Leenders, Thomas daarvoor rentgelder   
Becken (Beecken), Jacop Hendrick collateur   
Goeiaerts, Wouter idem   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v, fiche 1, rij 3 Gelofte   23-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Aert Joost (en h.vrouw) debiteuren / gelovers   
Leenders, (voorkind.) Thomas crediteuren   
Willemsen, Marselis + eerder testateur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 3 Erfwisseling met kwitantie 12-1-1660 23-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Aert Joost (en h.vrouw) verkrijgers stuck lants, 3 lopst. 11 roeden 
, Hoogemierde 

Jan Heijligers (o), Maeiken 
Wouters (z), de verkrijgers 
(w), Henderick Jan Tijs e.a. 
(n) 

Huijbrechts, Steven verkrijger 2 eikenbomen  
vanden Barge, Wouter schepen 1660   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 t/m 16v, fiche 1, rij 
3 

Erfdeling  24-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Harmesen (Hermans), Harmen Thomas 
+ 

erflater   

Harmensen, Peeter (en h.vrouw) condividenten 1e kavel   
Harmensen, Thomas assistent   
Laureensen (Laurensen), Steven idem kamer, schuur (o) met erf 

daeraen, Hulsel aende heijde 
 

  ½ heijvelt naast de 
kamerdries (z) 

 

  ½ het Quaet velt met ½ den 
voorsten dries (achter) 

 

  ½ den Grooten dries  eigen (o) 
  ½ lant (n) met de halve gracht Jan Crienen / Thomas 

Harmsen 
  het weijvelt (n)  
  den voorsten of Jutis bempt Staeps 
  ½ beempt (n)  
  ½ heijvelt (n)  
Jansen, Huijbrecht e.v. * condivident 2e kavel   
Harmsen (Hermans), Maeiken *    
Abrahams, Cornelis i.n.v. vader / momboir   
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Sweerts, Jan Hendrick i.n.v. toesiender   
Abrahams, (onm.kind. #) Cornelis condividenten 2e kavel   
(Abrahams), Jan Cornelis condivident 2e kavel huijs met den coelhoff met 

het heijken achter de schuur 
neffens den coelhoff 

 

  de voorste halve dries tot het 
Clein hooffken  

 

  ½ Quaet velt (vooraan)  
  ½ heijken (z)  
  ½ den Grooten dries naest de 

acker (w) 
 

  ½ acker (z) met de halve 
gracht 

Jan Crienen / Thomas 
Harmsen 

  het Groot weijvelt (z)  
  den Heelen beempt naest den 

dijck over de Aa aan de 
Reuselse zijde 

 

  ½ heijvelt naest Reusel  
  ½ beempt voor de Aa naast 

de dijck (z) 
 

Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v en 17, fiche 1,rij 3 Erfwisseling met kwitantie 2-9-1655 25-2-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Andries, Ariaen (en h.vrouw) verkrijgers den Cnol de verkrijgers (o), Antonis 
Schuermans (z, w), de erfgen. 
Matteis Corstiaens (n) 

Huijbrechts, Hendrick (en h.vrouw) verkrijgers Hendrick Dielis steede, ca. 80 
roeden 

de verkrijgers (o, n), de 
erfgen. Matteis (Mathijs) 
Corstiaens (z), Ariaen 
Andriesen (w) 

Huijbrechts, Bartholomeus schepen 1655   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17, fiche 1, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  1-3-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lenders (Leenders), Jacop * debiteur / gelover   
…….., Goris e.v. *    
Lenders, Jan Peters crediteur   
Hoeckx, (kind. ) Dionis crediteuren   
Calen, Michgiel schepen   
Adriaensen, Dilis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v, fiche 1, rij 4 Gelofte / vestiging van rente met kwitantie 19-4-1657 11-3-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Willem * gelover / rentgelder huijs, hoff met den groes 
daeraen, ca. 4 lopst., 
Hoogemierde 

de kind. Wouter Hendrickx / 
Joost Leijten (o), de gem. 
straete (z), Jan van Dijck (w), 
de gelovers (n) 

vande Sande, Peeterken e.v. *    
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de Roeij, joffr. Elisabet meesteres van # / 
creditrice / renthefster 

  

het Begijnhof van Turnhout #  Turnhout  
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   
Maes, (de erfgen.) Jan Willem aflossers 1657   
vanden Berge, Jan Wouters schepen 1657   
Broeckx, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 18v, fiche 1, 
rij 4 

Staat en inventaris (boedelbeschrijving) 
en transport / wederom transport 

bij vonnis 11-3-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Lambert * (afwezig) debiteur / eigenaar   
Roevers, Antonis Ariaen requirant / opwinner / 

verkrijger / daarna 
transportant 

  

Leenders, Jacop schepen / daarna 
verkrijger 

  

Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   
Bartelsen, Machtelt e.v. * transportante   
Bertelsen (Bartelsen), Adriaen assistent   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v t/m 19v, fiche 1, 
rij 4 

Verzoek betr. vastleggen van afhandeling 
verkoop d.d. 10-8-1654 

13-3-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reiniers, Huijbrecht koper huijs, aengelage, Lagmierde 
aende straete 

de pastorie (o), de gem. 
straete (z), de weg van Jan 
Wouters (w), de kind. Jacop 
Jansen van Helmont (n) 

Meijs, Joost Jan verkoper   
Jansen, Meijs idem   
Cornelis, Peeter e.v. * idem   
Meijs, Jenneken Jansen *    
Willems, Peeter e.v. # idem   
Dierckx, Maeijken #    
Dierckx, Jan idem   
Wouters, Jan idem   
Heckxpors (Hixpoors), (kind.) Jenneken verkopers   
Wouters, Peeter    
Wouters, Migiel    
van Keppelfox, Henrick schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
Goeiaert, Wouter crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20, fiche 1, rij 4  
(14 bladzijden) 

Afschrift van overeenkomst 
d.d. 9-9-1654 

betr. verzorging van Anna Peeters 
die ‘crancksinnich’ is  

15-3-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lenaerts, Jacob schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
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Caelen, Michiel idem   
Heijligers, Jan * partij enerzijds / 

aannemer / borg 
Mierde  

van Dun, Neeltien Peeters e.v. * idem het Opperken, ca. 200 roeden, 
Hoogemierde 

Willem Wouter Geerts (o), 
Jan Verspreuwel (z), de 
molenstraet (w), het 
godtshuijs van Everbode e.a. 
(n) 

  den Keijlacker Goijvaert Govaertssen (o), 
Adriaen Zervaessen (z), Hans 
van Dijck (w), Claes Jansen 
(n) 

Greefs, Thomas loco secretaris Eeckeren (Ekeren)  
van Buel, jouffr. Elisabeth  wed.v. # partij anderzijds   
Fijens, mr. Wibert + #  vroeger rentmr. v. ^ / 

secretaris  
Ekeren (heerlijkheid -)  

Diricx, Franchois schepen Ekeren  
de Greeff, Thomas idem   
de Moor, Anthoni idem   
van Hoochstraeten, heer Graeve ^  Hoogstraten  
Fijens, mr. Geeraert zoon v. # / assistent 

partij anderzijds / 
griffier 

  

van Buel, Mattheus Anthonissen partij anderzijds   
Embrechs, Hendrick ** (onm.) idem   
van Buel, Sara Anthonissen + moeder van ** en *^   
Coppens, Hans i.n.v. momboir / part.anderz.   
de Moor, Peeter i.n.v. idem   
Geerts, (kind.) Peeter    
Keersmaker, …… drossaart / loco secret. Ekeren  
Gillis, J. schepen idem  
Geerts, Jan Peeters ## partij anderzijds   
Anthonissen, Helena + moeder van ##   
Vercouteren, Dielis e.v. ^^ wagenmaker / partij 

anderzijds 
Capellen (Kapellen)  

Geerts, Anneken ^^    
Geerts, Willem Peeter partij anderzijds Westwesel (Wuustwezel)  
van Buel, jouffr. Maria Peeters wed.v. 
sr. Franchois vande Put + 

(kunstschilder) / partij 
anderzijds 

  

Peeters, (kind.) Anthoni + partij anderzijds   
Abels, Jeronimus e.v. *# idem   
Peeters, Cathalijne *# (+ ?)    
vanden Broeck, Jan Janssone *^ partij anderzijds   
Peeters, Anna e.v. *** (krankzinnig)    
Joos, Geert *** vorster Ekeren  
Zouwen, Jan aannemer Reusel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v, fiche 1, rij 5 Gelofte in marge: kwitantie 27-9-1655 30-3-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Broeckx, Tomas Jan i.n.v. vader / gelover   
Broeckx, Maeiken *    
Jacops, Margriet moeder van *   
Marselius (Marcelis), (erfgen.) Jan 
Wouter 

crediteuren   

Leenders, Jacop schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
Ariaensen, Dielis idem   
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Caelen, Migiel idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v en 21, fiche 1,rij 5 Kwitantie  8-4-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loosen, Ariaen crediteur / ontvanger   
Peeters, Niclaes * debiteur   
Coppen, Angenieta Henderickx e.v. * debitrice   
Leenders, Jacop schepen   
van Keppelfox, Hendrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21, fiche 1, rij 5 Borgstelling  10-4-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heckxpors, (de erfgen.) Jenneken 
Jansen 

eerder verkopers huijs, aengelag, Lagemierde 
aende plas (plaets) 

 

Wouters, Peeter mede verkoper (in 
buitenland) 

  

Wouters, Migiel idem   
Meijs, Joost Jan  (en h.vrouw) borgen stuck ackerlandts, ca. 2 lopst. 

Lagemierde 
Barber van Helmont (z), de 
pastorie (o, n), Jan Corstiaens 
(ander deel )(w) 

Caelen, Migiel schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v, fiche 1, rij 5 Kwitantie  9-4-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jan crediteur / ontvanger   
Hagers, Peeter Cornelis idem   
Heckxpors, (de erfgen.) Jenneken 
Jansen 

verkopers   

Reiniers, Huijbrecht koper huijsinge, aengelag  
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v, fiche 1, rij 5 Verkoop / transport van rentebrief  21-4-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hover (=Hovel), monsr. Ivo transportant   
Huijbrechts, Bartholomeus (en h.vrouw) kopers   
Harmens, Peeter daarvoor transportant   
Goeiaertsen, Margrieta Crijn * rentgeldster 6-4-1630 stuck ackerlant, 4 lopst., 

Hulsel aent Hegeijnde 
 

Plompen, Peeter Jan e.v. *    
Leenders, Jacop schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22, fiche 1, rij 5 Kwitantie (2x)  23-4-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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……., Liesabet wed.v. Huijbrecht 
Migielsen Schoot 

creditrice / ontvangster   

…….., Jenneken wed.v. Adriaen 
Migielsen Schoot 

debitrice   

Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
Harmens, Peeter verc. momboir   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v, fiche 1, rij 5 Kwitantie  5-5-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Denies (Demis ?), Cornelis Willem crediteur / ontvanger   
Croenen, Peeter debiteur / rentgelder   
van Keppelfox, Hendrick schepen   
van Keppelfox, Cornelis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v, fiche 1, rij 5 Renonsatie / afstand van vernadering  17-5-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrickx, Jan renonsant   
Cornelissen, Gooris eerder koper de Berschot, Hulsel  
Wouters, Antoni eerder verkoper   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v, fiche 1,rij 5 Testament  5-6-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Jacop * testateur (ziek)   
Marcus, Maeiken e.v. * testatrice   
Leenders (Lenaerts), Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Caelen, Migiel idem   
van Keppelfox, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24, fiche 2, rij 1 Schenking  5-6-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Teijs, Jenneken Jan e.v. * schenkster / moeder 
van # 

  

Luickas (Lucas), Aert Cornelis * verkrijger   
Willems, (2 kind. # ) Laurens    
Maurus, Peeter schepen   
Crienen (Krijnen), Jan idem   
van Keppelfox, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v, fiche 2, rij 1 Gelofte  11-6-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Matteus, Peeter Peeters debiteur / gelover   
Goeiaerts, Wouter crediteur   
van Keppelfox, Henrick schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v, fiche 2, rij 1 Schenking  17-6-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Ariaen schenker   
Reinders, (2 kind. *) Henderick verkrijgers alle goederen (roerende / 

onroerende) 
 

Leenders, Meicken Jan moeder van *   
Meijs, (kind. #) Ariaen    
Gereits (Gerrits), Dierckxken Ariaen + moeder van #   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25, fiche 2, rij 1 Verkoop / transport van erfdeel  26-6-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Leendert Corstiaen verkoper / broer v. *   
Diecks (Diercks), Teijs Hendrick e.v.* koper erfdeel, Lagemierde  
Corstiaensen, Margriet *    
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v, fiche 2, rij 1 Gelofte / vestiging van rente met kwitantie 11-10-1657 13-7-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Monen, Huijbrecht Jansen debiteur / rentgelder acker landts, 65 roeden, 
Hoogemierde 

Jan van Dieck (Dijck)(o), 
Niclaus Schormans (z), 
Willem Wouters vanden 
Berge (w), Dielis Ariaensen 
(n) 

  beempt, ca. 2 lopst. de Aa (o), Jan van Dieck (z), 
de gemeente (w), Goeiaert 
Goeiaerts (n) 

Krols, Seijcken begijntje / renthefster Turnhout  
Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Schuijrmans, Jan Peeter nieuwe lener / 

rentgelder 1657 
  

Wouters, Jan schepen 1657   
Broeckx, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26, fiche 2, rij 1 Verkoop / transport met terugverkoop 6-3-1656 27-7-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ficken, Wouter Geerts * verkoper   
……., Maeiken e.v. *    
Goeiaerts, Wouter # koper   
………, Maeiken e.v. #  aensteede, huijs, hoff, 

aengelag, ca. 6 lopst., 
Lagemierde, het Vloeijent 

Daniel Fransen (o), de gem. 
wecht (w, n) 
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de Kercke van Hoogemierde renthefster   
de Kercke van Lagemierde idem   
Verspanendonck, Dielis Jans leenman van Tielen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem / schepen   
van Keppelfox, Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v, fiche 2, rij 1 Verkoop / transport en overeenkomst  19-8-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gevers, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Jansen, Abraham i.n.v. toesiender / idem   
Gevers, (onm.kind *) Antoni Jan    
Abrahams, Parincken (Perijn)Wouter moeder van * / 

verkoopster 
  

Abrahams, Wouter vader / assistent   
Abrahams, Willem Wouter koper roerende goederen  
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27, fiche 2, rij 1 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing  22-9-1678 23-8-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heijligers, Jan * gelover / rentgelder   
………., Neelken e.v. *  acker lants en groese, ca. 3 

lopst. 
Jan Verspreeuwel (o), Jacop 
Jansen / Willem Wouters (z), 
de molenstraete (w), de 
Prelaet van Everbode (n) 

  huijs, hoff, groes en lant 
daeraen in de Hoogestraete, 
Hoogemierde 

de Arendonckse straete (o), 
Jacop Jan Teijs (z), de erfgen. 
Steven Huijbrechts (w), de 
gem. straete (n) 

Henderickx, Catelijne begijn / renthefster Turnhout  
Henderickx, Willemijnken idem   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   
Bierens, Adriaen idem 1678   
Schoormans, Mathijs idem   
Hobma, H. secretaris 1678   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v, fiche 2, rij 1 Gelofte / vestiging van rente met aflossing  25-4-1662 27-8-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Aert Hendrick i.n.v. momboir / gelover   
Laurens, Marten i.n.v. toesiender / idem   
Cornelis, (onm. kind ) Jan Hendrick rentgelder beempt, Lagemierde Peeter Cornelis (o, w), de Aa 

(z), de gemeinte (n) 
Peeters, Peeter Aert crediteur / rentheffer   
Jansen, Ariaen * mede eigenaar   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
Andriessen, Aert gemachtigde van * 

1662 
  

Leenders, Jacop schepen 1662   
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Ariaensen, Dielis schepen 1662   
Leijtens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v, fiche 2, rij 1 Verwijzing naar testament in verkoopboek 6-9-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Segers, Heijl ?  
(of Hijleegers / Heijligers ?) 

testateur (-trice ?)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28, fiche 2, rij 1 Verkoop / transport  22-9-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jan (en h.vrouw) verkopers   
Goovers, Loedewijck (en h.vrouw) kopers den Dieckbocht, ca. 2 lopst. 

aent Mispeleinde 
Geereit Bastiaens (en kind.) 
(o, w), de gem. wech (z, n) 

van Keppelfox, Henderick schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v en 29, fiche 2,rij 1 Testament  27-9-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Corstiaen  testateur (ziek)   
Peeters, Maertientien nat.dr. Corstiaen * erfgename   
……….., Anneken  moeder van *   
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   
van Keppelfox, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v, fiche 2, rij 2 Machtiging  30-9-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   
Paridaens, Elisabeth Hendrick * constituante   
Aertsen, Jan Peeter e.v. * gemachtigde   
Baptiest (Baptist), Johan crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30, fiche 2, rij 2 Verkoop  5-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Peeter (en h.vrouw) verkopers   
van Dieck (Dijck), Jan (en h.vrouw) kopers de Langevoortsen bempt de gemeente (o), Henderick 

Matteijsen (ander deel)(z), 
Jan Jacops e.a. (w), Marselius 
Wouters (n) 

Crienen, Jan schepen   
van Keppelfox, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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30 en 30v, fiche 2,rij 2 Machtiging betr. lening van 300 gulden 6-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crienen, Jan schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Cornelis gesworen / idem   
Peeters, Peeter idem / idem   
Pluims, Adriaen borgemr. / idem   
Willems, Migiel h.geestmr. / idem   
Aertsen, Jan idem / idem   
Maurus, Peeter schepen / gemachtigde   
Beverden, ……. rentmr. / crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v, fiche 2, rij 2 Overeenkomst betr. aflossing 6-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bocsholt (Bockholt), Adriaen rentmr. / partij enerz.   
de Regeerders van Hulsel debiteuren / partij 

anderzijds 
  

de Kercke van Hulsel    
Willems, Jenneken rentgeldster   
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   
Peeters, Cornelis gesworen   
Peeters, Peeter idem   
Pluims, Adriaen borgemr.   
Willems, Migiel h.geestmr.   
Aertsen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31, fiche 2, rij 2 Overeenkomst  12-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijckas (Lucas), Aert Cornelis partij enerzijds   
Luijckas, Crien Aert Cornelis idem   
Crienen, Margriet wed.v. #, e.v.* partij anderzijds   
Teijs, Jacop Jan e.v. * idem   
Plompen, Peeter + #    
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v, fiche 2, rij 2 Gelofte / vestiging van rente met kwitantie 22-6-1667 14-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Becken, Jacop Henderick (en h.vrouw) gelovers / rentgelders stuck groesse, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde inde Stadt van 
Luttel Tornout 

de gem. dijck (o), Antoni Jan 
Corstiaensen e.a. (z), Migiel 
Caelen (w), Jan van Dieck (n) 

vanden Berge, Wouter Gerts crediteur / rentheffer   
(Becken), Niclaus zoon   
Leijten, Aert crediteur   
Lenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Peeters, Laurens aflosser 1667   
Beecken, Antonis Jacop idem   
Beecken, Niclaus Jacop idem   
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Verbruggen, Goeijaert schepen 1667   
Schormans, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32, fiche 2, rij 2 Verkoop van vordering in marge: kwitantie 9-6-1656 25-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Domen, Antonij Jan * verkoper   
Igemans, Barbra e.v. *    
Adriaensen, Dielis koper   
Seegers, Heijlken debitrice   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Maurus, Peeter idem   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 en 32v, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport   26-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nicasij, Jenneken e.v. * verkoopster   
van Oorten (Orthen ?), Cristiaen *    
Dierckx, Thomas i.n.v. momboir / koper stuck erffs, ca. 150 roeden, 

Hoogemierde 
Cornelis Jan Miertmans (o), 
Aert Joost Leijten (z, w), de 
verkoopster (n) 

Leenders, (onm.kind.) Philips    
Leeners, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v, fiche 2, rij 2 Vernadering met kwitantie 12-1-1656 30-10-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Aert Joost vernaderaar stuck erffs (als voor)  
Dierckx, Thomas i.n.v. momboir  / koper   
Lee(nders), (onm.kind.) Philips    
Nicasij, Jenneken e.v. * verkoopster   
van Oorten, Corstiaen *    
Ariaensen, Dielis schepen   
Caelen, Migiel idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 en 33v, fiche 2, rij 
2 

Verklaring onder ede betr. overeenkomst met de 
hoofdschout over muddegeld 

12-11-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sebastianij, mr. Aert notaris / deponent Poppel  
Miertmans, Cornelis Jan deponent Hoogemierde  
Leenders, Jacop president / requirant   
Caelen, Migiel schepen / idem   
Leenders, Jacop gastheer   
Dierckx, Thomas bedesetter   
Leijten, Henderick Joost gesworen   
Aerts, Baltha idem   
Schormans, Adriaen oud borgemr.   
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Adriaensen, Jan oud schepen   
Maes, Jan oud schepen / oud 

borgemeester 
  

Wouters, Marselius oud borgemr.   
Govertsen, Govert idem   
Wouters, Cornelis Jan gesworen   
Jacops, Marten borgemr.   
Stevens, Jan h.geestmr.   
Huijbrechts, Jan idem   
Bargangue, ……. hoofdschout   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v, fiche 2, rij 2 Verklaring / goedkeuring overeenkomst  13-11-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop schepen Hoogemierde  
Caelen, Migiel idem   
Bargangue, …… hoofdschout   
Wouters, Cornelis Jan gesworen   
Leijten, Henderick Joost idem   
Aerts, Baltas idem   
Dierckx, Tomas bedesetter   
Wouters, Marselius oud borgemr.   
Ariaensen, Jan oud schepen   
Miertmans, Cornelis    
Ariaensen, Cornelis    
Adriaensen, Ansem    
Broeckx, Thomas Jan    
Fransen, Wouter    
Becken, Jacop    
Nicolaus, Jan oud setter   
Goeiaerts, Henderick    
Corstiaens, Antonij Jan    
Wouters, Jan Goeiaert    
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2, rij 2 Machtiging betr. lening door gemeente (1500 g.) 13-11-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Dielis schepen / constituant Hoogemierde  
Jacops, Marten borgemr. / idem   
Maes, Jan Willem oud borgemr. / idem   
Schormans, Ariaen idem / idem   
Leijten, Henderick Joost gesworen / idem   
Wouters, Cornelis Jan idem / idem   
Aerts, Baltas idem / idem   
Stevens, Jan h.geestmr. / idem   
Huijbrechts, Jan idem / idem   
Dierckx, Tomas bedesetter / idem   
Versprewen (Verspreuwel), Jan Adriaen idem / idem   
Teijs, Jacop Jan idem / idem   
Ariaensen, Jan oud schepen / idem   
Leenders, Jacop schepen / gemachtigde   
Caelen, Migiel idem   
vanden Barge, Willem Wouters bedesetter / gemacht.   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v, fiche 2, rij 2 Verklaring  betr. aanstelling taxateurs v.d. 

verponding 
14-12-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regeerders van Hoogemierde    
Calen, Migiel (handtek.) schepen   
Adriaensen, Dielis (handtek.) idem   
Leijtens, Hendrick (handtek.) gesworen   
Wouters, Cornelis Jan (kan niet 
schrijven) 

idem   

Stevens, Jan (handtek.) h.geestmr.   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35, fiche 2, rij 3 Aanstelling voogden  22-12-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoppenbrouwers, Jan Dierckx momboir   
vanden Bogert, Migiel Bartholomeus toesiender   
de Kort, (onm.kind.) Wouter Aelbrechts    
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 t/m 36, fiche 2, rij 3 Testament  22-12-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspanendonck (Verspaendonck), 
Dielis Jans * 

testateur   

van Roesel, Liesabeth Jochgums e.v. * testatrice   
Verspaendonck, Jan Dielis zoon / gelegateerde   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henderick idem   
Peeters, Jan Henderick leenman   
Goeiaerts, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 en 36v, fiche 2,rij 3 Gelofte betr. achterstand in betaling 8-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Boeckholt, Adriaen rentmr. v.d. geestelijke 
goederen / crediteur 

Oisterwijk (kwartier van -)  

de Kercke van Lagemierde    
Antonis, Antoni Jan rentgelder   
van Keppelfox, Henderick schepen / gelover Lagemierde  
Huijbrechts, Bartelmeus idem / idem   
Diercxsen, Peeter borgemr. / idem   
Leenaerts, Peeter gesworen / idem   
Cornelis, Jan idem / idem   
Anthonis, Jan h.geestmr. / idem   
Peeters, Jan Handrick    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v, fiche 2,rij 3 Verzoek / advies van schepenen betr. afhandeling nalatenschap 29-12-1655 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoppenbrouwers, Jan Dierckx voogd / requirant   
Bartholomeus, Migiel idem   
Peeters, (onm.kind) Cateliena Wouter    
Peeters, Cateliena Wouter   (in buitenland)  
Colen, Wouter Peeter + (en h.vr.+) erflaters   
Leenders, Jacop schepen / adviseur   
Caelen, Migiel idem   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
van Keppelfox, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v, fiche 2, rij 3 Aanstelling voogden  29-12-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Peeter momboir   
Bartholomeus, Lambrecht toesiender   
Jacops, (onm.kind.) Peeter    
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v en 38, fiche 2,rij 3 Lening / gelofte in marge: aflossing 23-10-1680 31-12-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Broeckx, Bartholomeus Jan (en h.vr.) leners / gelovers   
Jansen, Jan * (Jan Jansen Hessel) geldschieter / crediteur   
 schepenen als voor   
Jansen, Jan zoon van * / ontvanger 

1680 
  

Harmans, Harman schepen 1680   
Wittens, Jan idem   
Hobma, H. secretaris 1680   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38, fiche 2, rij 3 Arrest van Goederen (erfdeel)  5-12-1655 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Redes, Ariaen Peeter arrestant   
Peeters, Cateliena Wouter eigenares   
de Kort, Wouter Albert debiteur   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38, fiche 2, rij 3 Verkoop  11-1-1655 (1656 ?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cauwenbarchs, Catelin verkoopster   
Wouters, Ariaen momboir   
Willems, Cornelis (en h.vrouw) kopers hoeck landts, ca. 1 lopst., 

Hulsel 
de verkoopster (o), den 
Lemmensbocht (z), de kopers 
(w), Ariaen Wouters (n) 

Crienen, Jan schepen   
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Maurus, Peeter idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v, fiche 2, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  13-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corstiaensen, Corstiaen Jan (en h.vr.) gelovers / rentgelders de Steede, Hoogemierde de gem. straete (o), Tomas 
Dierckx (z), ander deel (w), 
Jacop Beecken (n) 

  driesken, ca. ½ lopst. andere delen (o, z, w, n) 
Versprewel (Verspreuwel), Jan 
Ariaensen 

crediteur / rentheffer   

Corstiaensen, Antoni Jan eerst rentgelder aensteede  
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v en 39, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport betr. paard en  koe 18-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ficken, Wouter Geerts verkoper   
Crolmans, Peeter (van Ruesel) koper Reusel  
Leenders, Jacop schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v, fiche 2, rij 3 Transport betr. paard, kar, koeien etc. 15-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Lambert (Lambrecht) transportant   
Corlmans (Crolmans), Peeter verkrijger / crediteur   
Leenders, Jacop schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
Caelen, Migiel idem   
Jansen, Otto crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40, fiche 2, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  22-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Steven (en h.vrouw) gelovers / rentgelders den Langen acker, ca. 2 lopst. 
, Lagemierde aent 
Vloeijeinde 

Dielis Jans Verspanendonck 
(o), Dierck Harmen Leijten 
(z), de erfgen. Corstiaen 
Jansen (w), Joost Schuermans 
(n) 

Andries, Ariaen i.n.v. momboir   
Seegerts, (onm.kind ) Leendert rentheffer   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v, fiche 2, rij 3 Verkoop van erfdeel  22-1-1656 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Joosten, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Geerts, Henderick i.n.v. toesiender / idem   
Jacops, (onm. kind.) Aert    
Ariaensen, Huijbrecht (en h.vrouw) kopers   
Jacops, Gereit + oom / erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v en 41, fiche 2,rij 3 Deling van rentes  25-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Broeckx, Bartholomeus Jan i.n.v. momboir / condivident   
Miertmans, Jan i.n.v. toesiender   
Maerckx (Merckx), (onm.kind) Peeter condivident   
Sprewen (Verspreuwel), Jan i.n.v. momboir / rentheffer   
Corstiaens, (onm.kind.) Matteis    
de kercke …… renthefster   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41, fiche 2, rij 4 Transport van rentebrief  28-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Andriessen, Paulus transport   
Paulus, Bartholomeus verkrijger   
Andriessen, Cornelis eerder transportant   
Luijckas (Lucas), Aert Cornelis gelover / rentgelder   
Seberechts (Sebrechts), Jenneken Lauris eerst renthefster   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v en 42, fiche 2,rij 4 Overeenkomst  31-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seegers, Ariaen Henderick ^ partij enerzijds   
Leenders, Barbara e.v. ^    
Willems, Jacop Jan e.v. * partij anderzijds   
Henderickx, Heijlken * (dochter)   
Henderickx, Maeiken # partij anderzijds   
Goeiaerts, Cornelis e.v. # (dochter)   
Henderickx, Jenneken (dochter) partij anderz.   
Leenders, Peeter verc. momboir   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Cauwenbarchs, Jacop rentgelder   
Cauwenbarchs, Ariaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 en 42v, fiche 2,rij 4 Machtiging  3-2-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Duijren, Peeter constituant Breda  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 27

van Vaelen, Ottho Jansen gemachtigde   
Seegers, (erfgen.) Heijlwijch + debiteuren   
Seegers, Heijlwijch * +    
Ariaensen, Jan e.v. * +    
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 2, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  5-1-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Peeter (en h.vrouw) gelovers / rentgelders den Voorteintsen bempt, ca. 2 
lopst., Hulsel 

de Aa (o), Dielis Wouter van 
Haeren (z), de gem. heijde 
(w), Jan Goris (n) 

van Tongers (Tongeren ?), Marten crediteur / rentheffer   
Leenders, Jacop schepen   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43, fiche 2, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  17-2-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Bartholomeus Henderickx 
e.v. * 

gelover / rentgelder beempt in de Winckels, 
Hoogemierde 

de Aa (o), Harmen Peeters (z, 
w), het Clooster van 
Eeverbode (n) 

Jacops, Elisabeth *    
Cnobbaerts, Joanna begijn / renthefster Turnhout  
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43, fiche 2, rij 4 Aanstelling momboir  17-2-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Corstiaen momboir   
Coolen, (2 onm.kind.) Thomas 
Henderick 

   

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 en 43v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport in marge: kwitantie vernadering 28-2-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luicas (Lucas), Aert Cornelis verkoper   
Aertsen, Crien zoon / verkoper   
Sweerts, Peeter Peeters (en h.vrouw) kopers den Santvoortsen bempt, ca. 2 

lopst., Hulsel 
Jan Henderick Schutbooms 
(o), Wouter Abrahams (z), de 
kopers (w), de gem. heijlaren 
(n) 

Crienen, Jan schepen   
Maurus, Peeter idem   
Crienen, Margriet vernaderes 23-11-

1656 
  

Teijs, Jacop Jan vernaderaar idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v t/m 44v, fiche 2, 
rij 4 

Verkoop / transport in marge: kwitanties 5-1-1657, 28-
12-1657 en 12-7-1662 

6-3-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Wouter e.v. * verkoper   
Teijs, Maeiken Roeloff *    
Martens, Leendert Leenders # koper   
Henderickx, Maeiken e.v. #  aensteede, huijsinge, ca. 5 

lopst., Lagemierde aent 
Vloeijent (leen- en cijnsgoed) 

Fransen, Daniel (o), Jan 
Wouter vander Haegen (z), 
het Cloester van Postel (w), 
de gem. straete (n) 

  Land int Aechterste heijvelt, 
ca. 50 roeden 

de gem. heijde (o, z), Steven 
Jacops (w, n) 

  ¼ heijvelt inde Baecken Daniel Fransen (o), Steven 
Jacops (z, n), Ariaen Goeiaers 
(w) 

de Kercke van Leegemierde renthefster   
de Kercke van Hoogemierde idem   
de taeffele des H.geests, Leegemierde idem   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen / leenman   
van Keppelfox, Henrick schepen   
Goeiaerts, Wouter leenman   
Matteijs, Roeloff crediteur   
Martens, Maeiken renthefster   
Plompen, Willem crediteur 1657   
Paridaens, Matteijs schepen 1657   
……, Maeijken wed.v. Wouter Goeiaers ontvangster 1662   
Peeters, Jan Henderick schepen 1662   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v t/m 45v, fiche 2, 
rij 4 

Testament  15-3-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hijckxpors (Hixpoors), Elisabeth Jan 
Cornelis wed.v. Huijbrecht Migielsen + 

testatrice   

van Keppelfox, Cornelis assistent   
Migielsen, Harmen zoon / gelegateerde   
Migielsen, Jenneken dochter / idem den cuiskaemere met den 

erve daer vooraen nevens den 
backhuijs 

 

Migielsen, Seijken idem / idem   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v en 46, fiche 2,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 12-2-1660 17-3-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Puts, Wouter Ariaens * debiteur / gelover   
Henderickx, Jenneken e.v. * debitrice / geloveres   
Goeiaerts, Goeiaert i.n.v. momboir   
Wouters, (onm.kind.) Ariaen Dierck crediteuren   
Wouters, Catelien  Ariaen Dierckx jongste kind / creditr.   
Peeters, Henderick borg   
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Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46, fiche 2, rij 4 Borgstelling i.v.m. appèl 20-3-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jan borg   
Zeegers, (erfgen.) Heijlwijch + appellanten   
Zeegers, Heijlwijch + (laatste e.v. *)    
Jansen, Ariaen *    
den Raede van Brabant  sGravenhage  
van Duijren, Peeter aanlegger in geschil / 

winnaar 
Breda  

Crienen, Jan schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v, fiche 2,rij 4 Gelofte / vestiging van rente in marge: wijzinging 22-5-1658 en 

kwitantie 6-8-1685 / 18-2-1694 
27-3-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Peeter Peeters  * gelover / rentgelder   
………., Anneken e.v. *  beempt, ca. 2 lopst., Hulsel 

ontrent de Santvoort 
de erfgen. Jan Henderickx (o) 
, Wouter Abrahams (z), de 
kopers (gelovers ?)(w), ’t 
Heijlaren (n) 

  acker landts, 2 lopst. de Couwenberchs straete (o), 
Nicolaus Henrickx (z), den 
H.geest acker e.a. (w), de 
erfgen. Wouter Staps (n) 

  den Schuierackere, ca. 2 
lopst. 

Peeter Staeps (Staps) (o), 
Nicolaus Henrickx Fabrij (z, 
w) 

Fabrij, Niclaus Henrick i.n.v. momboir   
Fabrij, Heijlken Peeters # creditrice / renthefster   
Crienen, Jan schepen   
Maurus, Peeter idem   
Teijs, Jacop Jan (en h.vrouw) vernaderaars 1658   
  den Coppenbeempt, Hulsel Nicolaus Henderickx (o, n), 

ander deel (z) 
  huijs, hoff, Hulsel de gemeente (z), Maeijken 

Jooris (o, n) 
Sweerts, Jan schepen 1658   
Pluims, Ariaen idem   
Adriaensen, Adriaen erfgen.v. # / ontvanger 

1685 
  

Goutsmits, Peeter schepen 1694   
Stapts, Hendrick idem   
Stelt, Ns. secretaris 1694   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v, fiche 2, rij 4 Aanstelling voogden  3-4-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Paridaen momboir   
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Peeters, Marten toesiender   
Aerts, (onm.kind. *) Jan Peeter    
Henderickx, Liesken moeder van *   
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47, fiche 2, rij 5 Renonsatie van appèl  28-3-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Marselius appellant / renonsant   
Wouters, Ariaen # idem   
Seegers, Heijlwich + e.v. * erflaatster   
Ariaensen, Jan *    
van Duijren, Peeter aanlegger / winnaar   
Leenaers, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
van Keppelfox, Henrick idem   
Servaes, Ariaen Wouters #    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 2, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  7-4-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmiets, Steven Laurens debiteur / gelover   
Matteijs, Jan Goeiaert geldschieter / crediteur   
van Keppelfox, Henrick schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 2, rij 5 Verkoop / transport  11-4-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Peeter (en h.vrouw) verkopers   
Croenen (Kronen), Peeter (en h.vrouw) kopers den Sluijsbocht, landt en 

heijde, ca. 2 lopst., Hulsel 
Willem Demis (o), Laurens 
Peeters (z), de verkopers (w), 
Paridaen Henderickx e.a. (n) 

Crienen, Jan schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 3-4-1668 27-4-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan debiteur / gelover   
Migielsen, Elisabeth wed.v. Ariaen 
Geerts + 

geldschietster / 
creditrice 

  

Caelen, Migiel schepen   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
Jans, Jan i.n.v. crediteur 1668   
Jans, (kind. *) Jan    
…………, Cateleijn moeder van *   
Migiels, Jan crediteur 1668   
Migielsen, Elisabeth + (1668)    
Sebastianij, A. notaris Poppel  
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Huijbrechts, Henderick aflosser 1668   
den Vos, Peeter schepen 1668   
Coolen, Jan Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2,rij 5 Machtiging betr. kwitantie fol. 48v 3-4-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michielsen, Govaert constituant   
Michielsen, Tielman idem   
Michielsen, Cornelis Peeter  idem   
Michielsen, (erfgen.) Peeter + constituanten   
Laureijssen, Peeter Claes constituant   
Michielsen, (erfgen.) Neelthien + constituanten   
Michielsen, Lijsken + e.v. * erflaatster   
van Poppel, Adriaen Geerts + *    
Michielsen, Jan gemachtigde   
Huijbrechts, Jan    
Huijbrechts, Hendrick    
Sebastianij, Wilm getuige   
Aertsen, Govaert idem   
Sebastianij, J.R. notaris Poppel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 t/m 51, fiche 2,rij 5 Testament  27-5-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thomas, Peeter * testateur Hoogemierde  
Brocx (Broecx), Maijken Thomas e.v. * testatrice   
den Huijsarmen van Hoogemierde gelegateerde   
  Diessen (goederen tot -)  
Leenaerts, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
van Keppelfox, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51, fiche 2, rij 5 Machtiging  8-6-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Bartholomeus schepen / constituant   
van Keppelfox, Henrick idem   
Mertens, Peeter Jacops borgemeester / 

gemachtigde 
Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v, fiche 2, rij 5 Gelofte / lening door gemeente met kwitantie 7-9-1681 14-6-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Peeter schepen / gelover Hulsel  
Crienen, Jan idem / idem   
Pluims, Adriaen oud borgemr. / idem   
Goutsmits, Steven Laurens borgemr. / idem   
Goutsmits, Peeter Laurens gesworen / idem   
Wouters, Adriaen idem / idem   
Sweerts, Jan Henrickx oud schepen / idem   
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Aerts, Jan h.geestmr. / idem   
Sweerts, Peeter Peeters idem / idem   
Fabrij, Nicolaus Henrick i.n.v. momboir   
Fabrij, Heijltien Peeter geldschietster / credit.   
Hermans, Herman schepen 1681   
Lemmens, Adriaen idem   
Adriaens, Adriaen ontvanger 1681   
Tomas, Helena ontvangster 1681   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52, fiche 3, rij 1 Machtiging (ontwerp)  ……-6-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Bartholomeus schepen / constituant Lagemierde  
van Keppelfox, Henrick idem   
Martens, Peeter Jacop borgemr. / 

gemachtigde 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v, fiche 3, rij 1 Verkoop  29-6-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tuenen (Antonis), Antoni Jan (en h.vr.) verkopers   
Huijbrechts, Bartholomeus (en h.vrouw) kopers een hoeckbeempt aende 

suijder sijde vande 
muelendick (molendijk) 

de Aa 

Leenaers, Jacop schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v, fiche 3, rij 1 Verkoop  29-6-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Henrick (en h.vrouw) verkopers   
Huijbrechts, Bartholomeus (en h.vrouw) kopers stuck beempts, ca. 3 roeden  het voorg. stuk beemd (z) 
 schepen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 3,rij 1 Machtiging betr. geldopname / verpanding 18-7-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Paridaen constituant   
van Vaelen, Ottho Jansen gemachtigde   
  aensteede, huijs, hoff, Hulsel de gem. straete (o), Peeter 

Maurus (z) Jan Peeters Aerts 
(w), de gem. straete (n) 

  het Hoeischor, ca. 2 lopst. de gem. ackerwech (o) Jan 
Gooris (z), Steven Laurens 
(w, n) 

  acker, ca. 2 lopst. de wed. Antonis Antonis 
Maes (o), Steven Willems 
van Haerck (Herck) (z), 
Peeter Laurens e.a. (w), de 
constituant (n) 

Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 en 53v, fiche 3,rij 1 Overeenkomst na geschil met kwitantie 27-2-1659 18-7-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corlmans, Peeter aanlegger /partij enerz.   
Dielis, Elisabeth partij anderzijds   
Seelen, Jan Jans momboir    
Jans, Antonis i.n.v. momboir / part.anderz.   
Paridaens, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Wouters, (onm.kind.) Dielis partij anderzijds   
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   
Cornelis, Jan debiteur 1659   
Sweerts, Jan schepen 1659   
vander Voort, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 t/m 56v, fiche 3, rij 
1 

Erfdeling  21-7-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeegers (Seegers), Heijlwijch + erflaatster   
Goeiaers, Jan e.v. * condivident 1e kavel   
Wouters, Jenneken *  de Raeijmaeckers steede, ca. 

10 lopst., Hoogemierde inde 
Smitstraete 

ander deel (o), de gem. 
straete (z), de erfgen. Adriaen 
Ansems (w, n) 

  (straatje naast……) Jannen Grieten steede 
  den Wouwer  
Cornelis, Maeijken begijn / renthefster Turnhout  
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
  (deel) Jan Gerieten (Grieten) 

steede aende Twisselt 
 

  (hof achter de schuur)  
(Goeiaers), Jenneken Jan    
(Goeiaers), Tanneken Jan    
Wouters, Ariaen (en h.vrouw) condividenten 2e kavel huijs, hoff, erffenisse daeraen 

samen ca. 8 lopst.,  
Hoogemierde aende Twisselt 

Ariaen Jan Miertmans (o), 
Marselius Henderickx (z), 
ander deel (w), de gemeente 
(n) 

  ½ lopst. in de Kaeijle ander deel (o), de erfgen. 
Frens Wouters (z), Nicolaus 
Jan Beecken (w), de gem. 
straete (n) 

  (deel) den Faesbocht  
de Burse…… rentheffer   
Matteijs, Jan Goeiaerts idem   
Wouters, Marselius condivident 3e kavel   
Wouters, Cornelis condivident 3e kavel de Kaeijle, huijsinge, 

erffenisse, ca. 4 lopst., 
Hoogemierde inde 
Kerckstraet 

de straete (o, n), Frans 
Wouters (z), ander deel (w) 

  ½ den Faesbocht (w) ander deel (o), Marselius 
Henderickx (z), ander deel 
(w), eigen (n) 

  het Faes buechtken met de 
grachten rondom 

 

  ½ den Coorenbocht (w)  
  den Hannen Grieten dries de erfgen. Ariaen Ansem 
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Goeiaerts (w) 
  het Kniens veldeken met het 

Kelijreijken (Kleijn Reijken 
?) en het Nieu erff daeraen 

de erfgen. Ariaen Ansem 
Goeiaers (w), ander deel (o), 
de gemeente (n) 

  heijvelt int Groot heijvelt, ca. 
100 roeden 

 

  (deel) heijveldeken aende 
Suijtrijt 

 

  den Nieu erff teinde het 
Cleijreijken 

 

Harmens, Peeter rentheffer   
van Gelderop, Thomas Willems idem   
Martens, (erfgen.) Griet Jan rentheffers   
Looijen, Maeijken renthefster   
Sprewen (Verspreuwel), Jan rentheffer   
Wouters, Sarvaes (Faes) condivident 4e kavel   
Wouters, Maeiken condividente 4e kavel   
Ariaensen, Dielis verc. momboir steede, huijs, hoff, erffenisse, 

ca. 12 lopst., Hoogemierde 
inde Smitsstraete 

ander deel (o), Marselius 
Henderickx (z), de gem. 
straete (w), Jan Goeiaers 
(ander deel )(n) 

  den Rijt, ca. 2 lopst.  
  het Hesterbosch daeraen de erfgen. Ariaen Ansems (o) 

, Marselius Wouters / 
Goeiaert Goeiaerts (z), 
Marselius Henderickx (w), 
Henderick Seebrechts (n) 

  den schop op de Keijle  
Martens, (erfgen.) Jan rentheffers   
Boeckholt, ……. (de pastorie) rentmr.   
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Philipsen, Leender (Leendert) idem   
Loodewijckx, Maeijken renthefster   
Wouters, Maeijken idem   
Wouters, Jan Goeiaers    
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v, fiche 3, rij 1 Overeenkomst betr. bij vonnis verkocht koren ….-7 ?-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vaelen, Ottho Jansen koper / partij enerzijds   
van Herck, Lambert debiteur   
Leenaers, Jacop borg / partij anderzijds   
van Keppelfox, Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57 en 57v, fiche 3,rij 1 Overeenkomst betr. vrij gebruik molen 6-8-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Borgers, mr. Luijcas pachter / partij enerz. het gemael ende slach, Hulsel  
van Brovaren, Antoni medestander / idem   
Maurus, Peeter partij anderz./ schepen   
Sweerts, Peeter Peeters idem   
Laurens, Peeter idem   
Leenaers, Jacop schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v, fiche 3, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 16-10-1668 11-9-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Paridaen debiteur / gelover   
Goutsmits, Steven Laurens geldschieter / crediteur   
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   
Laurens, Jan debiteur 1668   
Aerts, Peeter mede koper 1662   
Peeters, Ariaentien # idem   
Paulus, Peeter vader van #   
Mellen, Antonis Jansen e.v. * crediteur 1668   
Peeters, Cornelia *    
Peeters, Cornelis schepen 1668   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58, fiche 3, rij 2 Overeenkomst na geschil  14-10-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurens, Peeter partij enerzijds   
Peeters, Migiel (en h.vrouw) zoon / partij anderzijds   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v t/m 60v, fiche 3, 
rij 2 

Erfdeling  20-10-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Wouter Peeter + e.v. * vader / erflater   
vander Haegen, Margriet Migielsen + * moeder / erflaatster   
Coolen, Migiel Wouters Peeter condivident 2e kavel   
Coolen, Jan Wouters Peeter condivident 1e kavel de keuken, achterhuijs 

daeraen, schaapskooi, (deel) 
schuurvloer, varkenskooi 

 

  ½ Boogaert Peeter Harmens 
  ½ Landt inde Aensteede  het Clooster van Postel (w), 

Peeter Harmens (n), de kind. 
Jacop Martens (z) 

  het Groot heijvelt neffens het 
Laer 

 

  (bakoven, put)  
  ½ den Buntacker  Peeter Harmens (o), de Corte 

vooren 
  ½ de Corte vooren daer 

teinden aen (o) 
Peeter Harmens 

  ½ den Pelsacker (o)  
  ½ den Dielis hooff (w) de erfgen. Jacop Martens 
  ½ het Heijbochtken Henrick Wittens (w) 
  ½ den Buijtenman de gem. straete 
  ½ den Grooten beempt Peeter Harmens (n) 
  ½ Weijvelt Jan Cornelis (w) 
  ½ den Houtert Henderick Verbandert (n) 
Martens, Peeter Jacops i.n.v. vader / momboir    
Martens, (onm.kind. #) Peeter Jacops condividenten 2e kavel   
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Peeters, Anneken Wouter (+) moeder van # de kamer, schouw, opkamer, 
kelder, schop op de strate 

 

  (deel) schuur (w)  
  ½ den Boogert de erfgen. Jacop Martens (o) 
  ½ Landt inde aensteede  
  Jacops steeken  
  het Donckbeempdeken met 

het heijveldeken daeraen 
 

  ½ den Buntacker (w) de Corte vooren 
  ½ de Corte vooren (w)  
  ½ den Dielis hoff Lambert Ades (Adels) (n) 
  ½ den Heijbocht  het gem. Laer (o) 
  ½ den Buijtenman (n)  
  ½ den Grooten beempt 

aenden Buijtenman (z) 
 

  ½ Weijvelt Migiel Bartholomeus (o) 
  ½ den Houtert Wouter Goeiaers (z) 
Hoppenbrouwers, Jan Dierckx i.n.v. momboir   
Bartholomeus, Migiel i.n.v. toesiender   
de Coort (Cort / Kort), (onm.kind. ^ ) 
Wouter Aelbrecht 

condividenten 1e kavel   

Meijs, mr. Henderick i.n.v. gemachtigde   
Jans, Harmen i.n.v. idem   
Huijgens, Jan crediteur van ** / 

condivident (bij 
vonnis) 

  

Coolen, Catelien Wouter Peeter **    
vander Linde, (kind.) Giesbrecht 
Nicolaus 

crediteuren   

Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v en 61, fiche 3,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte / kwitantie  8-11-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Aert Joost debiteur / gelover   
Dierckx, Toomas i.n.v. momboir   
Leenaers, (kind.) Toomas crediteuren   
Leenaers, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61 t/m 62, fiche 3,rij 2 Vernadering  10 en 23-11-1656  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crienen (Crijnen), Margriet * vernaderes den Santvoortsen beempt  
Teijs, Jacop Jan e.v. *    
Sweerts, Peeter Peeters koper   
Luijcas, Aert Cornelis verkoper   
Luijcas, Crien Aert Cornelis idem   
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62, fiche 3, rij 2 Schuldbekentenis / overname rentes  1-12-1656 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Wouter (en h.vrouw) debiteuren / gelovers   
Reijniers, Henderick Matteijs crediteur / rentheffer   
die taeffels des H.geests, Hoogemierde renthefster   
Migielsen, (erfgen.) Willem crediteuren   
Leenaers, Jacop schepen   
Ariaensen, Jan oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 2 Kwitantie in marge: idem 2-12-1660 1-12-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Henderick i.n.v. momboir   
Migielsen, Jan Joost i.n.v. toesiender   
Migielsen, (onm.kind.) Willem crediteuren   
Dierckx, Ariaentje e.v. * creditrice   
Willems, Wouter *    
Jacops, Wouter (en h.vrouw) debiteuren / kopers aensteede en weijvelt  
Goeiaers, Goeiaert schepen 1660   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63, fiche 3, rij 2 Verzoek  14-12-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Laurens rentgelder / requirant   
den H.geest van Hulsel rentheffer   
Willems, Migiel h.geestmr. ?   
Huijbrechts, Bartholomeus schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63, fiche 3, rij 2 Notitie  27-12-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vermoelen, Henderick Ambrosius    
Jacops, Jacop    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63, fiche 3, rij 2 Notitie  28-12-1656 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Jans i.n.v. momboir / gelover   
Jansen, Cornelis i.n.v. toesiender / idem   
Antonis, Sijmon    
Muijes (Muis), Maeijken Jans (en kind.) rentheffers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63, fiche 3, rij 2 Erfwisseling  2-2-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Cornelis Jan verkrijger 16 roeden landts Henderick Jacops (o, n), de 
heerbaan / de Abt van 
Everbeede (z), de kind. Jan 
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Jans Maes (w) 
Jacops, Henderick * verkrijger eikenboom  
………., Jenneken e.v. *    
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v, fiche 3, rij 2 Aanstelling voogden  2-1-1656 (=1657 ?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Henderick Ariaen  momboir   
Harmans, Peeter toesiender   
Harmans, (onm.kind ) Jan    
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v, fiche 3, rij 2 Gelofte / vestiging van rente en 

besteding kind 
 4-1-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swittens, Jan Ariaen i.n.v. momboir / gelover   
Peeters, Corstiaen i.n.v. toesiender / idem   
Swittens, (onm.kind.) Jan Ariaen  (deel) steede, Hulsel aende 

Heijcant 
 

Niessen, Nies Daniel (en h.vrouw) credit. / rentheffers / 
kleermaker / aannemer 

  

Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   
Ariaensen, Cornelis Jan halfbroer / leerling 

kleermaker 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64, fiche 3, rij 3 Aanstelling voogden  11-1-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Henderick momboir   
Wouters, Ariaen toesiender   
Wouters, (onm.kind.) Jacop    
Maurus, Peeter schepen   
Crienen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64, fiche 3, rij 3 Aanstelling voogden  11-1-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooris, Jan momboir   
Crienen, Jan toesiender   
Gooris, (onm.kind.) Henderick    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 en 64v, fiche 3, rij 
3 

Verkoop in marge: kwitantie 16-7-1671 5-2-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Orten, Corstiaen (en h.vrouw) verkopers   
Huijbrechts, Henderick Thomas (en 
h.vrouw) 

kopers den Annen dries, 
Hoogemierde aende Plaetse 

Jan Wouter Miertmans (o), 
Aert Joost Leijten (z), Jacop 
mr. Leenaert (w), de 
heerbaene (n) 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
de Domeijnen rentheffer sHertogenbosch  
vanden Barge, Jan Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
van Ortten, Antonij  erfgen. / ontvanger 

1671 
  

vanden Berge, Willem schepen 1671   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v, fiche 3, rij 3 Kwitantie  9-2-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Jan i.n.v. momboir Diessen  
Jacops, (onm.kind.) Aert +    
Jacops, Aert + vader / ontvanger   
Jacops, Dingen wed.v. Dierck Migiel 
Dieckmans (Dijckmans) 

debitrice   

Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v, fiche 3, rij 3 Nota betr. overeenkomst 30-1-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Harmens, Jan partij enerzijds   
Harmens, (kind ) Jan partij anderzijds   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v, fiche 3, rij 3 Nota betr. overeenkomst 24-1-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jacop partij enerzijds   
Wouters, (kind.) Jacop partij anderzijds   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 64v en 65, fiche 
3, rij 3 

Kwitantie los briefje waarschijnlijk 1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Orten, (kind.) Christiaen crediteuren   
Thomas, Hendrick koper den Annen dries  
van Orten, Antoni ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 en 65v, fiche 3,rij 3 Overeenkomst na geschil  24-2-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ruesel, Ariaen i.n.v. partij enerzijds   
van Ruesel, (kind. *) Ariaen    
Henderickx, Jenneken Corstiaen moeder van *   
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Henderickx, (kind. ^ ) Maeijken 
Corstiaen + 

partij enerzijds   

Henderickx, Corstiaen + # vader / erflater   
Meijs, Margriet + e.v. # moeder / erflaatster   
Henderickx, Jan Corstiaensen partij anderzijds   
van Lueven, Peeter bemiddelaar   
Ariaensen, Dielis idem   
Jans, Harmen idem   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
Sweerts, Jan schepen   
Leenaers, Jacop idem   
Wouters, Jan idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   
Verdonck, Henderick waarsch.  een van ^   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66, fiche 3, rij 3 Machtiging betr. ontvangen legaat 5-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
van Goorop, Jan Gooris constituant   
van Goorop, Heijlken Jan Gooris constituante / 

gelegateerde 
  

Martens, Antoni gemachtigde Lagemierde  
Rijsbosch, mr. Jan (executeur)   
Ariaensen, Corstiena + erflaatster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v, fiche 3, rij 3 Eis betr. vergoeding onderhoudskosten 

van kinderen 
7-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Elisabeth wed.v. Huijbert 
Migielsen + 

   

Migielsen, Oeijken * dochter   
………., Jan zoon van *   
……….., Willemiene dochter van *   
vander Linde, Claes momboir   
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 t/m 68, fiche 3, rij 3 Testament  15-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reijniers, Huijbert * testateur   
Clievers (Klievers), Nielken e.v. * testatrice   
de Huijsarmen gelegateerden   
Reijniers, Reijnier broer / gelegateerde   
Reijniers, Elisabeth zuster / gelegateerde / 

moeder van # 
  

Cornelis, (2 kind. #) Ariaen gelegateerden   
de Huijsarmen van Breda  Breda  
Cornelis, Gooris gelegateerde   
Migielsen, Gooris idem   
Migielsen, Bartholomeus Gooris idem   
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die taeffele des H.geests, Hoogemierde gelegateerde   
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v, fiche 3, rij 3 Overeenkomst / belening met renonsatie 5-1-1658 10-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Peeter Peeter lener den Cleij (Cleijn) Loocken 
acker 

 

Luicas (Lucas), Aert Cornelis belener   
Luicas, Crien Aert Cornelis    
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Ariaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v, fiche 3, rij 3 Verkoop  10-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Antoni Jan (en kinderen) verkopers   
Sweerts, Jan Henderick (en h.vrouw) kopers parc. landts, ca. 43 roeden, 

Hulsel 
de verkopers (o), Jenneken 
Toonis (en kind.) (z), de 
kopers (w), de gemeente (n) 

Pluims, Ariaen schepen   
Maurus, Peeter oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 3 Nota betr. verkoop 13-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornis (Cornelis) verkoper   
Maurus, Peeter koper parc. heij en weijvelt  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 3 Nota betr. verkoop 13-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Peeter verkoper   
Croone, Peeter koper parc. lants  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 3 Verklaring betr. leningen 24-3-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoot, Maria Huijbrecht begijntje / deponente Herentals  
Philipsen, Migiel neef / lener   
Schoot, Oeijken Huijbrecht zuster / tussenpersoon   
Philipsen, Maeijken borg   
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henderick idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 3 Nota betr. testament 16-4-1657 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Matteijs * testateur   
Cornelis, Maeijken e.v. * testatrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 en 69v, fiche 3,rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 1658, 1659 20-4-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Henderick * gelover / rentgelder   
Maes, Jenneken Jan e.v. *  den Valacker, ca. 3 lopst., 

Hoogemierde bij de 
molenstraete 

mr. Jan van Mol (o), het 
Clooster ven Everbeede (z), 
Joost Leijten (w), de kind. 
Jan Maes (n) 

  huijs, hoff, aengelag, ca. 2 
lopst.,  Hoogemierde, 
Collersroode 

de gem. straet (o, z), de kind. 
Jan Maes (w), Dielis Peeters 
(n) 

van Deijck (Dijck), Jacop Danielsen # crediteur / rentheffer   
Stevens, Jenneken e.v. #    
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Leenders, Jacop schepen   
Broeckx, Bartholomeus idem   
Jacops, Marten    
Dankessel, L.B. ondertekenaar 1658 sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v en 70, fiche 3,rij 4 Verkoop met borgstelling  9-5-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis (en h.vrouw) verkopers   
Matteus, Peeter (en h.vrouw) kopers beempdeken met de heijde 

etc. daeraen, ca. 50 roeden, 
Lagemierde 

Henderick Wouters (o), de 
Hulselse heijvelden (z), de 
erfgen. Paridaen Aerts (w), 
Antonis Schuiermans (n) 

Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
  (borg) huijs, hoff metten 

vorsten boecht, ca. 2 lopst. 
aenden Braeckhoeck 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70, fiche 3, rij 4 Nota betr. verkoop 22-4-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Denies, Jacopmien (weduwe)    
Ariaensen, Dielis verc. momboir   
Jansen, Dielis  momboir   
Cornelis, Aert     
………., Neijs toesiender ?   
Jooris, Maeijken Jan (onm.)    

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v, fiche 3, rij 4 Verkoop / transport  17-6-1657 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan Goeiaert (en h.vrouw) verkopers   
van Dieijck (Dijck), Jan  (en h.vrouw) kopers het Reurken, ca. 1 lopst., 

Hoogemierde 
de heerstraete (o), de erfgen. 
Jacop Plompen (z), Abraham 
Willems / erfgen. Jan Maes 
(w), Dielis Ariaensen (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Broeckx, Bartholomeus idem   
van Dijck, Hender(ick)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 t/m 74, fiche 3, rij 4 Erfdeling i.v.m. echtscheiding 15-5-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Bartholomeus e.v. * condivident ½ den Schuijermans acker (z)  
  ½ den Looken acker (z)  
  ½ den Gielens acker (z)  
  ½ den Gielens beempt voor 

de Aa (z) met het halve Eusel 
(z) 

 

  den Hangbeempt  
  het Coolhoffken  
  de kamer voor aent huijs, 

schouw, zolder, hoochcamere 
met de kelder, schuur 

 

  ½ aensteede (z)  
Cornelis, Gooris crediteur   
Goeiaerts, Wouter idem   
Verspanendonck (Verspaendonck), 
Margriet Peeters * 

condividente land inde Braecke, 3 lopst. 
min 4 roeden 

 

  het land achter Jan de Sneijer, 
1½ lopst. 12 roeden 

 

  het Driesken achter….., 1 
lopst. 18 roeden 

Henderick de Sneijer 

  ½ Meijbempdeken, 1 lopst. 6 
roeden 

 

  ½ den Schuijermans acker (n)  
  ½ den Looken acker (n)  
  ½ den Gielens acker (n)  
  ½ den Gielens beempt voor 

de Aa  met het halve Eusel 
daeraen (n) 

 

  het Veldeken inde Braecke  
  ½ het Meijbempdeken  
  het Gagelveldeken  
  den heert met de schouw, 

zolder, schop, bakhuis 
 

  ½ aensteede (n)  
Pannekoeck, Henderick momboir   
Goeiaerts, Jan crediteur   
den H.geest van Leegemierde rentheffer   
Bloemaers, Liesabeth Claes creditrice   
Ariaensen, Frans crediteur   
Hendericks, Ariaen idem   
Leenders, Leendert idem   
Goeiaerts, Wouter idem   
Huijbrechts, (5 kind.) Bartholomeus    
Sweerts, Jan Henderick schepen   
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Paridaens, Matteijs idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74, fiche 3, rij 4 Aanstelling voogden  6-6-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Jan Huijbrechts momboir   
Peeters, Wouter toesiender   
Cornelis, (onm.kind. ) Leendert    
Pluims, Ariaen schepen   
Paridaens, Matteijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74, fiche 3, rij 4 Machtiging betr. koopdag opgewonnen pand 12-6-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Seijken Peeter wed.v. Jan 
Joordens + 

constituante   

Jansen, Otte gemachtigde   
Aerts, Jan Peeter debiteur   
Leenders, Jacop schepen   
Geerts, Jan Wouters idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v en 75, fiche 3,rij 4 Aanstelling voogden bij dwangbevel 12-6-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelijs, Maeijken + e.v. * moeder / erflaatster   
Jansen, Matteijs *    
Jansen, (2 kind.) Matteijs    
Jaspers, Jasper Cornelis gedaagde / momboir   
Cornelis, Sijemen crediteur   
Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Jan idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   
van Keppelfox, Henderick idem   
Schormans, Ariaen toesiender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75 en 75v, fiche 3,rij 4 Deling  12-6-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Matteijs  condivident  2 ossen, koe, bed, wagen, juk  
Jansen, Corstiaen i.n.v. momboir   
Cornelis, Marten i.n.v. toesiender   
Coolen, (onm.kind. *) Thomas 
Henderick 

condividenten   

Jaspors (Jaspers), Jaspor Cornelis i.n.v. momboit   
Schormans, Ariaen i.n.v. toesiender   
Jansen, (onm.kind. #) Matteijs condividenten   
Cornelis, Maeijken + moeder van * en #   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v, fiche 3, rij 5 Gelofte met kwitantie 23-9-1660 11-6-1657 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peeter Laurens debiteur / gelover   
Bartholomeus, Margriet * creditrice   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Ariaen idem   
Peeters, Jan Henderick momboir van * / 

ontvanger 1660 
  

Meijs, Joost Jan crediteur 1660   
vander Voort, Peeter schepen 1660   
Laurens, Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris 1660   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 en 76v, fiche 3,rij 5 Testament  14-6-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Corstiaen testateur   
Peeters, Maertientje nat.dr. Corstiaen * nat.dr. / erfgename   
………., Anneken moeder van *   
Sweerts (Swerts), Jan Henderick 
(handtekening) 

schepen   

Pluims (Pluijm), Adriaen Adriaensen 
(handtek.) 

idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77, fiche 3, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  20-6-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Corstiaen i.n.v. momboir / gelover   
Eeverts, Wilbert i.n.v. toesiender / idem   
Coolen, (onm.kind.) Thoomas 
Henderick 

rentgelders huijs, hoff, Hoogemierde inde 
Stadt 

Ariaen Dieckx (Dierckx) (o), 
de gem. straete (z, w), 
Goeiaert Goeiaers (n) 

Cornelis, Marten crediteur / rentheffer   
Nies, Corstiaen eerder crediteur   
Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Jan idem   
Broeck, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v, fiche 3, rij 5 Machtiging betr. verkoop 11-7-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Wouter * constituant   
Peeters, Jan (de smiet) gemachtigde   
  omgedaen heijvelt  
………., Ariaentje moeder van *   
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78, fiche 3, rij 5 Overeenkomst  4-7-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Wouters, Jacop * partij enerzijds   
Huijbrechts, Maria e.v. * idem / moeder van #   
Gooris, Jan i.n.v. momboir / partij 

anderzijds 
  

Crienen, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Gooris, (onm.kind. # ) Henderick + partij anderzijds   
Peeters, Laurens uitlener acker  
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v, fiche 3, rij 5 Gelofte in marge: kwitantie 8-6-1668 4-7-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Jenneken wed.v. Jan Ariaens debitrice / geloveres   
Antonis, Jan momboir   
Versprewel (Verspreuwel), Jan Ariaens 
i.n.v. 

momboir / crediteur   

Corstiaensen, (onm.kind.) Matteijs geldschieters   
Pannenborchs, Adriaen ontvanger 1668   
vander Voort, Jan i.n.v. momboir / betaler 

1668 
  

Willems, (onm.kind.) Jan Adriaen debiteuren 1668   
Peeters, Cornelis schepen 1668   
Keppelfox, …… secretaris 1668   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v, fiche 3, rij 5 Gelofte  4-7-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijcas, Aert Cornelis  * i.n.v. gelover   
Luijcas, Crien Aert Cornelis debiteur   
Cornelis, Dielis crediteur   
Crienen, Maeijken e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79, fiche 3, rij 5 Aanstelling toesiender  4-7-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Dielis toesiender   
Seegers, Andries Leendert Cornelis onmondige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79, fiche 3, rij 5 Aanstelling toesiender  9-7-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaerts, Henderick toesiender   
van Beers, (onm.kind.) Steven Jans    
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v, fiche 3, rij 
5 

Deling van de oogst  17-7-1657 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Bartholomeus * condivident ½ boekweit inde Gielens 
acker (n) 

 

  ½ schaere op de Schuermans 
acker (n) 

 

  ½ rogge int Heijvelt (z)  
  rogge in de Braeck  
  vlas int hofken   
  2 gewenten haver int 

Steecken naest de haege 
 

  boekweit int Steecken naest 
den dries ofte straete 

 

………., Margriet e.v. * condividente ½ boekweit inde Gielens 
acker (z) 

 

  ½ schaere opde Schuermans 
acker (z) 

 

  ½ rogge int Heijvelt (n)  
  rogge op de Loocken acker  
  rogge int Hooffken  
  rogge int Steecken achter… Hens de Sneijer 
  ½ vlas int hoffken naest de 

rogge 
 

  2 gewenten haver int 
Steecken naest de rogge 

 

  ½ boekweit int Steecken 
naest de haever 

 

Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v, fiche 3, rij 5 Machtiging betr. verheffen van de gruit 16-7-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Henderick schepen / constituant   
Pluims, Adriaen idem / idem   
Leenders, Jacop idem / idem   
vanden Barge, Jan Wouters idem / idem   
Broeckx, Bartholomeus idem / idem   
Paridaens, Matteijs idem / idem   
van Keppelfox, Henderick idem / idem   
de Ruijter, jr. Johan kwartierschout / 

gemachtigde 
  

Sweerts, Henderick Jan sterfman   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v, fiche 3, rij 
5 

Machtiging / overeenkomst betr. vergoeding van de koster / 
schoolmeester 

10-8-1657 en 27-8 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Matteijs schepen / constituant Lagemierde  
van Keppelfox, Henrick idem / idem   
Bartholomeus, Migiel gesworen / idem   
Martens, Willem Jacops idem / idem   
Peeters, Jan Henderick gemachtigde   
Versprewel, Harman Jans idem   
Abberdaen, mr. Peeter schoolmr. / koster   
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Boeckholt, …… rentmr. / bemiddelaar   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v, fiche 3, rij 5 Verzoek  (copie) betr. vergoeding van de koster / 

schoolmeester 
24-6-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Gedeputeerden vande Ed.mo. heeren 
Raet van Staten der Ver. Neederlanden 

geadresseerden   

Abberdaen, Peeter Cornelis schoolmr. / koster / 
verzoeker 

Lagemierde  

Boeckholt, …… rentmr. Oisterwijk  
Ripperse, J. ?    
Ruijss, F.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81, fiche 3, rij 5 Nota betr. transport 22-4-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Eeverts, Jacomin wed.v. Jan Jooris transportante   
Ariaensen, Dielis verc. momboir   
Jansen, Dielis transportant   
Jansen, Jooris idem   
Cornelis, Aert i.n.v. momboir / idem   
Neijsen, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Jooris, (onm.kind.) Maeijken Jan    
Jansen, Jooris verkrijger steede  
Jansen, Huijbert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 t/m 82, fiche 3, rij 5 Erfdeling  11-8-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Joost + erflater Hoogemierde  
Wittens, Henderick e.v. * condivident 1e kavel   
Leijtens, Geertruijt Joost *    
Goeiaerts, Wouter e.v. # condivident 1e kavel   
Leijtens, Maeijken Joosten #  twee beempdekens achter het 

Speecken met het heijvelt 
daer vooraen 

Willem Philipsen (o), de Aa 
(z), Goeiaert Goeiaers (w), de 
heijde (n) 

  de Fette (Vette) de heerbaene (o), de erfgen. 
Ariaen Miertmans (z, w), 
Ariaen Miertmans e.a. (n) 

  de Mortel de Abt van Everbeede (o), 
Goeiaert Goeiaers (z), Aert 
Leijtens (w), de Lijnden 
straete (n) 

Plompen, Willem e.v. ^ condivident 2e kavel   
Leijtens, Liesabet (Joost) ^    
Leijtens, Catelien Joost condividente 2e kavel het Selverslaech de erfgen. (o), den Abt van 

Eeverbeede ( z), Jan Maes / 
den Abt van Everbeede (w), 
de gem. straete / Goeiaert 
Goeiaerts Matteijs (n) 

  het Sueijcke Frans Wouters (o), de gem. 
straete (z), Peeter Ariaens 
(w), de Abt van Everbeede / 
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Jan Willem Maes (n) 
Miertmans, Cornelis Jan e.v. ** condivident 3e kavel   
Leijten, Heijlken Joost **  de Kesij ackere Jan van Deijck (o, w), de 

gem. straete / Peeter Ariaens 
(z), Willem Wouter vanden 
Barge (n) 

  den Boschackere de kind. Jan Oetters (o), 
Claes Schormans (z), de 
erfgen. Jan Willem Maes / 
Peeter Ariaens (w), Goeiaert 
Matteijs Aerts (n) 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Leijtens, Aert (en h.vrouw) condividenten 4e kavel den Voorsten bocht (n) met 

de heggen 
Henderick Wittens / Wouter 
Goeiaerts (o), Henderick 
Leijtens (z), Willem Plompen 
/ Catelin Leijtens (w), de 
gem. straete (n) 

  perc. ackerlandts inde Hooge 
aeckers 

de Abt van Everbeede (o), 
Harman Peeters / Wouter 
Fransen (z), Goeiaert Matteijs 
Aerts (w), de erfgen. Ariaen 
Dierckx (n) 

  het halff heijvelt int groot 
heijvelt (samen met 
Henderick) 

 

Leijtens, Henderick (en h.vrouw) condividenten 5e kavel den Achtersten bocht (z) Goeiaert Goeiaers (o), 
Wouter Henderickx vande 
Sande (z), Willem Plompen / 
Catelein Leijtens (w), Aert 
Leijtens (n) 

  het Leijbroeck de Aa (o), Wouter Geerts 
vanden Barge (z), de gem. 
straete (w), den Abt van 
Everbeede (n) 

  het halff heijvelt int groot 
heijvelt (samen met Aert) 

 

Leenders, Jacop schepen   
Sweerts, Jan Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82 en 82v, fiche 4,rij 1 Erfwisseling  16-8-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop schepen / verkrijger Hoogemierde  
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   
Beecken, Antoni Jacop gesworen / idem   
Schormans, Jan Claes idem   
van Goorop, Henderick Gooris idem eene Wouwer aent Hooge op 

de vroente 
 

vanden Berge, Wouter Geerts partij anderzijds / 
verkrijger 

het Huijsveenne (Huijsven), 
tussen de Smits straete en de 
Hoogstraete 

 

vanden Berge, Goeiaert Wouters Geerts idem   
Pickx (soone), jor. ….. rentmr. v.d. domeijnen   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v en 83, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  16-8-1657 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen / gesworens 
als voor / verkopers 

Hoogemierde  

van Deijck, Jan * koper stuck erffs aende Singel bijde 
schutboom (aende huijsinge) 

 

…………, Cateleijn e.v. *    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83, fiche 4, rij 1 Gelofte met kwitantie 21-2-1664 20-8-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan i.n.v. momboir / gelover   
Huijbrechts, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Wouters, (onm.kind.) Aert debiteuren   
Reijniers, Huijbrecht (en h.vrouw) geldschieters / credit.   
Huijbrechts, Bartholomeus borg   
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
Bartolomeeus, Migiel aflosser 1664   
Harmens, Peeter schepen 1664   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v, fiche 4, rij 1 Arrest van een paard  24-8-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenaers, Jacop schepen Hoogemierde  
Broeckx, Bartholomeus idem   
Jansen, Otte vorster   
Vrancken, Toenis Jan requirant   
Ariaens, Ansem beheerder   
  Oisterwijk (certificatie)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v, fiche 4, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 19-10-1668 1-9-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peeter (de jonge) debiteur / gelover   
Goeiaerts, Wouter (en h.vrouw) crediteuren   
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   
Joosten, Jan Peeter schepen 1668   
Peeters, Cornelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84, fiche 4, rij 1 Erfdeling  10-9-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Migiel condivident 1e kavel ½ den Pelsackere (o ) ander deel (o ?), Jan Cornelis 
(z), Jan Wouters / Jan 
Dierckx / Josiena (w), den 
Abt van Postele (n) 

  ½ het Worsken (leen) de Aa (o), ander deel (z), de 
erfgen. Henderick Daniels 
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(w), Henderick Wittens (n) 
Wouters, Jan condivident 2e kavel ½ den Pelsacker (w) ander deel (o), Jan Cornelis 

(z), de gem. straete (w), den 
Abt van Postele (n) 

  ½ het Worsken de Aa (o), de pastorie hoeve 
(z), Henderick Willem 
Daniels (w), ander deel (n) 

Jacops, Peeter i.n.v. vader / momboir   
Jacops, (2 kind. *) Peeter condividenten 1e kavel   
Wouters, Anneken + moeder van *   
Hoppenbrouwer, Jan Dierckx i.n.v. momboir   
Wouters, (onm.kind.) Catelien condividenten 2e kavel   
Wittens, Josiena e.v. #    
Huijgens, Jan # condivident 2e kavel   
Coolen, Wouter Peeter + erflater   
Paridaens, Matteijs schepen   
van Keppelfox, Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v t/m 86, fiche 4, rij 
1 

Erfdeling  10-9-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoppenbrouwers, Jan Dierckx i.n.v. momboir   
Coolen, (voorkind.) Catelien Wouters condividenten 1e kavel   
Wittens, Josiena e.v. * condividente 1e kavel   
Huijgens, Jan *    
Coolen, Catelien Wouters condividente 1e kavel de schaapskooi, schuurvloer, 

varkenskooi 
 

  perc. inden Boogert de messie (o), Migiel 
(Wouters) / kind. Peeter 
Jacops (z, w), Jan Wouters 
(n) 

  Lant inde aensteede de kind. Peeter Jacops / 
Migiel (Wouters)(o), Jacop 
Martens (z), Jan Wouters (w), 
Peeter Harmens (n) 

  ¼ weijvelt Peeter (Jacops) / Migiel 
(Wouters) (o), de kind. Jacop 
van Helmont (z), Jan Cornelis 
(w), de gemeente (n) 

  ¼ den Houtert de kind. Jacop Martens (o), 
Peeter Jacops c.s. (z), Jan 
Cornelis (w), Jan Wouters (n) 

  ½ Groot heijvelt den h.geestbeempt van 
Reusel (o), Jan Wouters (z), 
Migiel Bartholomeus (w), de 
kind. Jacop van Helmont (n) 

  ¼ het Worsken de Aa (o), Jan Wouters (z), 
Henderick Daniels (w), 
Migiel c.s. (n) 

  ¼ den Dielis hoff Jan Huijbrechts (o), Jacop 
Martens (z), de heerbaan (w), 
Jan Wouters (n) 

  ¼ den Heijbocht Jan Wouters (o), de gem. 
strate (z), Henderick Wittens 
(w), Peeter Harmens (n) 

  ¼ den Grooten beempt Jacop Martens (o), Peeter 
Jacops c.s (z), den Abt van 
Postele (w), Jan Wouters (n) 
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  ¼ den Buijtenman Henderick Wittens (o), de 
gem. straete (z), den Abt van 
Postel (w), Jan Wouters (n) 

  ¼ den Buntacker Jan Wouters (o), Jan Cornelis 
(z), Peeter Jacops c.s. (w), de 
kind. Jacop Martens (n) 

  ¼ den Pelsacker Peeter Jacops c.s. (o), Jan 
Cornelis (z), de gem. weg (w) 
, godtshuijs van Postel (n) 

Wouters, Jan condivident 2e kavel voorhuijs, stal, bogaart daar 
achter 

de missie (o), Jan Dierckx c.s. 
(z), Peeter Jacops c.s. (w), 
Peeter Harmens (n) 

  Landt inde aensteede Josiena c.s. (o), Jacop 
Martens (z), den Abt van 
Postel (w), Peeter Harmens 
(n) 

  ¼ weijvelt Jan Dierckx c.s. (o), de kind. 
Jacop van Helmont (z), Jan 
Cornelis (w), de gemeente (n) 

  ¼ den Houtert Jacop Martens (o), Jan 
Dierckx c.s. (z), Jan Cornelis 
/ Hendrick Verbandert (w) 

  ½ Groot heijvelt den h.geestbeempt van 
Reusel (o), Peeter Jacops c.s. 
(z), Migiel Bartholomeus (w), 
Josiena c.s. (n) 

  ¼ het Worsken de Aa (o), de pastorie hoeve  
(z), de gemeente (w), Josiena 
c.s. (n) 

  ¼ den Dielis hoff Jan Huijbrechts (o), Josiena 
c.s. (z), de gemeente (w), 
Peeter en Gielen (n) 

  ¼ den Heijbocht Peeter en Migiel (o), de 
gemeente (z), Josiena / Jan 
Dierckx (w), Peeter Harmens 
(n) 

  ¼ den Grooten beempt de gemeente (o) Jan Dierckx / 
Josiena (z), den Abt van 
Postel (w), Peeter Harmens 
(n) 

  ¼ den Buijtenman Hendrick Wittens (o), Josiena 
/ Jan Dierckx (z), den Abt 
van Postel (w), Peeter Jacops 
/ Migiel (n) 

  ¼ den Buntacker Peeter Harmens (o), Jan 
Cornelis (z), Jan Dierckx / 
Josiena (w), Jacop Martens 
(n) 

  ¼ den Pelsacker Josiena / Jan Dierckx (o), Jan 
Cornelis (z), de gem. strate 
(w), den Abt van Postel (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86, fiche 4, rij 1 Transport van rentebrief  20-9-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Thomas i.n.v. momboir / transportant   
Leenders, (onm.kind.) Thomas    
Vrancken, mr. Adriaen verkrijger   
Corstiaensen, Corstiaen Jan rentgelder 1642 onderpand, Hoogemierde  
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Jooris, Tanneken Adriaen eerst renthefster 1642   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouter idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86, fiche 4, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  4-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Ariaentje wed.v. Jan Wouter 
Fivers + (Vijvers) 

debitrice / geloveres   

Dielis, Steven momboir   
vanden Barge, Wouter Geerts c.s. geldschieters / credit.   
Sweerts, Jan schepen   
Wouters, Jan idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v, fiche 4, rij 1 Transport van rentebrief d.d. 22-2-1565  4-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Sijemon * transportant   
………., Maeijken e.v. *    
Goeiaerts, Wouter # verkrijger   
Leijtens, Maeijken e.v. #    
vander Haegen, Aert Matteus gelover / rentg. 1565 Lagemierde  
Meijssen, Laurens Aert ^ rentheffer 1565   
………,Cateliena wed.v. Aert Meijs moeder van ^   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v en 87, fiche 4,rij 1 Testament vervallen ….. -10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Sijemon e.v. * testateur   
Alberts, Maeijken Henderick * testatrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v, fiche 4, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte betr. koopsom paard 6 (10)-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Abraham Jan debiteur / gelover   
Antonis, Antoni Jan * crediteur   
………., Maeijken e.v. *    
Sweerts, Jan Henrick schepen   
Pluims, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 4,rij 2 Verhuur  11-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspanendonck (Verspaendonck), 
Willem Antoni * 

verhuurder   

Beecken, Elisabeth e.v. *    
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Philipsen, Willem # huurder   
……….., Janneken e.v. #  ½ aansteede, Hoogemierde  
Schilders, (erfgen.) Cornelis rentheffers   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v, fiche 4, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  11-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijrmans, Jan Peeters * gelover / rentgelder   
Dielis, Elisabeth e.v. *  huijs, hoff, aengelag, 2 lopst., 

Hoogemierde int 
Collersroede 

Anneken Henderickx (o), 
Ariaen Peeters (z), Ariaen 
Sprewen (Verspreuwel) (w), 
de gem. straete (n) 

Krols, Seijken begijntje / renthefster Turnhout  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v en 89, fiche 4,rij 2 Gelofte / vestiging van rente  11-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijrmans, Ariaen Peeter # gelover / rentgelder   
van Herck, Elisabeth e.v. #  huijs, hoff, aengelag, ca. 2 

lopst., Hoogemierde int 
Collersroede 

Bartholomeus Henderickx (o) 
, Jan Peeters (z), Ariaen 
Versprewel (w), de gem. 
straete (n) 

  perc. erve in de aensteede den Abt van Everbeede (o), 
Tijs Dierck Gereijts van Mol 
(z), Ariaen Sprewen (w), Jan 
Peeters (n) 

Crols, Seijken begijntje / renthefster Turnhout  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89, fiche 4, rij 2 Verklaring betr. verkoop van gemeentegrond 11-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regeerderen van Hoogemierde deponenten   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 en 89v, fiche 4,rij 2 Verkoop  11-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Jansen verkoper   
Daniels, Henderick * koper   
…….., Catelien e.v. *  (deel) aansteede, huijsinge, 

hoovinge, etc., Hoogemierde 
in Collersroede 

Henderick Jacops (o), de 
gemeente (z), Ariaen Peeters 
(w), Ariaen Henderickx (n) 

Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v en 90, fiche 4, rij 
2 

Overeenkomst  betr. eerdere koop (i.v.m. overlijden) 15-10-1657 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Huijbert + * erflater / eerder koper   
Paridaens, Jenneken Jans wed.v. * partij enerzijds   
Jansen, Jooris broer / mede koper / 

partij anderzijds 
steede inde Kersmisse berge 
(Kermisberg), Hulsel 

 

Dielis, Jacomin wed.v. Jan Joordens + verkoopster   
Jansen, Dielis mede verkoper   
Cornelis, Aert i.n.v. momboir / mede verk.   
Neijssen (Nijssen), Jan i.n.v. toesiender / idem   
Jooris, (onm.kind.) Jan    
Pluims, Ariaen schepen   
Maurus, Peeter oud schepen   
Paridaens, Jan i.n.v. (groot)vader / assistent   
Paridaens, Sijmon Jans i.n.v. toesiender   
Jansen, (onm.kind.) Huijbrecht    
Sweerts, Jan schepen   
Leenaers, Jacop idem   
van Keppelfox, Henrick idem   
Ariaensen, Dielis adviseur   
Bartholomeus, Jan idem   
vanden Voort, Peeter idem   
Jans, Henderick idem   
Peeters, Cornelis idem   
Laurens, Peeter idem   
Leenaers, Neus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v, fiche 4, rij 2 Aanstelling voogden  15-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jooris momboir   
Jansen, Sijmon toesiender   
Jansen, (onm.kind.) Huijbert +    
Paridaens, Jan vader / momboir v. *   
Paridaens, Anneken * wed.v. Huijbert 
Jansen + 

   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v, fiche 4, rij 2 Borgbrief  23-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenaers, Jan schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Broeckx, Bartholomeus idem   
Schellinckx, do. Paulus predikant   
Matteijs (Mathijs), Goeiaert Goeiaerts h.geestmr. Hoogemierde  
Daenen, Henderick e.v. *  Reusel  
Maes, Cateleijntje Jan *  (geb. L. Mierde)  
Maes, Jan Jan  erfgoederen Collersroede 

(borg) 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91, fiche 4, rij 2 Verkoop  17-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Jans, Tanneken * verkoopster   
Huijbrechts, Steven e.v. *    
van Ruesele, Cornelis Jan (en h.vr.) kopers (deel) kamer, Hoogemierde 

inde Arendonckxe straete 
 

Wouters, Marie Jan + moeder / erflaatster   
Leenaers, Jacop schepen   
Broeckx, Bartholomeus idem   
vanden Barge, Jan Wouters idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v, fiche 4,rij 2 Erfdeling  17-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Eevert + * erflater   
………., Elisabeth + e.v. * erflaatster erfgoed, inden Bargh inde 

Stadt aende heijde, 
Hoogemierde 

 

Everts, Maeijken # condividente 1e kavel   
Jansen, Cornelis e.v. #  het Voorste nieuwe erve, ca. 

4 lopst. 
de erfgen. (o), Jan Otten (z), 
de gemeente 

  het Achterste nieuw erve (n) de gemeente (o, n), de erfgen. 
(z, w) 

  perc. inde Rijtbeempt (o), ca. 
1 lopst. 

de gemeente (o), nieuw 
verkocht erve v.d. gemeente 
(z), de erfgen. (w, n) 

  perc. int Beempdeken in de 
Holstraete (z) 

de Aa (o), Jan Toomas (z), de 
Holstraet (w), de erfgen. (n) 

Jansen, Dingen ^ condividente 2e kavel de rest (blijft onbedeeld)  
Schormans, Jan e.v. ^    
Aerts, Peeter i.n.v. momboir   
Danen, Claes Henderickx i.n.v. toesiender   
Otten, (onm.kind. ) Jan condividenten 2e kavel   
Laurens, Marten i.n.v. momboir   
Mullaers, Peeter Henderickx i.n.v. toesiender   
Otten, (onm.kind.) Peeter condividenten 2e kavel   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v, fiche 4, rij 2 Verzoek / overeenkomst betr. alimentatie 23-10-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Jan Wouter requirant / partij enerz.   
Miertmans, Cornelis Jan zoon / partij anderz.   
 wethouderen sHertogenbosch  
Leenaers, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 en 92v, fiche 4,rij 2 Taxatie van nalatenschap  2-11-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Jan Tomas Henderick  
(+ 30-9-1657, Postel) 

erflater aensteede, ca. 5 lopst., 
Hoogemierde inde Stadt 

Ariaen Dierckx (o), de gem. 
straete (z, w), Goeiaert 
Goeiaerts (n) 

  het Steltien, ca. 26 roeden  
  de Paer of Langen acker, ca. 

6 lopst. 
Nicluas Jansen (o), Peeter 
Ariaensen (z), Cornelis Jan 
Miertmans (w), Tomas 
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Dierckx (n) 
  den Veltackere, 3 lopst. Jan Corstiaensen / Jan Everts 

(o), Wouter vanden Barge (z), 
de kind. Henderick Tomas 
Colen (w), het Clooster van 
Everbeede (n) 

  den Daelackere, ca. 4½ lopst. Maeijken vande Sande (o, n), 
Jan Corstiaensen ( z), de 
kind. Henderick Tomas Colen 
(w) 

  beempt inde Langevoort, 1½ 
lopst. 

Antoni Jansen (o), Ariaen 
Saervaes (z), de gemeente 
(w), Dielis Ariaensen (n) 

  beempt in de Holstraete, 70 
roeden 

Bartholomeus Huijbrechts (o) 
, Jan Willem Maes (z), de 
gemeente (w), Matteijs 
Jansen (n) 

  heijvelt inde Holstraete, 2 ½  
lopst. 

 

Coolen, Cornelis Tomas Henderick broer / erfgenaam   
Jansen, Jan Teijs halfbroer / idem   
Jansen, Baltas Teijs idem    
Jansen, Corstiaen voogd   
Jansen, Matteijs idem / crediteur   
Schormans, Ariaen voogd   
Boeckholt, ……. rentmr.   
Cornelis, Marten crediteur   
den H.geest van Hulsel rentheffer   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v en 93, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport betr. opgewonnen pand 17-11-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Seijken wed.v. Jan Joordens * verkoopster   
Aerts, Jan Peeter vroeger eigenaar   
vander Voort, Peeter koper stuck beempts, ca. 2½ lopst., 

Hulsel 
Andries Willems (o), de 
erfgen. Wilbort Jansen (z), de 
gemeente (w), Willem 
Demissen (n) 

Caelen, Migiel stadhouder / transp.   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Adriaen idem   
Jansen, Otte gemachtigde v. *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93, fiche 4, rij 2 Eedafleggingen  17 en 23-11-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Jan collecteur verponding   
Paridaens, Matteijs schepen   
Sweerts, Jan idem   
Pluims, Adriaen idem   
Leenders, Jan Peeter setter   
Maurus, Peeter collecteur verponding Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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93v, fiche 4, rij 3 Overeenomst betr. alimentatie 17-12-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gabriels, Jan i.n.v. momboir / partij enerz.   
Wouters, Wouter Jan i.n.v. toesiender / idem   
Gabriels, (onm.kind.) mr. Thomas    
de Vos, Peeter * partij anderzijds   
Henderickx, Tanneken e.v. *    
Peeters, Jan Henderick i.n.v. momboir / partij enerz.   
…….., Maeijken wed.v. Henderick 
Willems + 

moeder   

Paridaens, Matteijs schepen   
Sweerts, Jan idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94, fiche 4, rij 3 Lening / gelofte in marge: kwitantie 4-1665 20-12-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurens, Wouter Peeter debiteur / gelover   
Cools, Jan Huijbrechts i.n.v. momboir   
Seegers, (onm.kind.) Leendert Cornelis geldschieters / credit.   
Sweerts, Jan Henrick schepen   
Pluims, Adriaen idem   
den Vos, Peeter schepen 1665   
Harmans, Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris 1665   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94, fiche 4, rij 3 Gelofte / pandstelling afgelost 31-3-1659 29-12-1657 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspanendonck, Margriet Peeters debitrice / geloveres ½ den Gielens beempt (n), ca. 
2 ½ lopst., Lagemierde aent 
Vloeijeinde 

de Heijlaeren (o), 
Bartholomeus Huijbrechts 
(z), Dierick Harmens (w, n) 

  stuck ackerlants, ca. 1½ lopst. Antoni Jan Antonis (o), 
Bartholomeus Huijbrechts (z) 
, de gem. heijde (w) 

Ariaensen, Frans crediteur   
Paridaens, Matteijs schepen   
Sweerts, Jan idem    
………. koster / (getuige 1659) Bersse (Middelbeers)  
Martens, Peeter Jacops getuige 1659   
Harmens, Peeter schepen 1659   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v, fiche 4, rij 3 Gelofte / vestiging van rente verhoogd 7-2-1661 9-1-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Jacop * gelover / rentgelder   
………., Catelien e.v. *  het Weijvelt, ca. 1½ lopst.?, 

Lagemierde aent Vloeijeinde 
de gem. heijde (o), Margriet 
Peeters (z), de Aa (w), 
Willem Jans Plompen (n) 

Leenders, Leendert i.n.v. momboir   
Joosten, Jan i.n.v. toesiender   
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Jansen, (onm.kind. #) Henderick    
………, Helena moeder van #   
Verschilden, Peeter eerst geldschieter Antwerpen  
Paridaens, Matteijs schepen   
Jans, Harmen oud schepen   
Wittens, Henderick schepen 1661   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95, fiche 4, rij 3 Gelofte / pandstelling in marge: kwitantie 21-2-1662 22-1-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Corstiaen debiteur / gelover huijs, hoff, (deel) schuur, 
Hoogemierde inde Stadt van 
Luttel Tuijrenhout 

 

  perc. beempts aende 
Langevoort, ca. 2 lopst. 

Baltas Aerts (o), de wed. Jan 
Jacops (z), de gemeente (w, 
n) 

Rouwenbochs, Peeter Wouter crediteur   
Leenders, Jacop schepen   
Broeckx, Bartholomeus idem   
Jansen, (de kind.) Corstiaen debiteuren 1662   
Ariaensen, Dielis schepen 1662   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95, fiche 4, rij 3 Overeenkomst / gelofte betr. onderlinge steun 4-2-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

die taeffele des H.geests van Ruesele renthefster Reusel  
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Cornelis, Jan rentgelder / deponent   
Hermans, Peeter idem   
Goverts, Wouter idem   
Bartolomeus, Michiel idem   
Coolen, Jan Wouters idem   
Jacops, Peeter idem   
de Vos, Peter idem   
Wouters, Michiel idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v, fiche 4, rij 3 Verkoop en schenking  5-1-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijcas, Aert Cornelis i.n.v. gemachtigde / 
verkoper 

  

Luijcas, Crien Aert Cornelis zoon / constituant   
Sweerts, Peeter Peeters (en h.vrouw) kopers den Coppen beempt, ca. 2 

lopst., Hulsel ontr. de 
Peperstrate 

Nicolaus Fabri e.a. (o), 
Paridaen Henderickx (z), de 
Aa (w), Liesabeth Peeter 
Peeters Sweerts (n) 

Crienen, Jan rentheffer   
Sweerts, Jan schepen   
Pluims, Adriaen idem   
  eenen leijweg met de gracht  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
96, fiche 4, rij 3 Erfdeling herziening van fol. 91 12-2-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schormans, Jan Claus condivident   
Aerts, Peeter i.n.v. momboir   
Cornelis, Claes i.n.v. toesiender   
Otten, (onm.kind.) Jan condividenten   
Laurens, Marten i.n.v. momboir   
Groeve, Peeter i.n.v. toesiender   
Otten (onm.kind.) Peeter condividenten   
Jansen, Cornelis e.v. # condivident 2 gebont v.h. huijs  
Everts, Maeijken #    
Paulus, Evert Jan + * erflater   
…….., Elisabeth + e.v. * erflaatster   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v, fiche 4, rij 3 Aanstelling voogden  25-2-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Steven Laurens momboir   
Jansen, Huijbrecht toesiender   
Toomas, (onm.kind. *) Peeter Harmen    
Laurens, Cornelia + moeder van *   
Sweerts, Jan schepen   
Pluims, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v en 97, fiche 4,rij 3 Verzoek en advies betr. verkoop erfgoed 8-3-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Waerden, Bastiaen Peeter i.n.v. momboir / requirant   
Abrahams, Wouter i.n.v. toesiender / idem   
Jansen, (onm.kind. *) Abraham    
Jansen, Abraham (wedn. v. #) vader / requiant   
Peeters, Margriet + # moeder van *   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Ariaen idem   
Leenders, Jacop idem   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Fabrij, Nicolaus adviseur   
vander Voort, Peeter idem   
Sweerts, Peeter Peeter idem   
Daniels, Nies idem   
Goeiaerts, Cornelis idem   
Jansen, Henderick idem   
Bartholomeus, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 t/m 98, fiche 4,rij 3 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1-12-1664 8-3-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Abraham Jan verkoper   
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vander Waerden, Bastiaen Peeters i.n.v. momboir / verkoper   
Abrahams, Wouter i.n.v. toesiender / idem   
Abrahams, (onm.kind. *) Abraham 
Jansen 

   

Peeters, Margriet + moeder van *   
Abrahams, Jan Cornelis # koper   
Baeckx (Backx), Dingen Jansens e.v. #  steede en aengelag, ca. 10 

lopst., Hulsel aent Leinden 
einde 

Peeter Vervoort (o), Nies 
Daniels e.a. (z), Antoni 
Jansen (w), de gem. straete 
(n) 

  de Neeren ackere ontr. de 
kercke 

de erfgen. Wouter Staps (o), 
de leijweg (z), de kind. 
Henderick Gooris (w), de 
gem. ackerweg (n) 

  den Veenackere, ca. 3 lopst. Nicolaus Fabrij e.a. (o), 
Clement Cornelis (z), Peeter 
Croenen (w), de erfgen. Jan 
Henderick Schutbooms (n) 

den H.geest van Hulsel rentheffer   
de Kercke van Hulsel renthefster   
Goeiaers, Cornelis debiteur 1664   
Sweerts, Jan schepen 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98, fiche 4, rij 3 Gelofte / vestiging van rente met aflossing  31-1-1668 8-3-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambert Geerts * gelover / rentgelder   
………, Saera e.v. *  den Heijbocht, ca. 1½ lopst. de wed. Jacop Martens (o), de 

gelovers (z), Peeter Harmens 
(w), de gem. straete (n) 

Lamberts (Lambrechts), Ariaen zoon / rentheffer   
vander Voort, Jan mede aflosser 1668   
Leijten, Peeter schepen 1668   
den Vos, Peeter idem   

 
fol. 98v: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99, fiche 4, rij 3 Verzoek / advies betr. verkoop erfgoed 29-3-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan i.n.v. toesiender / requirant   
van Vessem, Antoni Jansen i.n.v. momboir / idem   
Wouters, (onm.kind. *) Dielis +  Hulsel  
Jans, Liesabeth moeder v.*/ requirante   
Pluims, Ariaen schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Harmens, Peeter idem   
Caelen, Migiel idem   
Abrahams, Wouter adviseur   
Aerts, Jan idem   
Paridaens, Wouter idem   
Peeters, Laurens idem   
van Herck, Steven idem   
Leenders, Willem idem   
Seelen, Jan Jans Dierck idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
99v en 100, fiche 4, rij 
3 

Verkoop / transport in marge: kwitanties 12-3-1665 en  
7-2-1659 

29-3-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Antonis i.n.v. momboir / verkoper   
Paridaens, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Wouters, (onm.kind. *) Dielis +    
Jans, Liesabeth # moeder van * / 

verkoopster 
  

Cornelis, Laurens e.v. #  verkoper   
Cornelis, Jan ^ koper   
Claes, Jenneken e.v. ^  erfsteede, huijsinge, hoff, 

landerijen etc., Hulsel aent 
Voorteint 

 

Leenders, Jan crediteur Dongen  
Goeiaerts, Maeijken begijntje / creditrice   
Wouters, Wouter crediteur   
van Herck, Steven idem   
Jansen, Huijbert idem Netersel  
Jansen, Wouter idem Beers  
den H.geest van Hulsel rentheffer   
Cornelis, Peeter crediteur   
Sweerts, Jan schepen 1665   
Peeters, Cornelis idem   
vander Voort, Peeter schepen 1659   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100, fiche 4, rij 4 Transport  na verkoop  15-1-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Jan (nu + !) e.v. * verkoper   
Muies ( Muis ?), Maeijken Jans Peeter * verkoopster   
Jansen, Harmen  # koper   
……….., Maeijken e.v.#  de Hoogemiertsen beempt, 

Lagemierde 
de erfgen. Dierck Harmens 
(o), de wed. Huijbrecht 
Migielsen (z), de Aa (w), de 
kind. Jacop van Helmont (n) 

Teijs, Jacop Jan momboir   
Jacops, (onm.kind.) Jan    
Geerts, Jan Wouter schepen   
Leenders, Jacop idem   
Broeckx, Bartolomeeus idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v, fiche 4, rij 4 Kwitantie  4-4-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schormans, Adriaen crediteur (momboir)   
Schormans, (kind.) Anneken crediteuren   
Schormans, (kind.) Willem idem   
Seelen, Cornelis crediteur   
Schormans, Willem + erflater   
Jacops, Steven debiteur   
Fransen, Daniel idem   
Geerts, Wouter idem   
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……., Mariken wed.v. Marten Jan 
Ariaensen + 

   

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v, fiche 4, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  4-4-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Steven * gelover / rentgelder   
………, Maeijken e.v. *  huijs, hoff, aengelag, ca. 8 

lopst., Lagemierde 
de erfgen. Dielis 
Verspanendonck (o, n), de 
gem. straete (z, w)  

Migielsen, Maeijken Joost creditrice / renthefster   
Schormans, (erfgen.) Jan Willem    
Ariaens, Marten    
Fransen, Daniel schepen   
Geerts, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101 (2 bl.), fiche 4, rij 
4 

Machtiging   12-3-1667 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Aertsen notaris Breda  
de Cruijpere, Hugo Jansen (i.n.v.) constituant Gilze  
de Cruijpere, (kind.) Anneken Jan Hugo 
+ 

   

Wassemes, Johannes e.v. * constituant   
de Cruijpere, Catharina Jansen *    
de Cruijpere, Beatris Jansen constituante   
de Cruijpere, Jan Hugo + # erflater   
Wittens, Josijntken Jan + e.v. # erflaatster   
Peeters, Adriaen gemachtigde Hoogemierde  
Wittens, Jan debiteur idem  
Colen, Wouter Peeter + erflater stuck erffs, Lagemierde  
Donckers, Jan Boudewijn getuige   
Debruijn, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 en 102v, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport van erfdeel met kwitantie 15-5-1667 15-1-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Josiena Jans e.v.  * verkoopster   
Cruijpers, Jan Huijgens *    
Coolen, Jan Wouters e.v. # koper   
Jansen, Catelien #  (deel) hujsinge, hovinge, 

landerijen etc., Lagemierde 
aent Wellenseinde 

 

Coolen, Catelien Wouters  (+ ?)    
Coolen, Peeter Wouters + eerder erflater   
Coolen, Wouter Peeters + idem   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Schuijrmans, Adriaen Peeter gemachtigde 1667   
de Cruiper, (erfgen.) Jan Huijgen crediteuren 1667   
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van Loon, Jan Artsen notaris 1667 Breda  
Donckers, Jan Boudewijn getuige 1667   
de Beij, Jan idem   
Wittens, Jan Henderick debiteur 1667   
Dierckx, Peeter schepen 1667   
van Keppelfox, H. secretaris 1667   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v en 103, fiche 4, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente  16-5-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Corstiaen i.n.v. momboir / gelover   
Leenders, Jacop i.n.v. verv. toesiender / idem   
Cornelis, Marten i.n.v. toesiender   
Coolen, (onm. kind) Toomas Henderick rentgelders huijs, hoff, aengelag, 

Hoogemierde inde Stadt 
de kind. Ariaen Dierckx (o), 
de gem. straete (z, w), 
Goeijaert Goeijaerts Matteijs 
( n) 

Cornelijs, Jasper i.n.v. momboir   
Schormans, Ariaen i.n.v. toesiender   
Jansen, (onm.kind.) Matteijs crediteuren / rentheff.   
Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Jan idem   
Caelen, Migiel idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103, fiche 4, rij 4 Renonsatie in marge: kwitantie 21-10-1660 22-5-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Giesbrecht * renonsant   
Sweerts, Anneken Jans e.v. *  renonsante    
Sweerts, Jan Henderick vader van */ verkrijger goederen, Castele (Castelre), 

Tielen (kwartier van 
Antwerpen) 

 

Sweerts, (2 nakind. #) Jan Henderick    
Migielsens, Maeijken Jans moeder van #   
Pluims, Ariaen schepen   
Hermens, Peeter idem   
Huijsmans, Giesbrecht Willems * ontvanger 1660   
vander Voort, Peeter schepen 1660   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v, fiche 4, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  13-6-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspanendonck (Verspaendonck), 
Margriet Peeters 

geloveres / 
rentgeldster 

den Cleijnen Meijbeempt, ca. 
3 lopst., Lagemierde aent 
Vloeijeinde 

Ariaen Goeiaerts (o), de 
erfgen. Jan Wouter Vijvers 
(z), de Aa (w), Jacop 
Swaenen (n) 

  de Gaegelboecht de erfgen. Wouter Aerts 
Matteus (o), de erfgen. 
Maeijken Jan Leenders (z), 
de erfgen. Dierck Harmens 
Leijtens (w), Jacop Bernouts 
(n) 

Harmens, Peeter momboir   
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Peeters, Jan Henderick h.geestmr. / rentheffer   
Bartholomeus, Lambert idem   
de taeffele des H.geests, Lagemierde    
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104, fiche 4, rij 4 Verklaring betr. vaderschap 19-6-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Seije deponente   
Jansen, (dochter *) Seije    
Plompen, Jan Willems vader van *   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Schuijrmans, Antoni oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104 en 104v, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport  20-6-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis Jan (en h.vrouw) verkopers   
Stroijbant, Wouter Jacops * koper   
…………, Maeijken e.v. *  de Rueselse beempt bij de 

Sammelinge, Hoogemierde 
Henderick Jan Teijs (o), de 
kind. Frans Wouters (z), Jan 
Eeverts (w), de gem. heijde 
(n) 

vanden Barge, Jan Wouters schepen   
Caelen, Migiel idem   
…………, Hellegont begijntje / renthefster Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 (los blad), fiche 4, 
rij 5 (foto 2) 

Verkoop  16-5-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Steven verkoper   
Goeiaers, Wouter * koper   
………, Maeijken e.v. *  den Vloeijbeempt Antoni Martens (o), Jan 

Dielis (z), de gem. straete 
(w), de Aa (n) 

den H.geest rentheffer   
Harmens, Peeter schepen   
Caelen, Migiel idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105v (los blad), fiche 
4, rij 5 (foto 1) 

Verkoop  25-6-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick * verkoper   
Leijtens, Geertruijt e.v. *    
Plompen, Willem Jans # koper   
………., Lijesken e.v. #  (deel) v.h. Hoochhuijs 

(hooghuis) en hoff, 
Hoogemierde, de Kerckstraet 

Wouter Lodewijckx (o), de 
erfgen. Jan Willem Maes (w, 
n), de gem. straete (z) 
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Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 bis en 105 bis v, 
fiche 4, rij 5 

Geschil / aanstelling bemiddelaars en 
overeenkomst 

 4-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Matteijs partij enerzijds   
Jansen, (onm.kind.) Matteijs idem   
Jaspors (Jaspers), Sijmon Cornelis * partij anderzijds   
Jansen, Elisabeth moeder van * Hoogeloon  
Schormans, Ariaen toesiender part.enerz.   
Jansen, Ottho bemiddelaar   
Dierckx, Thomas idem   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Maurus, Peeter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106, fiche 4, rij 5 Verkoop van eikebomen  9-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schormans, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Teijs (Tijs / Thijs), Jacop Jan i.n.v. toesiender / idem   
Willems, (onm.kind.) Laurens    
Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Jan idem   
Caelen, Migiel idem   
Wouters, Marselis koper bomen bij ’t huijs in de Smits 

straete 
 

Laurens, Jan idem bomen in de Hoochstraete bij 
het huijs ende schuijre 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106v, fiche 4, rij 5 Verkoop  in marge: kwitantie 1-12-1664 16-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Jan Cornelis (en h.vrouw) verkopers   
Goeiaers, Cornelis * koper   
Henderickx, Maeijken e.v. *  aensteede, huijsinge, ca. 9 

lopst., Hulsel 
Peeter vander Voort (o), Nies 
Daniels c.s. (z), Antoni 
Jansen (w), de gem. straete 
(n) 

Sweerts, Jan Henrick schepen   
Pluims, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107, fiche 4, rij 5 Verkoop  met kwitantie 7-1-1668 16-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Jan Cornelis (en h.vrouw) verkopers   
Croonen, Peeter * koper   
………., Maeijken e.v. *  perc. landt en groes, ca. 3 

lopst., Hulsel 
Nicolaus Fabrij / Cleme(n)t 
Cornelis (o), den ackerwech 
(z), de kopers (w), Jan 
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Henderick Schutbooms e.a. 
(n) 

Daniels, Jacop lasthebbende / 
ontvanger 1668 

  

vander Voort, Cornelis Peeters ontvanger 1668   
Peeters, Cornelis schepen 1668   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v, fiche 4, rij 5 Verkoop  in marge: kwitantie 13-11-1658 16-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis Jan * verkoper   
Leijtens, Heijltje e.v. *    
Leijtens, Henderick # koper   
………., Elisabeth e.v. #  den Ackerdries, Hoogemierde den Abt van Eeverbeede (o), 

de gem. straete (z), Cateleijn 
Jan Ooters (w), Adriaen 
Tielemans (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Jan idem   
Caelen, Migiel idem   
Boeckholt, …….. rentmr.   
Wouters, Cornelis Jan (= *)    
Vrancken, Jan rentheffer   
Wittens, Henderick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108, fiche 4, rij 5 Verkoop   16-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Cornelis Jan * verkoper   
Leijtens, Heijltien e.v. *    
Wouters, Bartelt Jan koper den Bultackere, Hoogemierde de erfgen. Tomas Hopmans 

(o), de koper (z, w), de 
verkopers (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108v, fiche 4, rij 5 Verkoop  met kwitantie 6-1659 16-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Cornelis Jan * verkoper   
Leijtens, Heijltien e.v. *    
Wouters, Marselis (en h.vrouw) kopers de Kesijackere, Hoogemierde Jan van Dijck (o), de wed. 

Peeter Ariaensen (z), Jan van 
Dijck / Willem Wouter 
Geerts (w) 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Leenders, Jacop schepen 1659   
van Keppelfox, H. secretaris 1659   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109, fiche 4, rij 5 Memorie betr. appèl 19-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Raet van Brabant  sGravenhage  
Antonis, Antoni Jan appellant   
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Verbruggen, Wouter Goeiaers tegenpartij   
Maes, Jan Jansen borg   
Abberdaen, mr. Peeter getuige   
Meeus, Ariaen Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109 en 109v, fiche 4, 
rij 5 

Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing  en transport 13-
8-1677 

20-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Cornelis * gelover / rentgelder   
Henderickx, Maeijken e.v. *  huijs, hoff, aengelag, ca. 9 

lopst., Hulsel 
Peeter vander Voort (o), Nies 
Daniels e.a. (z), Antonis 
Jansen (w), de gem. straete 
(n) 

der Gent, Ariaentje geldschietster / 
renthefster 

  

Leenders, Jacop schepen   
Wittens, Henderick idem   
Graeffs, Maria Anna wed.v. mr. Johan 
van Campenhout 

ontvangster 1677   

de Weert, Mechtelt Philips wed.v. mr. 
Johan Rijsbos 

verkrijgster 1677   

Colen, Jan president 1677   
Hobma, H. secretaris 1677   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v, fiche 4, rij 5 Schuldbekendenis / gelofte  met kwitantie 9-7-1659 20-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Cornelis debiteur / gelover   
Leenders, Jacop crediteur   
vanden Barge, Wouter schepen 1659   
Adriaensen, Jan oud schepen 1659   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v, fiche 4, rij 5 Aanstelling momboir  5-8-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Cornelis momboir   
Jansen, (onm. nakind ) Maeijken    
Harmens, Peeter schepen   
Pluims, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110 en 110v, fiche 5, 
rij 1 

Gelofte / vestiging van rente  26-7-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Gertruijt wed.v. Antoni 
Antonissen 

geloveres / 
rentgeldster 

huijs, hoff, ca. 3 spints., 
Hulsel aent Heggeeinde 

ander deel (o), Jan Aerts (z), 
ander deel (w), Peeter 
Maurus (n) 

  stuck beempts, ca. 1 lopst. de Aa (o), Antoni Jan Maes 
(z), de gem. heijde (w), ander 
deel (n) 

  acker lants, ca. 2 lopst. ander deel (o), Steven Willem 
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van Herck (z), de erfgen. 
Paridaen Aerts (w, n) 

Maurus, Peeter momboir   
Antonis, Jan (zoon) gelover   
Maes, Jan Antonis i.n.v. momboir / gelover   
Antonis, Wouter    
Aertsen, Mijs * crediteur / rentheffer   
……… , Maeijken e.v. *    
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v en 111, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop in marge: kwitantie 6-1-1676 15-8-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Steven * verkoper   
……….., Tanneken e.v. *    
Thomas, Henderick # koper   
……….., Beelijcken e.v. #  perc. landts en groese, ca. 3 

lopst., Hoogemierde 
Aert Joost Leijten (o), 
Henderickxken Jan Teijs / 
Jacop Leenders (z), de erfgen. 
Thomas Leenders (w), Ariaen 
Vuiesten (Vuijsten) (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Huijbrechts, (erfgen.) Steven ontvangers 1676   
Schuijrmans, Jan schepen 1676   
vanden Sande, Marcelis idem   
Hobma, H. secretaris 1676   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111, fiche 5, rij 1 Verkoop van roerende goederen / koe en 

schenking 
 31-8-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Maeijken wed.v. Aert Jan 
Lippen 

verkoopster   

Nicolaus, Cornelis # koper   
………., Henderickxken e.v. #    
(Lippen ), Peeter Aerts zoon / verkrijger   
(Lippen), Berbel Aerts dochter / verkrijgster   
Harmens, Peeter schepen   
Wettens, Henderick idme   
(Lippen), Steven Aerts zoon   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111v t/m 112v, fiche 
5, rij 1 

Verkoop   28-8-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vrancken, Joannes  zoon van * / notaris / 
procureur / verkoper 

Eeckeren (Ekeren)  

Vrancken, Jan Jacops + *    
Versprewel (Verspreuwel), Adriaen koper   
(de Cort), Jan Joosten e.v. # idem   
Versprewel, Cathelijn #    
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(Mertens), Marten Jacops e.v  ^ koper   
Versprewel, Maeijken ^    
Versprewel, Peeter koper   
Versprewel (Verspreeuwel), Margriet koopster   
vanden Barge, Jan Wouters assistent ½ huijse, camere, stal, 

brouwhuijse, schuur, gronden 
etc., Hoogemierde aenden 
Cuijlisroode 

de kopers (o, z), ‘sheeren 
straete (w), Hermen Peeters 
(n) 

  ½ de Cluijse de Coeijstraete (z), Matteijs 
Mertens (o), de kopers (n), de 
kopers / Henderick Geeraerts 
(w) 

  ½ de Driesche in de 
Coeijstraete 

Henderick Geeraerts / de 
Waterstraete (o), het Doncker 
straetken (z), Henderick 
Geeraerts (w), de Coeijstraete 
(n) 

  ½ den Stelrijt (Steltrijt) de kopers (o), den Vonderpat 
(z), Henderick Geeraerts (w), 
het Doncker straetken (n) 

  ½ den Hermens acker Peeter Adriaensen (o), de 
kopers (z), Adriaen 
Tielemans (w), de erfgen. 
Dierck Geenen / Godshuijs 
van Eeverboode (n) 

de Pastorije van Hoogemierde renthefster   
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113 t/m 115, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop van percelen door gemeente 
(13x) 

 2-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop schepen / verkoper Hoogemierde  
Caelen, Migiel idem / idem   
vanden Barge, Jan Wouters idem / idem   
Jacops, Nicolaus gesworen / idem   
Peeters, Ariaen idem / idem   
Ariaensen, Wouter idem / idem   
Peeters, Dielis koper perc. grond, 218 ¾ roeden, 

Hoogemierde, Collersroede 
de gemeente (rondom) 

de Domeinen rentheffer sHertogenbosch  
Wouters, Wouter Frans koper   
Jansen, Claes idem perc. erve, 191¼ roeden Jacop Leenders (z), de 

gemeente  
Wittens, Jan Henderick (en h.vrouw) kopers perc. erve, 170 roeden in de 

Smietsstraete 
de gemeente (o, w), Willem 
Wouters vanden Barge (z), 
Wouter Fransen Wouters (n) 

Geerijts, Willem Wouters (en h.vrouw) kopers perc. erve inde Smietsstraete, 
223 ¾  roeden 

Jacop Leenders (n), de 
gemeente 

Jansen, Ottho (en h.vrouw) kopers het Kleijn Huijsveen, 150 ½ 
roeden 

de gemeente (rondom) 

Thomas, Henderick koper perc. erve, 240 roeden buijten 
het Hoogen ontr. de 
Arendonckxe straete 

Jacop Leenders (o), de 
gemeente 

Leenders, Jacop (en h.vrouw) kopers perc. erve, 120 roeden Henderick Thomas (w), 
Antonij Jansen (o), de 
gemeente 
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Antonis, Antoni Jan (en h.vrouw) kopers perc. erve, 120 roeden Jacop Leenders (w), de 
gemeente 

Jansen, Cornelis (en h.vrouw) kopers perc. erve, 200 roeden Otte Jansen (n), Jan Nicolaus 
Schormans (w), de gemeente 

Jansen, Ottho (en h.vrouw) kopers perc. erve, 100 roeden Corstiaen Jansen (z), Jacop 
Leenders (n), Jan Nicolaus 
Schormans (w), de gemeente 
(o) 

Leenders, Jacop koper perc. erve, 100 roeden Ottho Jansen (z), Jan Claes 
Schormans (w), de gemeente 

van Dijck, Jan koper perc. erve, 6 roeden, (voor 
een schuur) in ’t Dorp ontr. 
de Schutsboom 

de gemeente 

Caelen, Migiel (en h.vrouw) kopers perc. erve, 120 roeden inde 
Reijt 

Cornelis Jansen (o), de 
gemeente (z), de h.geest (w), 
de kind. Jan Otten (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115, fiche 5, rij 1 Verkoop  met kwitantie 1-6-1660 12-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Jan verkoper   
Wouters, Cornelis Jan (en h.vrouw) kopers (deel) kamer en hoff, 

Hoogemierde in de 
Arendonckse straete 

 

Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Jan idem   
Caelen, Migiel idem   
Goeiaers, Goeiaert idem 1660   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v, fiche 5, rij 1 Gelofte / vestiging van rente afgelost 3-2-1661 16-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Wouter * gelover / rentgelder   
Goeiaers, Maeijken e.v. *  stuck ackerlants achter in de 

aenstede, ca. 8 lopst., 
Hoogemierde inde 
Arendonckxe straete 

Wouter Fransen (o, z), Antoni 
Jacop Beecken / Ariaen 
Schormans (w), Cornelis Jan 
Miertmans (n) 

Boudewijns, Bartholomeus Peeter crediteur / rentheffer   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
vanden Barge, Wouter Geerts schepen 1661   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116, fiche 5, rij 2 Transport betr. belening 30-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reijniers, Huijbrecht * transportant   
………., Nieltje e.v.*    
Thomas, Henderick # verkrijger   
Wouters, Belijken e.v. #  huijsken, hoffken, 

Hoogemierde inde 
Hoochstraete 

 

Beecken, Nicolaus Jan Henderick ^    
……….., Tanneken e.v. ^    
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Verspanendonck, Dielis Jansen schepen 1653   
Huijbrechts, Bartholomeus idem   
Hermens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116v en 117, fiche 5, 
rij 2 

Erfdeling  23-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Joost + erflater het hooghuis, Hoogemierde 
inde Kerckstraet 

 

Plompen, Willem e.v. * condivident 1e kavel   
Leijten, Elisabeth *  de hooch kaemere, kelder, 

driesken daeraen 
 

Miertmans, Cornelis Jan e.v. # condivident 2e kavel   
Leijtens, Heijlken #  de keuken, perc. hof (midden)  
Leijtens, Henderick (en h.vrouw) condividenten 3e kavel   
Leijtens, Cateleijn condividente 3e kavel schuur, erf daar achter  
Leijtens, Aert ^ condivident 4e kavel   
……….., Willemken e.v. ^    
Verbruggen, Wouter Goeiaers e.v.  ** condivident 4e kavel   
Leijtens, Maeijken **  de neerkaemere (naast de 

schuur), perc. hof, schop 
Jan Willem Maes 

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117, fiche 5, rij 2 Verkoop   1-10-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Willem Wouter (en h.vrouw) verkopers   
Matteijs, Goeiaert Goeiaertsen (en h.vr.) kopers het Gret (Grut), Hoogemierde een straatje (o), de kopers (z), 

kind v. Jan Peeters (w), kind 
v. Maerck Peeters (n) 

Caelen, Migiel schepen   
Leenders, Jacop idem   
Wouters, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117v, fiche 5, rij 2 Aanstelling momboir  9-10-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Ariaen Harmen momboir   
Versprewel, Margriet Jan Adriaensen    
vanden Barge, Jan Wouters schepen   
Sweerts, Jan Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118, fiche 5, rij 2 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitanties 9-10-1664 en  

3-11-1668 
30-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jacop * gelover / rentgelder   
………., Maria e.v. *  huijs, hoff, aengelag, ca. 3 ½ 

lopst. 
 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 73

  de Lemmens bocht, ca. 1½ 
lopst., Hulsel aende 
Cauwenbarch 

de gemeente (o), Ariaen 
Wouters (z), Henderick 
Fransen (w), Cateleijn wed.v. 
Antoni Cauwenbarchs 

Harmens, Peeter i.n.v. momboir / rentheffer   
Corstiaensen, (onm.kind.) Matteijs crediteuren   
Leenders, Jacop schepen   
Wittens, Henderick idem   
Matteijssen, Ariaen mede rentheff./getuige   
Willems, Jan e.v. # ontvanger 1664   
Matteijs, Maeijken #    
Ariaensen, Dielis schepen 1664   
Wouters, Marcelis idem   
Nieuwenhuijsen, Peeter idem 1668   
Verbruggen, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v, fiche 5, rij 2 Gelofte / vestiging van rente met transport 13-5-1678 30-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boorts, Henderick Matteijs gelover / rentgelder huijs, hoff, ca. 2 lopst., Hulsel Steven Laurens (o), de Aa (z) 
, de erfgen. Peeter Paulus (w), 
Steven van Herck (n) 

Hermens, Peeter i.n.v. momboir   
Wouters, Jacop i.n.v. toesiender   
Corstiaensen, (onm.kind.) Matteijs crediteuren / rentheff.   
Matthijs, Jacob Goijaerts rentheffer 1678   
Maes, Jan schepen 1678   
Bierens, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119, fiche 5, rij 2 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 29-7-1676 30-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartholomeus, Lambert * gelover / rentgelder   
………, Elisabeth e.v *  huijs, hoff, aengelag de Pastorie v. L.Mierde (o), 

Joost Jan Meijs / Ariaen 
Vrens Meus (z), de gem. 
straete (w), de straete van de 
Hoeve (n) 

Hermens, Peeter i.n.v. momboir   
Wouters, Jacop i.n.v. toesiender   
Corstiaensen, (onm.kind.) Matteijs crediteuren / rentheff.   
Hoffmans, Jan Willem ontvanger 1676   
Harmans, Adriaen schepen 1676   
Harmans, Harman idem   
Hobma, H. secretaris 1676   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v, fiche 5, rij 2 Gelofte / vestiging van rente met kwitantie 7-10-1667 30-9-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versprewen, Ariaen Jan * gelover / rentgelder   
…………., Maeijken e.v. *  den Boschackere, ca. 2 lopst. de wed. Wouter Antonis / de 

wed. Wouter vande Sande (o) 
, Goeiaert Goeiaertsen (z), 
Wouter Geerts vanden Barge 
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(w), Matteijs Martens (n) 
Hermens, Peeter i.n.v. momboir   
Wouters, Jacop i.n.v. toesiender   
Corstiaensen, (onm.kind.) Matteijs crediteuren / rentheff.   
Pannenborchs, Adriaen ontvanger 1667   
Janssen, Adriaen debiteur 1667   
Fransen, Wouter schepen 1667   
Schormans, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120 t/m 121v, fiche 5, 
rij 2 

Staat en inventaris (boedelbeschrijving) 
en renonsatie door voogden 

 8-10-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abberdaen, mr. Peeter (wedn. v. *) inventarisant   
Jans, Marie + * (eerder weduwe)    
 voogden / requiranten   
  Vessem (blekerij)  
Prinsen, Heindrick crediteur   
Crocken, …….. idem   
Goijers, Wouter idem   
Macgels, … (Machel / Mechel ?) idem   
Geerts, Wouter idem   
Geerts, Goijert Wouter idem   
…….., Lambrecht den schoenmaker idem / schoenmaker   
Plompen, Wilm idem   
Plompen, Micgiel (Michiel) Wilm idem   
vanden Brouck (Broeck), Tomas idem   
Swerts, Jan Hein idem   
Geerts, Wilm Wouter idem   
Spreeuwen, Marten idem   
Clievers, …….. idem   
  Reusel  
  ‘ int Cleijn Winckeltien’  
 molenaar / crediteur   
  ‘int Cruijs’ te Beeck  
Mijnen, Marten crediteur   
…………, Joos (den wever) idem / wever   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Antonis, Simon momboir   
Jansen, Cornelis toesiender   
Siemons (Simons), (onm.kind.) Antonis    
Jansen, (nat. kind) Maeijken  kind van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 en 122v, fiche 5, 
rij 3 

Testament  16-10-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Frans * testateur   
Rijssens, Margriet Wouters e.v. * testatrice   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Ariaen idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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123 t/m 126, fiche 5, 
rij 3 

Erfdeling in marge: kwitanties 30-6-1676 en 
26-7-1660 

19-10-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versprewel (Verspreuwel), Ariaen Jan 
(en huijsvrouw) 

condividenten het Steecken de gemeijnte (o, n), Cornelis 
Jans / Ariaen Tielemans (z), 
de erfgen. Jacop Strooijbants 
(w) 

  de Hooffstadt de gem. straete (o), onm.kind 
Jan Harmens (z), het Clooster 
van Eeverboode (w), ander 
deel (n) 

  de Steltrijt ander deel (o), de Vonderpat 
(z), Henderick Geeraerts (w), 
het Doncker straetje (n) 

  den Langen ackere andere delen (o, z), de gem. 
straete (w), het Muelle 
straetien (molenstraatje) (n) 

  het Leijbroeckx beempdeken de Aa (o), eigen perc. (z), 
Ariaen Peeter Schuijrmans 
(n), de gemeente (w) 

  het heijvelt het molenstraatje (z), 
Marselius Wouters (o) Jan 
Heijligers (w), Willem 
Wouter Geerts (n) 

Geerts, Claes rentgelder Beeck (Hilvarenbeek)  
  de nieuwe leijcuipe (looikuip)  
Jacops, Maerten e.v. * condivident   
Versprewel, Maeijken Jans *  het huijs van Jan Francken, 

brouwhuijs, schuur, 
schaapskooi, schop en 
aengelag 

ander deel (o), Matteijs 
Martens (z), de gemeente (w), 
Harmen Peeters (n) 

  land en dries van Jan 
Francken 

Henderick Geeraerts / ander 
deel (o), de Donckerstraet (z), 
Henderick Geerts (w), de 
gemeente (n) 

  2e kavel in de Steltrijt (w) andere delen (o, w), den 
Vonderpat (z), het 
Donckerstraetje (n) 

  den Langen acker andere delen (o, n), Dielis 
Peeters de Ruijter (z), de 
gemeente (w) 

Hesselmans, Antoni rentgelder   
Ariaensen, Jan debiteur / rentgelder   
de Coort (Cort), Jan Joosten e.v. # condivident   
Versprewel, Catelien Jans #  de schuur van Jan Ariaensen, 

schaapskooi 
 

  de Leegh steede Henderick Geerts (o, w), de 
gemeente (z, n) 

  den Hoffstadt de gemeente (o), ander deel 
(z), het Clooster van 
Eeverboode / Willem 
Wouters (w), de erfgen. Jan 
Maes / Willem Wouters (n) 

  den Langen acker achter den 
padt 

Jan van Mol (o), Dielis de 
Ruijter (z), ander deel (w), de 
molenstraat (n) 

  den Raepbocht de gemeente (o, n), ander 
deel (z), Henderick Geerts 
(w) 

  den Mortel het Clooster van Eeverbeede 
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(o), Jan Peeter Schuijrmans 
(z), Peeter Thomas (w), 
Ariaen Versprewel (n) 

  den Santstraetsen beempt de Aa (o), het Clooster van 
Eeverbeede (z), de Santstraet 
(w), Cornelis Jan Adriaensen 
(n) 

Versprewel, Peeter Jans condivident het groot huijs met het 
achterhuijs, hoff, boogert 

andere delen (o, n), de 
gemeente (w), Henderick 
Geerts (z) 

  Harmens ackerken (z) Peeter Ariaensen (o), 
Bartholomeus Henderickx 
e.a. (z), Ariaen Tielemans 
(w), ander deel (n) 

  den Steltacker Henderick Geerts (o), den 
Vonderpat (z), ander deel (w) 
, het Donckerstraetje (n) 

  de Steltrijt andere delen (o, w), de 
Vonderpat (z), het 
Donckerstraetje (n) 

  den Bocht Ariaen Seegers (o), de erfgen. 
Dierck Geerts (z), Jan Peeter 
Schuijrmans (w, n) 

  de Rijt andere delen (o, w), Wouter 
Jacops (z), Hermen Peeters 
(n) 

  de oude looikuip met de 
kalkput 

 

……., Angeneta wed.v. Antonis Kemps rentgeldster   
Versprewel, Margriet Jans condividente   
Harmens, Ariaen momboir kamer, schop, bedstede in de 

kamer, ½ schouw 
 

  den Cluijse Matteijs Martens (o), de 
gemeente (z), Henderick 
Geerts (w), ander deel (n) 

  den Harmens acker (n) Peeter Ariaensen (o), ander 
deel (z), Ariaen Tielemans 
(w), Godtshuijs van 
Eeverbeede e.a. (n) 

  den Steltrijt de gemeente (o, n), den 
Vonderpat (z), ander deel (w) 

  den dries van Jan Francken de gemeente (o, z), ander deel 
(w), Henderick Geerts / ander 
deel (n) 

  de Rijt Jan van Mol (o, z), ander deel 
(w), Harmen Peeters (n) 

  den Stelt acker (w) ander deel (o), den Vonderpat 
(z), Henderick Geerts (w), het 
Donckerstraatje (n) 

……., wed.v. Ariaen Lambrechts rentgeldster   
Versprewel, Jan Adriaens + erflater   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Caelen, Migiel idem   
vande Sande, Marcelis idem 1676   
Hobma, H. secretaris 1676   
Wittens, Henderick schepen 1660   
van Keppelfox, H. secretaris 1660   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v, fiche 5, rij 3 Verkoop  19-10-1658 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Henderick Ariaen (en h.vr.) verkopers   
Versprewel, Ariaen Jan (en h.vrouw) kopers perc. heijvelt, Hoogemierde Willem Wouters vanden 

Barge (o), de wed. Wouter 
Henderickx vande Sande (z), 
de wed. Ariaen Lambers (w), 
de kopers e.a. (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v en 127, fiche 5, 
rij 3 

Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 24-11-1659 24-10-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Steven (en h.vrouw) gelovers / rentgelders huijsken, aengelag, ca. 1 
lopst., Hoogemierde inde 
Hoochstraete 

Jan Heijligers (o), Aert Joost 
Leijtens (z), de erfgen. 
Henderick Jan Ooters (w), de 
Hoochstraete (n) 

die taeffele des H.geests, Hoogemierde renthefster   
Huijbrechts, Jacop    
Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Geerts, Jan Wouter idem   
Schellinckx, do. ……. (predikant)   
Heijligers, Jan aflosser 1659   
vanden Barge, Wouter Geerts schepen / ontvanger 

1659 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127, fiche 5, rij 3 Gelofte / overname van korenrente  24-10-1658 

(15-8-1658) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thomas, Henderick (en h.vrouw) gelovers / rentgelders rogge van perc. erve  
die taeffele des H.geests, Hoogemierde renthefster   
Huijbrechts, Steven eerst rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v, fiche 5, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  5-11-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thomas, Henderick * gelover / rentgelder   
……….., Belijken e.v. * geloveres / rentgeldst. het Cleijn driesken, samen 

ruim 3 lopst., Hoogemierde 
Aert Joost Leijtens (o), Jacop 
Leenders / Henderick Jan 
Otters (z), de erfgen. Thomas 
Leenders (w), Adriaen Jan 
Willems (n) 

  den Annen dries (borg), ca. 
5½ lopst. 

Cornelis Miertmans (o), Aert 
Leijtens (z), Jacop Leenders 
(w), de gem. straet (n) 

Beecken, Jacop collateur van #    
Verbruggen, Wouter Goeiaerts idem   
Seegers, Hr. Jacop (beurs  van -) #    
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Huijbrechts, Steven eerst rentgelder   
Wittens, Henderick schepen   
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Harmens, Peeter idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 en 128v, fiche 5, 
rij 4 

Machtiging  12-11-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Bartholomeus pachter v.d. bieren, 
wijnen etc. / 
onderrentmr. v.d. 
houtschat / pachter 
v.d. waerande / 
constituant 

  

Geerts, Wouter gemachtigde   
Harmens, Peeter schepen   
Wijttens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v en ongen., fiche 
5, rij 4 

Kwitantie (2x)  28-10-1658 en  
3-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx ??, Iken Jan creditrice   
Henderickx, Marten Jan zoon !! / debiteur   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Adriaen idem   
………., mr. Peeter    
vander Voort, Peeter schepen 1660   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
ongen. na 128v, fiche 
5, rij 4 

Gelofte  31-10-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Vos, Pieter schepen / gelover   
Gabreels (Gabriels), Jan i.n.v. momboir   
Gabreels, (onm.kind.) mr. Thomas crediteuren   
Peetersen, Laureijs huurder / debiteur stede  
Wittens, Henderick schepen   
Hermans, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
ongen. na 128v, fiche 
5, rij 4 

Aanstelling voogden  2-12-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan momboir   
Jacops, Steven toesiender   
Huijbrechts, (onm.kind.) Bartholomeus    
Wittens, Henderick schepen   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 bis, fiche 5, rij 4 Verkoop met kwitantie 3-12-1671 13-11-1658 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Aert Joost (en h.vrouw) verkopers   
Leijtens, Henderick (en h.vrouw) kopers (part in) ’t Hooch huijs met 

den erffenisse daeraen, 
Hoogemierde inde 
Kerckstraete 

 

Caelen, Migiel schepen   
Wittens, Henderick idem   
vanden Berge, Willem idem 1671   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 bis v, fiche 5, rij 4 Verkoop met kwitantie 3-12-1671 13-11-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Wouter e.v. * verkoper   
Leijtens, Maeijken * verkoopster   
Leijtens, Henderick (en h.vrouw) kopers (part in) het Hooch huijs 

metten erffenisse daeraen 
 

Leijtens, Joost + vader / erflater   
Leenders, Jacop rentgelder   
  Weelde (de laet tot- )  
Leijtens, Maeijken wed.v. Wouter 
Verbruggen + 

creditrice / ontvangster 
1671 

  

vanden Barge, Willem schepen 1671   
Peeters, Cornelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 (3e ), fiche 5, rij 4 Verkoop / transport  19-11-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Jan Cornelis verkoper   
Goeiaerts, Cornelis (en h.vrouw) kopers den Neeren acker, ca. 5 

spints., Hulsel aenden 
Kerckenbocht 

Jacop Wouters (o), den 
Kerckenbocht (z), de erfgen. 
Henderick Gooris (w), den 
acker lijwech (n) 

Sweerts, Jan Henderick schepen   
Pluims, Adriaen idem   
Vrancken, Jan rentheffer   
Jansen, Abraham    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v (3e ) en 129, 
fiche 5, rij 4 

Verkoop / transport met kwitantie 7-1660 22-11-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Henderick * verkoper   
Maes, Janneken Jans e.v. *    
Jacops, Maerten # koper   
………, Maeijken e.v. #  huijs, hoff, aengelag, ca. 2 

lopst., Hoogemierde in 
Collersroede 

de gem. straet (o, z), Cornelis 
Jan Ooters / de kind. Jan 
Maes (w), Dielis de Ruijter 
(n) 

  het Doeijbroeck, ca. 2 lopst. de Aa (o), Ariaen Tielmans 
(z), de gem. heijde (w), de 
Prelaet van Eeverbeede (n) 
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  heijveldeken met het lant 
daerinne gelegen 

Jan Sweerts (o), de kind. 
Jacop Jan Teijs (z), Jacop 
Stroijbants (w), de gemeente 
(n) 

  den Valacker mr. Jan van Mol (o), het 
Godtshuijs van Eeverbeede 
(z), de gem. straete (w), de 
kind. Jan Jansen Maes (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Jan idem   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Cornelis, Maeijken idem   
Roeffs, Margriet idem   
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Steevens, Jenneken renthefster   
vanden Barge, Wouter schepen 1660   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v, fiche 5, rij 4 Schuldbekentenis / lening met kwitanties 21-2 en 9-4-1659 5-12-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan i.n.v. momboir / gelover   
Jacops, Steven toesiender / idem   
Huijbrechts, (onm. kind.) Bartholomeus 
+ 

debiteuren   

Goeiaers, Jan geldschieter / crediteur   
Goeiaers, Wouter * idem   
………, Maeijken e.v. *    
Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
Jansen, Otte getuige 1659   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130, fiche 5, rij 4 Gelofte betr. eerder opgelegde boete van 

vader 
12-12-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan i.n.v. momboir / gelover   
Jacops, Steven i.n.v. toesiender / idem   
Huijbrechts, (onm.kind.) Bartholomeus debiteuren   
Peeters, Jan Henderick h.geestmr. / crediteur   
de taeffele des H.geests, Leegemierde    
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130 en 130v, fiche 5, 
rij 4 

Verzoek / advies betr. verkoop erfdeel 18-1-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan i.n.v. momboir / verzoeker   
Jacops, Steven i.n.v. toesiender / idem   
Huijbrechts, (onm.kind.) Bartholomeus     
Huijbrechts, Bartholomeus + erflater ½ aensteede aent Vloeijeinde, 

ackerlant, beemden 
 

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henrick idem   
Sweerts, Jan idem   
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Leenders, Jacop schepen   
Caelen, Migiel idem   
Plompen, Willem adviseur   
Harmens, Peeter Dierck idem   
Dielis, Jan idem   
Meus, Aert Jansen idem   
Joosten, Jan idem   
Goeiaers, Ariaen idem   
Geerts, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131, fiche 5, rij 5 Schuldbekentenis / lening / pandstelling met kwitantie 15-4-1660 28-12-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Jan Peeter debiteur / gelover den Neissen bempt (Nijssen 
beemd), ca. 3 lopst., Hulsel 

de Aa (o), de erfgen. Peeter 
Paulus (z, w), Cornelis 
Peeters (n) 

Meijs, Joost Jansen geldschieter / crediteur   
Sweerts, Jan borg / schepen   
Pluims, Ariaen schepen   
vander Voort, Peeter schepen 1660   
Laurens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v, fiche 5, rij 5 Overeenkomst betr. pacht v.d. houtschat 18-1-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan i.n.v. momboir / partij enerz.   
Jacops, Steven i.n.v. toesiender / idem   
Huijbrechts, (onm.kind.) Bartholomeus     
Huijbrechts, Bartholomeus + vroeger pachter   
Ficken, Wouter Geert partij anderzijds   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Hendrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132, fiche 5, rij 5 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 19-9-1659 23-1-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrij, Nicolaus Henderickx gelover / rentgelder den Stockacker, ca. 3 lopst., 
Hulsel 

Peeter Jan Vervoort (o), 
Clement Cornelis (z), Peeter 
Croonen e.a. (w), de erfgen. 
Peeter Maurus (n) 

Francken (Vrancken ), Jan Jacops crediteur / rentheffer   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Wittens, Henderick idem   
Martens, Marten Jacops gemachtigde / 

ontvanger 
  

Harmens (Hermans), Peeter schepen   
van Keppelfox, H. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132, fiche 5, rij 5 Schuldbekentenis / lening / gelofte in marge: kwitantie 28-2-1675 10-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Goorop, Goeiaert Henderickx * debiteur / gelover   
……….., Margriet e.v. *    
Hoppenbrauwers, Jan Dierckx (en h.vr.) geldschieters / credit.   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
vanden Bergh, Willem credit./ontvanger 1675   
Hendricx, Anthonij idem   
Wittens, Jan schepen 1675   
Vermeulen, Hermen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v, fiche 5, rij 5 Verkoop / transport  10-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Haegen, Jan Wouters * verkoper   
……….., Liesken e.v. *    
Plompen, Willem # koper   
……….., Liesken e.v. #  het Eusel, ca. 2 ½ lopst., 

Lagemierde 
Dierck Harmens / de wed. 
Bartholomeus Huijbrechts (o) 
, Dierck Harmens (z), 
Bartholomeus Huijbrechts 
(w), Jacop Beerennouts 
(Bernouts) (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133 t/m 134v, fiche 5, 
rij 5 

Erfdeling  31-12-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Paridaen Aerts + erflater   
Paridaens, Peeter condivident 1e kavel   
Paridaens, Laurens condivident 1e kavel huijs, hoff, erve daeraen, 

Hulsel 
Peeter Maurus (zo), Jan 
Peeter Aerts (w), ander deel 
(n) 

  de Muikens hoff, ca. ½ lopst.  
  den Linden acker en Mortel 

daeraen, samen ca. 4 lopst. 
 

  den Vorsten bogert, 1 lopst.  
  den Achtersten bogert met 

een perc.groesse daeraen, 
samen ca. 6 lopst. 

de gem. leijwech (o), Jan 
Gooris / Laurens Peeters (z), 
ander deel (w), Peeter 
Maurus (n) 

  de Beecke, ca. 2 lopst.  
  de Groote Hellegensvoort, ca. 

1 lopst. tot aan de Aa 
 

  (2 delen in) het Ven (heij en 
weijde) (z) 

 

  de Smele, ca. 5 spints.  
  het Bogers heijvelt  
de Benefitie van Lagemierde rentheffer   
Boeckholt, …….. rentmr.   
Paridaens, Maeijken * condividente 2e kavel   
Paridaens, Wouter e.v. *  schuur, schop, schaapskooi 

met erff. daeraen (z) 
Jan Peeter Aerts (w), de gem. 
straete (n, o) 

  het Cleijn Smeltien, ca. 1 
lopst. 

 

  den Neeren acker, ca. 2 ½ 
lopst. 
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  den Voorbos, ca. 7 spints.  
  ’t Hoeijschor, ca. 1 lopst.  
  perc. in den Achtersten 

boogert 
ander deel (o), Laurens 
Peeters (z), Jan Gooris / 
Antoni Jansen (w), Laurens 
Peeters / Peeter Peeters (n) 

  de Cleijne Heijligensvoort en 
heijblock daeraen, ca. 3 lopst. 

 

  1/3 in het Veen (Ven)  het Heijblockx heijvelt 
  de Wielrijt  
Sweerts, Jan schepen   
Pluims, Ariaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v en 135, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  31-12-1658 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Peeter verkoper   
Paridaens, Laurens idem   
Paridaens, Maeijken * verkoopster   
Paridaens, Wouter e.v. *    
Leenders, Nies # koper   
………, Catelein e.v. #  perc. heijvelts, ca. 1 lopst., 

Hulsel 
Peeter Maurus (o), de vroente 
(z, w), Peeter vander Voort 
(n) 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135, fiche 5, rij 5 Gelofte / vestiging van rente met kwitantie 31-1-1668 21-1-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Lambert * debiteur / gelover   
………., Saerken e.v. *  huijs, hoff, aengelag, samen 

12 lopst., Lagemierde aen het 
Wellenseinde 

Jan Huijbrechts (o), de 
erfgen. Wouter Peeter Coolen 
(z), de gem. straete (w), 
Peeter Harmens (n) 

Lambrechts, Ariaen zoon / geldschieter / 
rentheffer 

  

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
vander Voort, Jan aflosser 1668   
Leijten, Peeter schepen 1668   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v en 136, fiche 5, 
rij 5 

Testament  2-1-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambert Geerts * testateur   
Jansen, Saerken e.v.* testatrice   
Fabrij, Nicolaus vroeger secretaris   
Harmens, Peeter vroeger schepen   
Luijcas, Aert Cornelis idem   
Adels, Cateleijn Lambert dochter / gelegateerde kamer, zolder v.h. huijs gent. 

de Nuelke (Mielke ?), hof 
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Lambrechts, Adriaen zoon   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136 t/m 138v, fiche 5, 
rij 5 

Erfdeling van roerende goederen en 
rentes 

 27-1-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Margriet + erflaatster   
Jacops, Steven i.n.v. toesiender   
Huijbrechts, (onm.kind. *) 
Bartholomeus 

condividenten   

Ariaensen, Jorden i.n.v. vader / toesiender   
Ariaensen, (Maeijken, onm. kind #) 
Jorden 

condividente   

Huijbrechts, Aleijt + moeder van #   
Huijbrechts, Jan condivident   
Huijbrechts, Henderick condivident   
Sweerts, Jan Henderick i.n.v. schepen   
Huijbrechts, Maeijken (in buitenland) condividente   
…………., Margriet moeder van *   
Harmens, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139, fiche 6, rij 1 Ontslag van voogdij  18-2-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Willem nu mondige   
Goeiaers, Goeiaert momboir   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Wouter Geerts idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139, fiche 6, rij 1 Verkoop / transport van erfdeel met kwitantie 13-3-1659 18-2-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Willem verkoper   
Goeiaers, Goeiaert * koper   
…………, Anneken e.v. *  (deel) huijsinge, gronden etc.  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v en 140, fiche 6, 
rij 1 

Testament  13-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Goorop, Goeiaert Henderick * testateur   
Coenraets, Margriet e.v. * gelegateerde den Waerffaeckere, ca. 3 

lopst. (Werfacker) op den 
Groenen wech 

de gem. wech (o), Ariaen 
Harmens (z), de Heijlaeren 
straete (w), Ariaen 
Andriessen (n) 

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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140v, fiche 6, rij 1 Verkoop / transport  13-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Bartelt Jan verkoper   
Wouters, Wouter Jan koper den Bultacker, ca. 2 lopst. 

enige roeden, Hoogemierde 
Matteijs Jansen (o), de koper 
(z, w), Cornelis Jan 
Miertmans (n) 

Vrancken, Jan rentheffer   
Leenders, Jacop schepen   
Goeiaers, Goeiaert schepen   
vanden Barge, Wouter Geerts idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140v, fiche 6, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 4-12-1663 13-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Antoni * debiteur / gelover   
Joordens, Maeijken Jan e.v. *    
van Dun, Willem Ariaen crediteur   
Antonis, Antonis Jan * aflosser 1663   
Sweerts, Jan schepen 1663   
Ariaenssen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141, fiche 6, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  13-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matteijs, Jan Jans * debiteur / gelover   
van Dun, Willem Ariaens crediteur   
Joordens, Maeijken Jan moeder van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141, fiche 6, rij 1 Aanstelling voogden  13-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Jan Wouter momboir   
Hoppenbrauwers, Jan Dierckx toesiender   
de Coort (Cort), (onm.kind. *) Wouter 
Albrechts 

   

Coolen, Cateleijn Wouter moeder van *   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141 en 141v, fiche 6, 
rij 1 

Vernadering betr. verkoop d.d. 30-4-1658 22-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Jan Henderick (en h.vrouw) vernaderaars   
Wittens, Josiena * verkoopster   
Cruipers, Jan Huijgens e.v. *    
Coolen, Jan Wouter # koper   
Jansen, Catelein e.v. #  ……, Lagemierde aen het 

Wellenseinde 
 

Harmens, Peeter schepen    
Wittens, Henderick idem   

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 86

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v, fiche 6, rij 1 Eedaflegging als setters  24-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Jan setter Hoogemierde  
van Dijck, Henderick idem   
vanden Barge, Wouter schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142, fiche 6, rij 1 Eedaflegging als setters  25-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Harmen Jans setter Lagemierde  
Jacops, Steven idem   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142, fiche 6, rij 1 Eedaflegging als setter  27-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Cornelis setter Hulsel  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142, fiche 6, rij 1 Aanstelling momboir  27-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Huijbrecht momboir   
………., Cateleijn wed.v. Antonij 
Wouter Couwenbarchs 

   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v en 143, fiche 6, 
rij 2 

Renonsatie / transport  31-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Jan Henderick + * eerder testateur   
Migielsen, Eijcken (Iken) wed.v. * eerder testatrice   
Cornelis, Aert schepen   
Thomas, Harmen idem   
Jansen, Maeijken # dochter / verkrijgster   
Aertsen, Peeter Peeter e.v. #  perc. dries met het huijsken 

daerop staende, ca. 1 lopst., 
Hulsel 

de verkrijgster (o, z), de 
gemeente (w), Wilbort Eevers 
(n) 

  het Loecken (land en heide), 
samen ca. 3 lopst. 

de gem. straet (o), Paridaen 
Henderickx e.a. (z), Cornelis 
Peeter Voorts (w), Peeter 
Peeters ?(n) 

  het Leech heijvelt, ca. 3 ½ 
lopst. 

de leijstraete (o, n), Peeter 
Peeters ? (z), de verkrijgster 
(w) 

Sweerts, Jan Henderick schepen   
vander Voort, Peeter idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
143 en 143v, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop  31-3-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Peeter Peeters * verkoper   
Jansen, Maeijken e.v. *    
Henderickx, Marten Jan # koper   
Antonis, Jenneken Jan e.v. #  alle erfgoederen, Hulsel  
  de Loockens  
Paridaens, Sijmon Jans crediteur Reusel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v t/m 147, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop (8x) in marge: kwitanties 19-5-1666 16-4-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loijcx, Peeter Quirijnssoon e.v. * verkoper   
Ariaensen, Lucia *    
vanden Moer, Henderick Cornelissoen 
e.v. # 

verkoper   

Ariaensen, Dingena #    
Verschueren, Jan notaris Turnhout  
van Schaluijnen, Wouter getuige   
Maes, Joris idem   
Ariaensen, Margriet verkoopster   
Matteus, Willem i.n.v. momboir / verkoper   
Ariaensen, Cornelis (verkoper)   
Ariaensen, Jan (verkoper)   
Matteus, Ariaen + erflater   
Cornelis, Gooris e.v. ^ koper   
Ariaensen, Margriet ^  huijs, hoff, aengelag, ca. 5 

lopst., Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

de kopers (o), Henderick 
Cnapen (z), de gem. straete 
(w), de gem. heijde (n) 

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Leijten, Peter Dierck schepen 1666   
den Vos, Peeter idem   
  den Heijlaeren beempt, ca. 2 

lopst., Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

Jan Peeters de Smiet (o), 
Ariaen Andriesen (z), de 
erfgen. Harmen Dierckx (w), 
de kopers (n) 

Paridaens, Matteijs e.v. ** koper   
Kemps, Elisabeth Antonis **  dries aenden  Braeckhoeck, 

ca. 2 ½ lopst., Lagemierde 
de gem. heijde (o), Henderick 
Fransen (z), de kopers (w), 
Willem Jacops / Henderick 
Fransen (n) 

  den Bressen ackere, ca. 90 
roeden, Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

Angeniete Antonis Kemps 
(o), Peeter Peeters van Beeck 
(w), Engele Wouters (z), 
Gooris Cornelis (n) 

Willems, Cornelis  ## koper   
………, Willemken e.v. ##  het Boechtken achter de 

aensteede aenden 
Braeckhoeck, ca. 5 spints. 

de Hulselse straete (o), 
Eijcken wed.v. Jan 
Schutbooms (z), Ariaen 
Cauwenbarchs (w), Gooris 
Cornelis (n) 

Jansen, Otte (en h.vrouw) kopers den Ketellapper, ca. 1 lopst., Dierck Harmens (o), de gem. 
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Lagemierde aenden 
Braeckhoeck 

heijde (z), Gooris Cornelis 
(w), Willem Jacops (n) 

Ariaensen, Jan  broer / koper heijvelt, ca. ½ lopst., 
Lagemierde bij Dun 

de gem. heijde (o), Gooris 
Cornelis (z), de heijde (w), 
Peeter Coevoort (n) 

Ariaensen, Cornelis koper heijvelt, ca. 1 lopst., 
Lagemierde 

Gooris Cornelis (o), Jacop 
Couwenbarchs (z), Griet 
Goeiaers Marselis / de 
gemeente (w) 

  heijvelt achter den Bocht, ca. 
1 lopst. 

Gooris Cornelis (o), 
Henderick Fransen (z), de 
straete (w), Ariaen 
Cauwenbarchs (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v t/m 148v, fiche 
6, rij 2 

Erfdeling  21-4-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Antonis Jan * (wedn.v. ^) condivident 2e kavel   
Joordens, Maeijken Jan 2e e.v. *  beempt, Hoogemierde 

(gekocht van Jan Wouter 
Miertmans) 

 

Miertmans, Jan Wouter ** eerder verkoper   
………, Maeijken e.v. **    
  25 voeten van den Witten 

beempt 
de erfgen. Dielis 
Verspanendonck 

Antonis, Maeijken # condividente 1e kavel   
Maes, Jan Jans e.v. #    
Wittens, Harmen Jans i.n.v. verc. momboir   
Antonis, Jenneken  condividente 1e kavel   
Antonis, Margriet  condividente idem   
Antonis, Jan condivident idem kamer, Lagemierde aent 

Vloeijeinde, ½ schouw, ½ 
kelder, ½ hoochcamere, 
schop, bakhuis 

 

Lambrechts, Jenneken +  ^ moeder / erflaatster   
  45 roeden dries  
  ½ den Witten beempt (z) de Aa (o), de erfgen. Dielis 

Jans Verspanendonck (z, w), 
ander deel (n) 

  ½ den Hoeckxsen beempt 
over de Aa (n) 

de kind. Corstiaen Leenders  

Jans, Jan vroeger eigenaar ½ stuck landts neffens de 
Braecke (w) 

de erfgen. Dierck Harmen 
Leijtens (w), ander deel (o) 

  perc. landts naest …… den H.geest ackere 
  stuck landts (groot als 1/6 van 

den halven dries) 
den H.geest acker, Antonis 
(vader) 

  ½ heijvelt bijde  Nieuwe 
molen 

Antonis (vader) (o), de 
gemeente (z, w), Willem 
Plompen (n) 

Sweerts, Jan Henderick schepen   
Leenders, Jacop idem   
Wittens, Henderick idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149, fiche 6, rij 3 Verkoop / transport  21-4-1659 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jan Antoni verkoper   
Antonis, Antonij Jan vader / koper alle erfgoederen v. moeder  
Leenders, Jacop schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149, fiche 6, rij 3 Verklaring betr. vaderschap onw. kind 24-4-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Marija Henderick moeder / deponente   
(Wittens), Cateleijntien dochter   
Sweerts, Jan Henderick lasthebbende v. *   
de Ruijter, joncker Jan * hoofdschout Oisterwijk  
Harmens, Cornelis Peeter vader   
Leenders, Jacop schepen   
vander Voort, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149v, fiche 6, rij 3 Verkoop  8-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick * verkoper   
Leijtens, Gertruit Joost e.v. *    
Plompen, Willem # koper   
……….. , Liesabeth e.v. #  Weelde (erfgoederen tot-)  
Leenders, Jacop schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149v en 150, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop  13-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loijcx, Peeter Quirijnssoon e.v. * verkoper   
Ariaensen, Lucia *    
vander Moer, Henderick Cornelissoon 
e.v. # 

verkoper   

Ariaensen, Dingena #    
Matteus, Willem i.n.v. lasthebbende/verkoper   
Ariaensen, Jan    
Ariaensen, Cornelis    
Ariaensen, Margriet    
Meijs, Joost Jan ^ koper   
………., Heijle e.v. ^  den Donckbeempt, 

Lagemierde inde Doncken 
de heijde (o), Gooris Cornelis 
(z), de Aa (w), de kind. Claes 
Woestenbarch (n) 

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150 en 150v, fiche 6, 
rij 3 

Gelofte / overname van rente  13-5-1659 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Gooris gelover / rentgelder ½ de Doncke de heijde (o), Jan Dierckx 
Hoppenbrauwers (z), de Aa 
(w), Joost Jan Meijs (n) 

de Kercke van Leegemierde renthefster   
Matteus, (kind.) Ariaen eerst rentgelders   
Meijs, Joost Jan nu eigenaar ½ de Doncke  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v en 151, fiche 6, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: aflossing 19-5-1692 15-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Margriet wed.v. Bartholomeus 
Huijbrechts 

geloveres het Steecken, ca. 3 lopst., 
Lagemierde aent Vloeijeinde 

Jan Joost Migielsen / Willem 
Jan Joost Migielsen (o), 
Catelien Ariaensen / Jan 
Wouter Vijvers (z), Catelijn 
Ariaensen (w), Ariaen 
Goeiaers van Goorop (n) 

  den Gielens beempt de Heijlaren (o), de kind. 
Bartholomeus Huijbrechts 
(z), Willem Plompen (w), 
Peeter Dierck Harmens (n) 

Jansen, Otte verc. momboir   
Goeiaers, Wouter * crediteur    
…….., Maeijken e.v. *    
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Hermans, Herman erfgen. / ontv. 1692   
Hendricks, Adriaen schepen 1692   
Lemmens, Adriaen idem   
Stelt, Ns. secretaris 1692   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151 t/m 152, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport met overname erfrentes 17-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peeter * verkoper   
……….., Catelintien e.v. *    
Cornelis, Jan (en h.vrouw) kopers ( ½ ) / nu rentg.   
Antonis, Jan koper   
Antonis, Wouter idem stuck beempt, Hulsel de Aa (o), Jan en Wouter 

Antonis (z), de gem. heijde 
(z), Jan Cornelis (n) 

Wouters, Antonis daarvoor eigenaar   
vander Voort, Peeter schepen   
Sweerts, Jan idem   
Goeiaers, Maeijcke begijntje / renthefster Turnhout  
Laurens, Peeter eigenaar / eerst rentg. den Neeren acker  
Martens, (erfgen.) Jan crediteuren / rentheff.   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152 en 152v, fiche 6, 
rij 3 

Vernadering in marge: renonsatie van deze 
vernadering 17-4-1660 

3-4-1660 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Wouter * vernaderaar perc. beempts, Hulsel  
………., Maeijken e.v. *    
Peeters, Peeter (en h.vrouw) verkopers   
Cornelis, Jan koper   
Wouters, Jan Antonis idem   
vander Voort, Peeter schepen   
Sweerts, Jan idem   
Lurens (Laurens), Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v, fiche 6, rij 3 Verzoek om executie nalatenschap wegens schulden 24-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Otte crediteur / requirant   
Goeiaers, Cornelis idem / idem   
Maurus, Peeter + debiteur / erflater   
Peeters, Peeter oud borgemr. / credit.   
van Herck, Steven idem   
Pluims, Ariaen idem   
Henderickx, Maurus dienstbode / credit.   
Sweerts, Jan Henderick crediteur / schepen   
vander Voort, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153, fiche 6, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  26-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peeter (en h.vrouw) debiteur / gelover het Wijelbroeck, ca. 2 lopst. Margriet Crijnen (o), Jan 
Cornelis (z), de gemeente 
(w), Henderick Maurus (n) 

Goutsmits, Steven Laurens (en h.vr.) crediteuren   
Sweerts, Jan schepen   
vander Voort, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v, fiche 6, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte   29-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebrechts, Henderick * debiteur / gelover   
………., Marije e.v. *    
Martens, Matteijs # crediteur   
………., Anneken e.v. #    
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v en 154, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop met kwitantie 29-6-1662 29-5-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Broeckx, Bartholomeus Jan * verkoper   
……….., Engelken e.v. *    
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Thomas, Peeter # koper   
………., Maeijken e.v. #  den Hoogen acker, ca. 4 

lopst. min 15 roeden, 
Hoogemierde inde 
Hoochackere 

het Clooster van Eeverbeede / 
Thomas Jan Broeckx (o), het 
Clooster van Eeverbeede (z), 
Maerck Peeters (w), de gem. 
ackerwech (n) 

Leenders, Jacop schepen 1662   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154 en 154v, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop  3-7-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Jan Peeter verkoper   
vanden Huevel, Ivo c.s. eigenaars van  de Windmolen, Lagemierde   
 kopers het omgedaen heijvelt, 

Lagemierde, het Vloeijeinde 
de gemeente (z ? ), Jan Joost 
Gielens (w), het clooster van 
Floreffe / Joost Schuijrmans 
(n), Steeven Jacops e.a. (o) 

van Bers, Steven Jans vorige eigenaar   
Vijvers, Jan Wouters daarvoor eigenaar   
………., wed.v. Jan Wouter Fijvers 
(Vijvers) 

   

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
Geerts, Antonij getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v en 155, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop (van een koe) ter voldoening van huur 4-7-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……., Liesabeth e.v. Jan Wouter Aerts verkoopster   
van Loon, Henderick Jacops i.n.v. momboir   
Joosten, Jan i.n.v. toesiender   
Sebrechts, (onm.kind.) Steven Peeters crediteuren / kopers   
Bartholomeus, Nicolaus vorige huurder   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155 en 155v, fiche 6, 
rij 4 

Belening  21-7-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Jan i.n.v. momboir   
Jansen, Cornelis i.n.v. toesiender   
Teijs, (onm.kind.) Jacop Jan    
Antonis, Sijemon *    
Jacops, Maeijken e.v. *    
Teijs, Jacop Jan i.n.v. momboir   
Jansen, Harmen i.n.v. toesiender   
Jacops, (onm.kind) Jan    
Teijs, Claes Jacop Jan    
Goeiaers, Peeter # lener   
Muijs, Maeijken e.v. #  de Smeele, ca. 5 spints., Jacop Leenders (o, z), de 
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Hoogemierde Arendonckse straete (w), 
ander deel (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Geerts, Wouter idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156, fiche 6, rij 4 Verkoop  31-7-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ansems, Cornelis Adriaen (en h.vrouw) verkopers   
Goeiaers, (4 kind. * ) Matteijs kopers schaapskooi en plaats v.d. 

schuur 
de verkopers (o), Barbel 
Ariaensen (z), de gemeente 
(w), de messie (n) 

Ariaensen, Barbel moeder van *   
Matteijs, Catelijntje    
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Wouter Geerts idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156v, fiche 6, rij 4 Aanstelling momboir  11-9-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartholomeus, Migiel momboir   
vander Hagen, (onm.kind.) Aert 
Wouters 

   

Sweerts, Jan schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156v, fiche 6, rij 4 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 10-9-1666 19-9-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jacops * gelover / rentgelder   
………, Maeijken e.v. *  aensteede, Hoogemierde in 

Collersroode 
Peeter Jan Ariaens 
Versprewel (o), Wouter Jacop 
Wouters / Matteijs Martens 
e.a. (z), de gemeente (w), 
Harmen Peeters (n) 

Harmens, Peeter i.n.v. momboir   
Wouters, Jacop i.n.v. toesiender   
Corstiaensen, (onm.kind.) Matteijs crediteuren / rentheff.   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Matteijsen, Adriaen crediteur / ontv. 1666   
Fransen, Wouter schepen 1666   
Verbruggen, Goeiaert idem   
Schormans, Ariaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157 en 157v, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop van rentebrief  25-9-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Jacops, Steven i.n.v. toesiender / idem   
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Huijbrechts, (onm.kind.) Bartholomeus    
Peeters, Margriet wed.v. Bartholomeus 
Huijbrechts 

verkoopster   

Sebastianij, mr. Aert koper   
vanden Huevel, Ivo daarvoor transportant 

1655 
  

Leenders, Jacop schepen 1655   
van Keppelfox, Henrick idem   
Goeijaers, Margriet Crijn * rentgeldster   
Plompen, Peeter Jan e.v. *  stuck ackerlandt, 4 lopst., 

Hulsel aent Heggeeinde 
 

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v, fiche 6, rij 4 Aanstelling collecteur  3-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Henderick Adriaen collecteur v.d. 
verponding 

Hoogemierde  

Sweers, Jan  lasthebbende v.d. off.   
Leenders, Jacop schepen   
Geerts, Wouter idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v en 158, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop van rentebrief (1000 g.) in marge: kwitantie (500 g.) 
4-12-1679 

14-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jaspers, Marten Cornelis verkoper   
Martens, Matteijs idem   
Matteijs, Peeter idem   
Willemsen, Willem idem (momboir)   
Matteijsen, (onm.kind.) Frans verkopers   
Kuijlis, (onm.kind.) Kosmis idem   
Eevers, Wilbort schepen ? Postel  
Peeters, Laurens idem idem  
Driedonckx, mr. Antonij koper idem  
de Gemeente van Lagemierde rentgelder (1646)   
van Goorop, Peeter Poulus schepen 1646   
Thomas, Harmen idem   
Harmens, Peeter idem   
Wittens, Henderick idem   
Wachtelaers, Maria Isack e.v. * ontvangster 1679   
Driedoncx, Frans *    
Driedoncx, Wouter +    
Anssems, Michiel schepen 1679   
Goutsmit, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158, fiche 6, rij 4 Verklaring betr. inspectie van een weg 16-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop schepen   
Goeiaers, Goeijaert idem   
Jansen, Corstiaen leenman / deponent   
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Caelen, Migiel leenman   
vanden Barge, Wouter Geerts requirant   
  weg door het Leenheijvelt, 

naar de Bosackers en de 
Broeckstreep, Hoogemierde  

 

Jansen, Antonij deponent   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158v, fiche 6, rij 4 Gelofte / vestiging van rente ter aflossing andere rente 3-11-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Henderick * gelover / rentgelder   
Dierckx, Cateleijn e.v. *  dries, 2 ½ lopst., Lagemierde 

aende Braeckhoeck 
de gemeente (o, z), Matteijs 
Paridaens (w, n) 

Seegers, Hr. Jacop + (fondatie van-) rentheffer   
Geereijts, Henderick eerst rentgelder   
Beecken, Jacop Henderick collateur   
Verbruggen, Wouter Goeiaers idem   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159 t/m 160, fiche 6, 
rij 4 

Testament met herroeping / bekrachtiging 
eerder testament d.d. 29-10-1650 

6-11-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Wouter Goeiaers * testateur   
Leijtens, Maeijken Joost e.v. * testatrice   
Verbruggen, Peeter Wouters oudste zoon / gelegat.   
Verbruggen, Elisabeth Wouters dochter / gelegateerde   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Govaerts, Wouter * (handtek.)    
Fabrij, Nicolaus secretaris 1650   
vanden Barge, Wouter schepen 1650   
Verspandonck, Dielis Jans idem   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160v, fiche 6, rij 5 Verkoop / transport  10-11-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Steven * verkoper   
……….., Tanneken e.v. *    
Heijligers, Jan # koper   
………., Cornelia e.v. #  steecken, huijsinge, erffenisse 

ca. 3 spints., Hoogemierde 
inde Hoochstraete 

de kopers (o), Aert Joosten 
(z), de erfgen. Henderick Jan 
Otters (w), de hoochstraet (n) 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
de Domeijnen idem sHertogenbosch  
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Broeckx, Bartholomeus debiteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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161, fiche 6, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  29-11-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Aert Joost (en h.vrouw) gelovers / rentgelders de Voorst Selverslach, 
Hoogemierde 

Henderick Wittens / Wouter 
Goeiaers (o), Henderick 
Leijtens (z), Willem Plompen 
/ Henderick Leijtens (w), de 
straete (n) 

Henderickx, Bartholomeus h.geestmr. / rentheffer   
die taeffele des H.geests, Hoogemierde    
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161 t/m 162, fiche 6, 
rij 5 

Overeenkomst (huwelijksvoorwaarden)  3-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ringelants, Jan Henderickx wedn.v. 
Janneken Jansen + 

bruidegom / partij 
enerzijds 

  

van Bommele, Icken Migielsen wed.v. 
Jan Henderickx + 

bruid / partij anderz./ 
moeder van * 

  

Migielsen, Henderick broer / momboir   
(Henderickx ), (kinderen *) Jan    
vander Voort, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v, fiche 6, rij 5 Verkoop  3-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bommele, Iken Migielsen wed.v. 
Jan Henderickx + 

verkoopster   

van Bommele, Henderick Migielsen broer / momboir   
Jansen, Marten (en h.vrouw) zoon / kopers perc. erve, ca. 3 lopst. 18 r., 

Hulsel aende Heijkant 
Peeter vander Voort (o), de 
verkoopster (z), de kopers 
(w), de gemeente (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163, fiche 6, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  3-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Laurens * debiteur / gelover   
………., Gertruijt e.v. *  huijsinge, hovinge etc., 

Lagemierde aent 
Wellenseinde 

 

Paridaens, Jan Jansen crediteur   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163, fiche 6, rij 5 Aanmaning betr. aanvaarden toesienderschap 3-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Dielis gedaagde   
Schotten, (onm.kind.) Corstiaen Jan    
Adriaensen, Jan mede gedaagde   
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Teijs, Jacop Jan idem   
de Ruter (Ruijter), joncker Jan schout   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163 en 163v, fiche 6, 
rij 5 

Aanstelling voogden  3-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Roij, Migiel momboir   
Ariaensen, Dielis toesiender   
Schotsen, (onm.kind. * ) Corstiaen Jan    
Adriaensen, Perijnken moeder van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v, fiche 6, rij 5 Aanstelling voogden  3-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Jacop Henrick momboir   
Schotsen, Sijemen Antonis toesiender   
Beecken, (onm. kind *) Jan Jacop    
Jansen, Henderickxken Corstiaen + moeder van *   
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Sweerts, Jan idem   
Abberdaen, mr. Peeter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v, fiche 6, rij 5 Transport van hefbrief  9-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmiets, Wouter Jan transportant   
Goutsmiets, Jan Wouter zoon / verkrijger   
van Haeren, Wouter Daniels gelover / rentg. 1616 het Coppenbochtken, Hulsel  
Goutsmiets, Cornelis Laurens eerst rentheffer 1616   
Jansen, Paridaen schepen 1616   
Meeus, Peeter Cornelis idem   
Sweerts, Jan schepen   
vander Voort, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164, fiche 6, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  9-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Henderick debiteur / gelover het Wieltbroeck, ca. 2 lopst. 3 
spints., Hulsel 

Peeter Peeters (o), de kind. 
Peeter Paulus / de vroente (z), 
Wouter Paridaens (w), Peeter 
Peeters / Peeter Laurens (n) 

Matteijs, Jan Goeiaers geldschieter / crediteur   
Sweerts, Jan schepen   
vander Voort, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164 en 164v, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  10-3-1660 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maurus, Henderick debiteur / gelover het Vonderbroeck, ca. 2 
lopst., Hulsel 

de Aa (o), Jan Dierckx (z), de 
erfgen. Peeter Paulus (w), de 
erfgen. Antonij Jansen (n) 

  den Groot ackere, ca. 1 lopst. 
15 roeden 

de leijwegen (o, w), Steven 
van Herck (z, n ?), Antonij 
Jans / de erfgen. Peeter 
Maurus (z ?) 

Fabrij, Nicolaus Henrick crediteur   
vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmits, Peeter Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164v, fiche 6, rij 5 Gelofte  10-3-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Jan Crijn debiteur / gelover   
Goeiaers, Antonis Jan Crijn idem   
Goeiaers, Cornelis Jan Crijn idem   
Goeiaers, Crijn Jan Crijn idem   
Goeiaers, Andries Jan Crijn idem   
Goeiaers, Cateleijn Jan Crijn debitrice   
Fabrij, Nicolaus Henrick crediteur   
vander Voort, Peeter schepen   
Laurens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165 en 165v, fiche 6, 
rij 5 

Testament  20-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geereits (Gerijts), Henderick * testateur Hoogemierde  
Henderickx, Cornelia e.v. * testatrice   
Geereits, (2 kind.) Henderick    
  Diessen (erfgoederen tot -)  
vanden Barge, Wouter schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 165v en 166, 
fiche 6, rij 5 

Roijement van rentebrief betr. gelofte fol. 166 20-10-1682 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cronenburgh, Allegonda creditrice / renthefster   
Stroijbants, Wouter Jacob getuige   
Schuijrmans, Jan schepen   
Maes, Jan idem Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166, fiche 7, rij 1 Verkoop  20-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Jansen, Corstiaen verkoper   
vanden Broecke, Thomas Dierckx (en 
huijsvrouw) 

kopers den Bosacker, ca. ½ lopst., 
Hoogemierde 

andere delen (o, w, n), het 
Leen heijvelt (z) 

Goeiaers, Goeiaert schepen   
vanden Barge, Wouter idem   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166, fiche 7, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  20-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stroijbants, Wouter Jacops * debiteur / gelover   
………, Maeijken e.v. *    
van Croonenbarch, Hillegonde begijntje / renthefster / 

geldschietster 
Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v, fiche 7, rij 1 Transport  21-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrij, Nicolaus Henderickx * transportant   
Fabrij, (nakinderen # ) Nicolaus Hender. verkrijgers erffsteede, huijsinge, hoffinge 

, landerijen etc., Hulsel 
 

  2 broeckvelden, Arendonck  
de Voocht, Cateleijn e.v. * moeder van #   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
vander Voort, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v en 167, fiche 7, 
rij 1 

Lening door gemeente / gelofte met kwitantie 25-1-1667 21-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Henderick schepen / gelover Hulsel  
vander Voort, Peeter idem / idem   
Abrahams, Wouter gesworen / idem   
Wouters, Jacop idem / idem   
Plompen, Migiel Willems borgemr. / idem   
Meeus, Cornelis Peeter h.geestmr. / idem   
Fabrij, Nicolaus Henderickx crediteur   
Boons, Willem vroeger geldschieter / 

crediteur 
  

Sweerts, Peeter erfgen. / ontvanger 
1667 

  

vander Voort, Cornelis Peeters schepen 1667   
Goutsmiets, Peeter idem   
Donckers, Nicolaus ontvanger 1662   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v t/m 168v, fiche 
7, rij 1 

Testament  31-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Barge (Berge), Wouter schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
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van Bruegel, mr. Jan Corstiaense * testateur   
van Bruegel, (voorkinderen) Jan Corst.    
Tuenis, Maeijken + (2e e.v. *) moeder van #   
van Bruegel, (2 zonen #) Jan Corstiaens    
van Vaelen, Otte Jansen executeur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v t/m 169v, fiche 
7, rij 1 

Testament  29-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Broeckx, Toomas Jan Toomas e.v. * testateur Hoogemierde  
van Mol, Stijnken Dierck Geeraerts * testatrice   
van Mol, Matijs Dierckx broer / assistent   
Broeckx, (voorkind.) Toomas Jan T.    
…….., (voorkind.) Stijnken Dierck G.    
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders (Leenaerts), Jacop idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170, fiche 7, rij 1 Verkoop / transport  31-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Henderick  gemachtigde / 
verkoper 

  

de Ruijter, jonker Jan hoofdschout / 
constituant 

Oisterwijk  

Strijbochs (Strijbosch), Francis koper de Raeijmaeckers steede, 
ca.10 lopst., Hoogemierde 
inde Smiets straete 

 

Goeiaers, Jan * daarvoor eigenaar   
………, Jenneken e.v. *    
Seegers, Heijlwijch + daarvoor erflaatster   
vanden Barge, Wouter schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170, fiche 7, rij 1 Verklaring  betr. inspectie van een weg 31-10-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Barge, Wouter schepen / deponent   
Leenders, Jacop idem / idem   
Goeiaers, Goeiaert requirant   
  weg neffens Frans Wouters 

bocht nae Goeiaert Goeiaers 
Looacker 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v, fiche 7, rij 1 Aanstelling collecteur  21-11-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Peeter collecteur v.d. 
verponding 

Lagemierde  

Harmens, Peeter schepen   
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Wittens, Henderick schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v, fiche 7, rij 1 Aanstelling toesiender  8-12-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Peeter toesiender   
vander Aa, (kind) Peeter Leenders 
Jansen 

   

Sweerts, Jan schepen   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v en 171, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport met kwitantie 2-1-1660 12-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vaelen, Otte Jansen gemachtigde / transp.   
Vrancken, Joannes notaris / constituant Eckeren (Ekeren)  
Jacops, Marten * koper   
Versprewel, Maeijken Jansen e.v. *  het Winckelken, 3 lopst., 

Hoogemierde, Collersroode 
de Aa (o), het Godtshuijs van 
Eeverbeede (z), de Holstraete 
(w), de erfgen. Adriaen 
Dierckx (n) 

  het Hoochackerken, ca. 1 
lopst. 

de erfgen. Frans Wouters (o), 
Goeiaert Goeiaers (z), 
Goeiaert Matteijs Aerts (w), 
Harmen Peeters (n) 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v en 172, fiche 7, 
rij 2 

Belening in marge: beëindiging 16-2-1668 24-1-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peeter i.n.v. momboir   
Peeters, Cornelis i.n.v. toesiender   
Peeters, (onm.kind.) Jan    
Peeters, Laurens * lener   
………., Geertruijt e.v. *  den Heijlaeren beempt, ca. 

100 roeden, Hulsel 
de gemeente (o), Jan Peeters 
de jonge (z), Henderick 
Matteijs (w), Clement 
Cornelis (n) 

Aerts, Meijs rentheffer   
vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
van Huijsen, (kind.) Hans crediteuren Hoogstraten  
Peeters, Jan Jans    
Peeters, Cornelis # partij enerzijds 1668   
……….., Maeijken e.v. #    
Jacops, Huijbrecht e.v. ^ partij enerzijds 1668   
……….., Margriet ^    
………., Peternelle partij enerzijds 1668   
Franssen, Wouter schepen 1668   
Coolen, Jan Wouter idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 en 172v, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop / transport met kwitantie 3-3-1665 5-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Jacop  (en h.vrouw) verkopers   
Daniels, Nies (en h.vrouw) kopers alle erfgoederen, Hulsel inde 

steede van Peeter Henderick 
van Beeck, aende heijcante 
(behalve 2 roeden erf naest 
den Heijdries) 

 

vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmits, Peeter Laurens idem   
Sweerts, Jan schepen 1665   
Peters, Cornelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 v, fiche 7, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte ter aflossing van rente 6-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Henderick i.n.v. momboir / gelover   
Migielsen, Jan Joost i.n.v. toesiender / idem   
Seebrechts, (onm.kind.) Steven Peeter    
Hendericks, Bastiaen geldschieter / crediteur   
van Kuijck , Jan Dierckx eerst rentheffer Eersel  
Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173, fiche 7, rij 2 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 5-1-1666 9-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jan Adriaen * gelover / rentgelder   
Wouters, Anneken e.v. *  beempt op Hongeren, ca. 3 

lopst., Hoogemierde 
Willem Wouter Geerts (o), 
Frans Wouters (z, w), de 
gelovers (n) 

die taeffele des H.geests, Hoogemierde renthefster   
Jacops, Henderick eerst rentgelder   
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Janssen, Matteijs h.geestmr. 1666   
Franssen, Jan Wouter  aflosser 1666   
Plompen, Nicolaus i.n.v. momboir 1666   
Janssen, Nicolaus debiteur 1666   
Wouters, Marcelis schepen 1666   
Franssen, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173 en 173v, fiche 7, 
rij 2 

Afrekening / overeenkomst  9-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspandonck, Willem Antonis e.v. * partij enerzijds   
Beecken, Elisabeth Henderick Jan *    
Philipsen, Willem e.v. # partij anderzijds   
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Beecken, Jenneken Henderick Jan #    
Beecken, Nicolaus Henderick gewezen momboir   
Schielders (Schilders), Cornelis crediteur / rentheffer   
Goeiaers, Goeiaert schepen   
vanden Barge, Wouter idem   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v, fiche 7, rij 2 Transport v. rentebrief d.d. 23-12-1647  12-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Gooris transportant   
Peeters, Laurens * verkrijger   
Jacops, Geertruijt e.v. *    
Maurus, Peeter rentgelder beempt, ca. 5 spints., Hulsel  
Henderickx, Maeijken Cornelis renthefster 1647   
Sweerts, Jan Henderick schepen 1647   
Schuijrmans, Antonij idem   
Cornelis, Aert idem 1648   
Sweerts, Jan idem   
vander Voort, Peeter schepen   
Laurens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174, fiche 7, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: aflossing 20-2-1680 12-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Laurens Peeters Jan (en h.vr.) debiteuren / gelovers huijs, hoff, aengelag, Hulsel 
aende ackerstraete 

Wouter Abrahams (o), de 
gem. straete (z, w) 

Henderickx, Gooris (en h.vr.) crediteuren   
vander Voort, Willem ontvanger 1680   
Goris, Adriaen 1680   
Ansems, Michiel schepen 1680   
Goutsmit, Jan idem   
Hobma, H. secretaris 1680   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174 t/m 175v, fiche 7, 
rij 2 

Geschil / overeenkomst betr. nalatenschap 
in marge: afrekening  27-2-1663 

23-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Migiel Wouters e.v. * partij enerzijds   
Geereits, Jenneken Henderick  *    
de Muelder, Jenneken Willem Jans + moeder van *   
Henderickx, Cornelia wed.v. Henderick 
Geereits + 

partij anderzijds / 
moeder van # 

  

Henderickx, Bartholomeus broer / assistent   
Ariaensen, Ansem i.n.v. momboir / partij 

anderzijds 
  

Toomas, Peeter i.n.v. toesiender / idem   
Geereijts, (2 onm. nakind. # ) Henderick    
Henderickx, ……. +  ouders van Cornelia Diessen  
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Wijttens (Wittens), Henderick idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Harmens, Peeter idem   
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van Keppelfox, H. secretaris   
Henderickx, Jan toesiender 1663   
Martens, Cornelis crediteur 1663 Diessen  
Ariaensen, Dielis schepen 1663   
Leijtens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176 en 176v, fiche 7, 
rij 2 

Gelofte / vestiging van rente  23-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stroijbants, Wouter Jacops * gelover / rentgelder   
……….., Maeijken e.v. *  beempt, ca. 3 lopst., 

Hoogemierde 
Henderick Jan Teijs (o), de 
erfgen. Frans Wouters (z), 
Jan Eevers (w), de gemeente 
(n) 

  de Voorsten beeckacker, 3 
lopst. 

Jan Stevens (o), mr. Jan van 
Mol (z), Jacop Jacops 
Stroijbants (w), de gem. 
straete (n) 

  de Heijveltsackere Jacop Jacops (o), Harmen 
Peeters (z), Jan Sweerts (w), 
de gemeente (n) 

Coolen, Peter Henderick # crediteur / rentheffer   
Schormans, Maeijken e.v. #    
Geerts, Wouter schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v, fiche 7, rij 2 Gelofte / overname van rente / afrek. in marge: kwitantie 9-9-1663 24-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Nies (Dionijs) (en h.vrouw) gelovers / rentgelders   
Peeters, Corstiaen eerst rentgelder   
van Beecke, (2 kind.) Cornelis Peeters crediteuren / rentheff.   
Peeters, Martienken Corstiaen    
Cornelis, Aert schepen 1650   
Toomas, Harmen idem   
Maurus, Peeter getuige 1650   
Martens, Cornelis idem   
vander Voort, Peeter idem   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
Sweerts, Jan schepen 1663   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177 en 177v, fiche 7, 
rij 3 

Erfdeling  24-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmiets, Steven Laurens (en h.vr.) condividenten huijs, ½ aensteede (z), Hulsel 
aent Voorteinde 

Steven van Herck / de 
gemeente (z) 

  het Biessveen (Biesven) de erfgen. Peeter Paulus (o, 
w). Peeter Laurens (z), Jacop 
Staps (n) 

  heijvelt aende Beecken Peeter Laurens (o), Henderick 
Maurus (z), de erfgen. Jan 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 105

Booms (w), Peeter alias 
Vijbel (n) 

  de Mortele Jan Dierck Seelen (o), de 
erfgen. Peeter Paulus (z), de 
gem. ackerwech (w) 

  de Groot voorschanse of 
heijvelt over de brugge 

 

  weijvelt het Hollant de gem. heijde (o), Peeter 
Henderickx (z), ander deel 
(n) 

Goutsmiets, Jan Laurens  condivident schuur, ½ aensteede  Peeter Laurens (n), Paridaen 
Aerts (o), Steven (ander deel) 
(z), de gem. ackerwech (w) 

  de Hellegensvoort de Smeelen (o), Peeter 
Laurens (z), de kind. Paridaen 
Aerts (w), Peeter Maurus (n) 

  den Eertbrant Peeter Laurens (o), Henderick 
Matteijs (z), de Santstraete 
(w), Steven van Herck (n) 

  de Smeelacker de Santstraete (o), Peeter 
Laurens (z), de Smeelen (w, 
n) 

  de Mortel Henderick Gooris (o), Steven 
(ander deel )(z), de 
ackerstraete (w), Peeter 
Laurens (n) 

  het Hoorstken (Horstken) Peeter Laurens (o), Jan 
Gooris (z), de Aa (w), Jan 
Cornelis (n) 

  het Broeck met het weijvelt 
daeraen 

Steven Jacops (o), Peeter 
Laurens (n) 

  weijveldeken in de 
Luenshoeck met een 
heijveldeken daeraen 

de gem. heijde (o), Peeter 
Laurens (z), de Aa (w) 

  het Hollant de gem. heijde (o), Steven 
Laurens (z), Henderick 
Maurens (Maurus ?) (w), 
Peeter Laurens (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177v en 178, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop  2-3-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Cornelis verkoper   
Peeters, Sijmon broer / koper alle erfgoederen  
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178, fiche 7, rij 3 Kwitantie / cassatie  26-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Goeiaert schepen   
Spormans, Bartholomeeus ontvanger   
Fabrij, Heijlken Peeters requirante   
Fabrij, Nicolaus betaler   
Reijsens, Jan Henderick schepen 1653   
Peeters, Jan idem   
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Joosten, Jan schepen 1653   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178, fiche 7, rij 3 Memorie betr. gelofte in marge: kwitantie 7-3-1701 10-3-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Steven Jacop * gelover   
…………, Maeijken e.v. *    
Leenders, Leendert i.n.v. momboir   
Onderdijck, (onm.kind.) Henderick    
Leenderts, Hendrick Leendert ontvanger 1701   
Leenderts, Lijsbet Leendert ontvangster 1701   
Stelt, Ns. secretaris 1701   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178 en 178v, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport  16-3-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Elisabeth * verkoopster   
Jansen, Ariaen e.v. *    
Jacops, Steven # koper   
…………, Maeijken e.v. #  de Weestdries, ca. 5 lopst., 

Lagemierde aent Vloijeinde 
Catelijn Ariaensen (o, n), Jan 
Joosten (z), Ivo vanden 
Huevel (w) 

Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v t/m 180, fiche 7, 
rij 3 

Erfdeling in marge: kwitantie 25-11-1675 24-3-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Adriaen Dierck + erflater   
Goeiaers, Goeiaert (en h.vrouw) condividenten 2e kavel 1/3 huijs, 1/3 hout op het 

voorhooft, den boogaert met 
den hoff aent huijs 

andere delen (o, z), de kind. 
Toomas Hopmans (w), de 
condividenten (n) 

  het voorste op den Riespacker ander deel (z), de erfgen. 
Frans Wouters (w), Toomas 
Dierckx (n) 

Ariaensen, Willem eerder verkoper erfd.   
Ariaensen, Heijlken * condividente 1e kavel   
Ariaens, Ansem e.v. *  beempt met de weijvelden 

daeraen, ca. 2 ½ lopst., 
Hoogemierde 

de erfgen. Sijmon van Hest 
(o), de erfgen. Frans Wouters 
(z), de erfgen. Claes 
Schormans (w), de gemeente 
(n) 

den H.geest van Lagemierde rentheffer   
den H.geest van Hoogemierde idem   
Ariaensen, Dierck condivident 7e kavel 1/3 schuur, 1/3 bomen op het 

voorhooft tegen de schuur 
 

  1/3 het Heijvelt  
  perc. erve Goeiaert Matteijs Aerts (o), 

de pastorie (z), andere delen 
  perc. groes en land Goeiaert Matteijs Aerts (o, z), 

andere delen 
Wouters, (kind v.) Ariaen Dierck crediteur   
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Wouters, Peeter i.n.v.    
Wouters, (kinderen #) Peeter condividenten 4e kavel   
Ariaensen, Seijken (+ ?) moeder van # 1/3 huijs, 1/3 hout op het 

voorhooft, perc. inde 
aensteede, ca. 1½ lopst. 

de pastorie (z), andere delen 
(o, w, n) 

  achterste kavel in de 
Riespacker 

de kind. Henderick Toomas 
Coolen (o), Toomas Dierckx 
(n), andere delen (z, w) 

Adriaensen, Anneken ^ condividente 3e kavel   
Peeters, Migiel e.v. ^  1/3 huijs, 1/3 hout op het 

voorhooft, perc. in de 
aensteede, ca. 1½ lopst. 

andere delen (o, w, n), de 
pastorie (z) 

  2e kavel inden Ripsacker 
(Rispacker) 

Toomas Dierckx (n), andere 
delen (z, w) 

Adriaensen, Maeijken ** condividente 6e kavel   
Putters, Jan e.v. **  1/3 schuur, 1/3 bomen op het 

voorhooft tegen de schuur 
 

  1/3 het Heijvelt  
  2e kavel achter in de 

aensteede 
Goeiaert Matteijs Aerts (o), 
andere delen 

  perc. land en groes de dries van Goeiaert Matteijs 
Aerts (z), andere delen 

de beneficien rentheffer   
Goeiaers, Goeiaert i.n.v. momboir   
Sarvas (Servaes), Ariaen i.n.v. toesiender   
Adriaensen, Catelijn (onm.kind v. 
Catelijn ?) 

condividente 5e kavel 1/3 schuur, 1/3 hout op het 
voorhooft tegen de schuur 

 

  acker inde aensteede Goeiaert Matteijs Aerts (o), 
de Riespacker (n), andere 
delen (z, w) 

  perc. ackerlant de pastorie (w), andere delen  
  dries ander deel (z), de pastorie 

(rondom) 
  1/3 het Heijvelt  
Seegers, Hr. Jacop (beurs van -) rentheffer   
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Potters, Jan crediteur 1675   
Dijckmans, Peter debiteur 1675   
Harmens, Adriaen schepen 1675   
Hobma, H. secretaris 1675   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180v, fiche 7, rij 3 Verkoop  24-3-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Sijmon verkoper   
Peeters, Migiel (en h.vrouw) kopers erfgoederen (van moeder), 

huijsinge, landerijen etc., 
Hoogemierde 

 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180v en 181, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport met kwitantie 16-4-1664 3-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Paridaens, Adriaen Adriaen verkoper   
Paridaens, Wouter (en h.vrouw) kopers de Beecken, 2 lopst. Peeter Peeters alias Vijbel (o) 

, Peeter Maurus e.a. (z), de 
erfgen. Goeiaert Marselis 
(w), de erfgen. Jan 
Costiaensen(n) 

vander Voort, Peeter schepen   
Laurens, Peeter idem   
Harmens, Peeter schepen 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181, fiche 7, rij 3 Verkoop / transport  3-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Adriaen Adriaensen verkoper   
Jacops, Willem (en h.vrouw) kopers perc. lants met de Beecken 

straete, ca. 2 lopst., 
Lagemierde 

Willem Jacops (o), Engel 
Wouter Aerts (z, w), 
Henderick Fransen (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181 en 181v, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport met kwitantie 22-3-1661 3-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Ariaen Adriaensen verkoper   
Hoppenbrauwers, Jan Dierck (en h.vr.) kopers de Donckbeempt, ca. 3 lopst., 

Lagemierde 
de gemeente (o), Wouter 
Geerts vanden Barge (z), de 
Aa (w), Antonij Schuijrmans 
(n) 

Wittens, Henderick schepen 1661   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v en 182, fiche 7, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  15-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan Peeter den jonge * debiteur / gelover   
………., Cateleijn e.v. *  beempt, ca. 4 lopst., Hulsel de Aa (o), de erfgen. Peeter 

Paulus (w), Cornelis Peeters 
(z, n) 

Fabrij, Nicolaus Henrick geldschieter / crediteur   
vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182, fiche 7, rij 3 Vernadering  20-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan Dielsi vernaderaar den Vloeijbeempt, 
Lagemierde aent Vloeijeinde 

 

Jacops, Steven verkoper   
Hoppenbrauwers, Jan Dierck koper   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
182v, fiche 7, rij 3 Verkoop  5-7-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrij, Goeiaert Nicolausen verkoper   
Fabrij, Maddelena Nicolausen zuster / koopster (deel) huijsinge en aensteede, 

ca. 3 lopst., Hulsel aent 
Leijndt einde 

Jan Henderick Sweerts (o), de 
gemeente (z), Peeter Croonen 
(w), de verkoper e.a. (n) 

vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183, fiche 7, rij 4 Verkoop met kwitanties 5-4 en 29-9-1660 19-3-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Henderick (en h.vrouw) verkopers   
van Mol, Corstiene wed.v. mr. Jan 
Martens + 

koopster (deel) huijsinge, hovinge, 
landen etc., Hoogemierde 

 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Jans, Henderick (Martens) zoon koopster    
Jansen, Bernaert (Martens) idem   
van Keppelfox, H. secretaris   
Wittens, Henderick schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v, fiche 7, rij 4 Verklaring betr. onderhoud / maken van een hek 

/ overeenkomst 16-4-1608 
23-3-1660 en  
23-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Philips * deponent wonend in ‘ de Croone’   
Huijbrechts, Jenneken (e.v. * ?) deponente   
  ‘veecken ofte hecke’  
Goeiaers, Wouter bewoner Peeter Wouters steede  
Fransen, Wouter    
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Peelmans, Peeter getuige ca. 1628 Arendonk  
Schuijrmans, Antonij Jan schepen 1608 Lagemierde  
Dierckx, Harmen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184, fiche 7, rij 4 Verkoop / transport  8-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick i.n.v. lasthebbende van * / 
verkoper 

  

de Ruter (Ruijter), jr. Jan * hoofdschout  Oisterwijk  
Seelen (Ceelen), Jan Jans # koper   
…………, Perinken e.v. #  perc. erve, Hulsel, ca. 4 lopst. Jan Peeter Aerts (o, n), 

Paridaen Henderickx (z), de 
Peeperstraete (w) 

Costers, Matteijs vroeger bewoner   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
184 en 184v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  27-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Josiena wed.v. Niclaus 
Bartholomeus + 

verkoopster   

Nicolaus, Cornelis zoon / assistent   
Goeiaers, Ariaen * koper   
……….., Jenneken e.v. *  alle erfgoederen, huijsinge, 

hoffinge, landerijen etc., 
Lagemierde aent Vloeijeinde 
(behalve kamer en hof) 

 

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184v en 185, fiche 7, 
rij 4 

Transport van erfrentes  30-4-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jaspors (Jaspers), Marten Cornelis * transportant / 
gemachtigde 

  

…………, Heijlken e.v. *    
…………, (voorkinderen) Heijlken constituanten   
Matteijs, Peeter (voogd) / constituant   
Matteijs, (2 kind. #) Frans    
van Dooren, Antonette + moeder van #   
Cuijlen, (kind.) Cosimus    
Matteijs, Nicalus constituant   
Evert(s), Wielbort oom / assistent   
Martens, Matteijs    
van Bruegel, Cornelis notaris Eersel  
vande Witrijt, Peeter Adriaens getuige   
Driedoncx, mr. Wouter idem   
Driedoncx, mr. Anthonij verkrijger Postel  
Huijbrechts, Jan gelover 1651 / 

rentgelder 
  

Dielis, Huijbrecht Leenaert gelover 1644   
Harmens, Peeter schepen 1644,1651, 

1654, 1660 
  

Verspandonck, Dielis idem 1644 en 1654   
Goeiaers, Wouter schepen 1651 en 1654   
Martens, Antonij rentgelder   
Leenders, Jacop schepen 1654   
vander Hagen, Wouter Aerts gelover / rentg. 1654   
Plompen, Willem nu pandhouder   
Coolen, (erfgen.) Wouter Peeter rentgelders   
Wittens, Henderick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185v en 186, fiche 7, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing  7-6-1679 9-5-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Antonij Jacop * gelover  / rentgelder   
Wouters, Anneken (Jenneken ?) e.v. *  Toemen steede, 450 roeden, Wouter Jacops Stroijbants (o) 
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Hoogemierde , de erfgen. Jan Wouter 
Fransen (z), de Arendonckse 
straete (w), de Reijntkens 
bocht (n) 

  de Veijchcorff (Vijgkorf), 
150 roeden 

Laurens Willems (o), de 
hoochstraete (z), Niclaus Jan 
Beecken (w), Anneken 
Ariaens (n) 

de Beeveren, jonckhr. Franco crediteur / rentheffer   
Beecken, Jacop Henderick #    
…………, Geertruijt e.v. #  de Colensteede, 180 roeden Marselis Hendericks (o), 

Goeiaert Goeiaers (z), de 
gemeente (w), Steven 
Goeiaers (n) 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Schoormans, Mathijs idem 1679   
Nieuwenhuijsen, Peeter idem   
Hobma, H. secretaris 1679   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186, fiche 7, rij 4 Verkoop met kwitantie 3-2-1661 13-5-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stroijbants, Wouter Jacops verkoper   
Martens, Henderick Jans koper   
Martens, Bernaert Jans idem ½ den Voortbeempt, ca. 84 

roeden, Lagemierde bij de 
Leembuchtkens 

de gem. broeckwech (o), 
Jacop Jacops Stroijbants (z), 
de Aa (w), Peeter Harmens 
(n) 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Wittens, Henderick idem   
Leenders, Jacop idem 1661   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186, fiche 7, rij 4 Overeenkomst niet afgemaakt (zie fol. 187) ……. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Raedt van Staten     
 schoolmeesters   
vander Voort, Peeter  Hulsel  
………., Peeter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186v, fiche 7, rij 4 Verklaring betr. gekapt elzen en essenhout 13-5-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Antonij Jan requirant den Witten beempt, 
Lagemierde 

 

Wittens, Henderick schepen / deponent   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186v en 187, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop bij vonnis 
en transport van grond t.b.v. weg 

met kwitantie 31-5-1661 3-6-1660 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick i.n.v. lasthebbende v. * / 
verkoper 

  

de Ruter (Ruijter), jor. Jan hoofdschout Oisterwijk  
Henderick(s), Jan eigenaar    
Jacops, Willem (en h.vrouw) kopers perc. dries, Hulsel aende 

Couwenbarch 
Jacop Wouters (o), de gem. 
straete (z), Catelijn wed.v. 
Antonij Wouters (w), de 
gemeente (n) 

….., Catelijn wed.v. Antonij Wouters* transportante   
Wouters, Henderick Antonijs zoon / transportant 3 roeden erve de gemeente (n) 
    
vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
Henderickx, Catelijn *    
van Lommel, Joost Huijbrechts i.n.v. toesiender   
Henderickx, (onm.kind. #) Jan    
van Lommel, ………. Huijbr. moeder van #   
Fransen, Henderick mede debiteur 1661   
den Vos, Peeter schepen 1661   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187, fiche 7, rij 4 Overeenkomst betr. betaling v.d. schoolmr. / koster 9-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Raedt van Staten opdrachtgever   
vander Voort, Peeter schepen Hulsel  
Goutsmits, Peeter Laurens idem   
Schellincx, dom. ….. predikant   
Tommenas (=Tonnemans), mr. Gereit schoolmr. / koster   
Laurens, Steven h.geestmr.   
………., Willem    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187 en 187v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  3-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Willem Wouter (en h.vrouw) verkoper   
Jansen, Helleger koper perc. heijvelts, ca. 40 roeden, 

Hoogemierde 
Jan van Dijck (o), Antonij 
Schotsens (z), Nicoalus Jan 
Henderick Beecken (z), vader 
v.d. koper (n) 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Geerts, Wouter vader v. verkoper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187v, fiche 7, rij 4 Verkoop / transport  4-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claes, Caterijna Hendrick Peter wed.v. 
Antonis Wouters 

verkoopster   
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Claes, Jan Hendrick Peter broer / assistent   
Wouters, Heindrick Antonis (en broers / 
zusters) 

zoon / verkopers   

Fabrij, Niclaes Heindrick koper den Lemmens bocht, ca. 3 
lopst. aen den Couwenberch 

de Couwensberchse straet (o), 
Cornelis Wilm Demis e.a. (w, 
z), Adriaen Wouters (n) 

vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmits, Peeter Laureijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188, fiche 7, rij 4 Verkoop / transport  8-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Jan * verkoper   
………., Jenneken e.v. *    
Goutsmits, Peeter Laurens # koper   
…….., Heiltien e.v. #  stuck beemts, ca. 1 lopst., 

Hulsel inden Hellekenshouck 
de Aa (o), de erfgen. Peter 
Maurus (z), de erfgen. Dirck 
Hermans (w), ander deel (n) 

vander Voort, Peeter schepen   
Swert(s), Jan Hein oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188 en 188v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  17-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Matteijs Dierckx (en h.vrouw) verkopers   
van Mol, Corstiena Dierckx * koopster (deel) kamer, zolder, ½ 

kelder, ½ opkamer, 
Hoogemierde in Collersroode 

 

  (deel) het Hoochackerken   
  (deel) schop  
Wittens, Henderick schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Jans, Henderick (i.n.v. moeder *)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188v, fiche 7, rij 4 Verkoop / transport  17-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Goeiaert * verkoper   
van Mol, Maeijken Dierckx e.v. *    
van Mol, Corstiena Dierckx # koopster (deel) kamer, zolder, ½ 

kelder, ½ hoochcamer, 
Hoogemierde int 
Collersroode 

 

  (deel) ’t Hoochackerken   
Jansen, Henderick (i.n.v. moeder #)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189, fiche 7, rij 5 Verkoop / transport  17-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Matteijs Dierckx Geeraerts verkoper   
Wouters, Goeiaert * koper   
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………., Maeijken e.v. *  (deel) den Voortbeempt  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189 en 189v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport in marge: overeenkomst 12-2-1663 23-6-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Migielsens, Cornelia Huijbert 
(Huijbrechts) 

verkoopster   

Wittens, Harmen momboir   
Huijbrechts, Jenneken zuster / koopster alle erfgoederen, huijsinge, 

hoovinge etc. 
 

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
Peeters, Jan Henderick idem 1663   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v, fiche 7, rij 5 Gelofte / vestiging van rente met kwitantie 28-8-1664 17-8-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Migielsens, Jenneken Huijbrecht geloveres / rentgeldst. 2/7 huijs en hoff, gent. ‘de 
Croone’, Lagemierde aende 
Plaets 

 

  2/7 den Bocht  
  2/7 dries  
  2/7 in den Cruijsacker  
  2/7 den Hasselt  
  2/7 het Gagelvelt  
  2/7 den halven beempt  
Wittens, Harmen momboir   
de Beever, heer Franco crediteur / rentheffer   
Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
den Vos, Peeter idem 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190, fiche 7, rij 5 Vernadering met kwitantie 8-9-1660 9-8-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop * vernaderaar 3 eikenbomen, Hoogemierde 
inde Hooghstraete 

 

Teijssen, Goori Jans e.v. *    
Wiellems (Willems), (de kind.) Laurens eerst eigenaars   
Goutsmiets, Jan Laurens koper   
Goeiaers, Goeiaert schepen   
Wittens, Henderick idem   
vanden Barge, Wouter Geerets idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190, fiche 7, rij 5 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 15-7-1670 13-8-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Jacop (en h.vrouw) gelovers / rentgelders den Vranssen acker, ca. 4 
lopst., Hoogemierde in 
Collersroode 

de erfgen. Henderick Geerts 
(o), den Prelaet van 
Eeverbode (z, w, n) 
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Wouters, Jenneken Jacop (onm.) creditrice / renthefster   
Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   
Jacops, Jenneken * ontvangster 1670   
vander Beempde, Niclaus e.v. *    
Wouters, Jacop vader /assistent 1670   
Harmens, Adriaen schepen 1670   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190v, fiche 7, rij 5 Verkoop  30-8-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Migielsen, Jan Joosten (en h.vrouw) verkopers   
Migielsen, Marten Joosten verkoper   
Migielsen, Maeijken Joost * verkoopster   
Paridaens, Wouter e.v. *    
van Loon, Henderick i.n.v. momboir / verkoper   
Joosten, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Sebrechts, (onm.kind.) Steven Peeter    
Migielsen, Willem Joost + erflater   
Leijtens, Peeter Dierck Harmen koper aensteede, huijsinge, hovinge 

, landen etc., Lagemierde aent 
Vloeijeinde 

de gem. straete (o), de straet 
(z), de erfgen. Jan Wouter 
Fijvers (Vijvers) / de erfgen. 
Bartholomeus Huijbrechts 
(w), Jan Joosten (n) 

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191, fiche 7, rij 5 Machtiging  ….. -9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenbarchs, Henderick Antonij 
Wouters 

constituant   

…………, Cateleijt moeder / gemachtigde   
vander Voort, Peeter schepen   
Laurens, Peeter idem   
Antonijs, Wouter constituant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191 t/m 192, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop (3x)  13-9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Cateleijn (wed.) gemachtigde / 
verkoopster 

  

…………, Wouter zoon / constituant   
…………, Henderick idem / idem   
van Beeck, Peeter Peeters (en h.vrouw) kopers de Braecken, Hulsel aende 

Braeckhoeck 
de Cauwenbarchse straete (o), 
de kopers (z), Margriet 
Goeiaers (w), Ariaen Wouters 
(n) 

vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
Cornelis, Gooris (en h.vrouw) kopers het Veem (Veen ?), Hulsel Matteijs Paridaens e.a. (o), de 
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verkopers (z, n), de 
Couwenbarchs straete (w) 

van Beeck, Peeter Peeters (en h.vrouw) kopers den Hoeckacker, Hulsel 
aende Couwenbarch 

de Couwenbarchs straete (o), 
Jacop Wouters (z), Jacop 
Wouters / Gooris Cornelis 
(w), de kopers (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192 en 192v, fiche 7, 
rij 5 

Gelofte / vestiging van rente (2x)  13-9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Cateleijn wed.v. Antonij 
Wouters + 

geloveres / 
rentgeldster 

de Ketellapper, ca. 5 lopst., 
Hulsel aende Couwenbarch 

Cornelis Peeters (o), de 
gemeente / Jooris Jansen (z), 
de Couwenbarchs straete (w), 
Gooris Cornelis (n) 

Jansen, Huijbrecht assistent   
de Kercke van Hulsel renthefster   
de Taeffele des H.geests, Hulsel idem   
Martens, Jan Willem eerst rentgelder   
Maertens, (de kind.) Jan Willem eerst rentgelders   
 geloveres als boven huijsken, hoff metten 

erffenisse daeraen, ca. 2 
lopst. 

de gemeente (o, n), Willem 
Jacops (z), de Couwenbarchs 
straete (w) 

  de Ketellapper als boven  
vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
Schellinckx, do. Paulus predikant   
Goutsmiets, Steven Laurens armmr.   
Denies, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v en 193, fiche 7, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: kwitantie 22-12-1662 18-9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Antonij Jan i.n.v. toesiender   
Philipsen, Maeijken debitrice / geloveres  den Naerder acker, 

Lagemierde aent Mispeleinde 
 

Martens, Antonij momboir / crediteur   
Wijttens (Wittens), Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris   
Peeters, Jan Henderick schepen 1662   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193, fiche 7, rij 5 Verklaring onder ede betr. vaderschap onw. kind 29-9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mallans, Anneken Jan Heijligers ** moeder / deponente   
Loockmans, Vernande genoemd als vader   
Loockmans, Vernande  
(geb. ± 17-9-1660) 

zoon   

Huijbrechts, Steven *    
…………, Anneken e.v. * vroedvrouw / 

deponente 
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Schormans, Ariaen #    
………., Hielleken e.v. # deponente   
Jacops, Maechtelt e.v. ^ idem   
Wittens, Jan ^    
Wittens, Henderick schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Heijligers, Jan vader v. ** / getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193 en 193v, fiche 7, 
rij 5 

Afrekening betr. verkoop d.d. 22-4-1657 29-9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jooris koper steede  
Denies, Jacomijn wed.v. Jan Jooris + 
(en kinderen) 

verkopers   

Sweerts, Jan crediteur   
Maurus, Peeter idem   
Wouters, Aenderis (Andries) idem   
Geerts, Wouter idem   
de Kercke van Hulsel creditrice   
Ariaensen, Dielis momboir   
Goutsmiets, Peeter Laurens schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194, fiche 7, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  7-10-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beeck, Peeter Peeters (en h.vrouw) gelovers / rentgelders het Beeckxken, ca. 40 roeden, 
Lagemierde aende 
Braeckhoeck 

de kind. Henderick Wouters 
(o), de erfgen. Jan Henderick 
Booms (z), Wouter Paridaens 
(w), Huijbrecht Ariaensen (n) 

Sweerts, Jan Henderick * crediteur / rentheffer   
………., Maeijken e.v. *    
Goutsmiets, Peeter Laurens schepen   
vander Voort, Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v en 195, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  19-10-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick i.n.v. lasthebbende van */ 
verkoper 

  

de Ruter, jor. Jan * schout  Oisterwijk  
Pariaens, Wouter # koper   
………., Marie e.v. #  den Deenendries met de 

potinge opden voorhoofde, 
Hulsel aent Heggeeinde 

Margriet Crijnen (o), de 
gemeente (z), Jan Aerts (w), 
Jan Peeters e.a. (n) 

vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
Schuijrmans, (de erfgen.) Antonij crediteuren   
Antonis, Jan crediteur   
Dierckx, Peeter idem   
Maurus, Peeter idem   
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Corstiaensen, (de kind.) Matteijs crediteuren   
Harmens, Peeter momboir   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195 en 195v, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop / transport / pandstelling in marge: kwitantie 10-2-1667 22-10-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrij, Nicolaus Henderickx verkoper   
van Beeck, Peeter Peeters (en h.vrouw) kopers den Lammens boeckt 

(Lemmens ? bocht), ca. 1 ½ 
lopst., Hulsel aende 
Couwenbarch 

de Couwenbarchs straete (o), 
Cornelis Willems (z, w) 
Jacop Wouters (n) 

Wittens, Henderick schepen   
vanden Barge, Wouter Geerts idem   
  (borg) den Hoeckacker, ca. 1 

lopst. 
de Couwenbarchs straete (o), 
Jacop Wouters e.a. (z, w), de 
kopers (n) 

Fabrij, Goeijaert crediteur / ontv. 1667   
Sweerts, Peeter idem   
Fabrij, Maddele creditrice / ontv. 1667   
Peeters, Cornelis schepen   
Goutsmiets, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v, fiche 8, rij 1 Beslag  22-10-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick i.n.v. lasthebbende / 
beslaglegger 

  

de Ruter, …… schout   
Jansen, Otte requirant   
Maurus, Peeter + erflater ackerken, Hulsel aent Hegge 

einde 
 

Corstiaensen, Matteijs rentheffer   
vander Voort, Peeter schepen   
Laurens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v en 196, fiche 8, 
rij 1 

Vernadering  met beschrijving eerdere verkoop 
en kwitantie 11-4-1668 

25-10-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Anneken * vernaderes   
Dijckmans, Migiel Peeter e.v. *    
Goeiaers, Goeiaert koper (erfdeel), Hoogemierde inde 

Stadt 
 

Ariaensen, Ansem verkoper   
Munsters, Dierck Ariaen daarvoor eigenaar   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Wouter Geeraerts idem   
van Dun, Aeltien Diercxen # creditrice 1668   
Scharenborch, Lambrecht e.v. # bakker Breda  
van Dun, Dierck Ariaens + (Munsters ?) vader van #   
Adams, Jacop tussenpersoon 1668   
Lemmens, Wouter Frans gemachtigde   
van Huesden, Paulus notaris Breda  
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Verbruggen, Goeiaert schepen 1668   
Nieuwenhuijsen, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196v en 197, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 7-3-1661 25-10-1660 en 
2-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspandonck, Willem Antonij * verkoper   
Beecken, Liesabeth Jan Henderick e.v. *    
………., Elisabeth wed.v. Claes 
Schormans + 

koopster (deel) aensteede, huijsinge, 
erve etc., Hoogemierde in de 
Smietsstraete met de andere 
½ onbedeeld 

 

  (deel) Hansen bochtken met 
de andere ½ onbedeeld 

 

de Beneficien rentheffer   
Schormans, Henderick Claes zoon / lasthebbende   
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197, fiche 8, rij 1 Gelofte / vestiging van rente  2-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Teijs, Jacop Jansen gelover / rentgelder huijs, hoff, aengelag, ca. 200 
roeden, Hoogemierde 

de gem. straete (o, z), 
Henderick Jan Teijs (w), Jan 
Goeiaert Wouters (n) 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Goeiaers, Goeiaert    
Wouters, (erfgen.) Ariaen Dierck eerst rentgelders   
Leenders, Jacop schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197 en 197v, fiche 8, 
rij 1 

Erfwisseling  2-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Elisabeth wed.v. Nicolaus 
Schormans 

verkrijgster den halven Schatsacker, 
Hoogemierde aende 
ackerstraete 

 

  het Hansen bochtken aende 
Vettens, ca. 1½ lopst. 

Nicolaus Jan Henderick 
Beecken (o), Marselis 
Henderickx (z), Ariaen 
Wouter Sarvassen (w), 
Ariaen Jansen Miertmans (n) 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Schormans, Henderick Claes assistent   
Beecken, Jenneken Jan Henderick * verkrijgster   
Philipsen, Willem e.v. *  ½ aensteede, huijsinge, erven, 

Hoogemierde inde 
Smietsstraete 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197v, fiche 8, rij 1 Gelofte / overname van rentes in marge 7-3-1661 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Philipsen, Willem (en h.vrouw) gelover / rentgelder huijs, hoff, aengelag  
Beecken, Elisabeth Jan Henderick eerst mede 

rentgeldster 
  

Seegers, Hr. Jacop (beurs van -) rentheffer   
Beecken, (kind.) Jan eerst rentgelders   
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Leenders, Jacop schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197v en 198, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop / transport met kwitantie 7-3-1661 2-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Jenneken Jan * verkoopster   
Philipsen, Willem e.v. *    
Beecken, Elisabeth Jan # verkoopster   
Verspandonck, Willem Antonij e.v. #    
Leijten, Aert Joost ^ koper   
………., Willemken e.v. ^  de Beecken beempt, 

Hoogemierde op Hongeren 
de Aa (o), de erfgen. Joost 
Leijten (z), de gemeente (w), 
Jan van Dijck (n) 

Leenders, Jacop schepen 1661   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198, fiche 8, rij 1 Verkoop / transport met kwitantie 7-3-1661 2-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Elisabeth Jan * verkoopster   
Verspaendonck, Willem Antonij e.v. *    
van Dijck, Jan # koper   
………., Catelijen e.v. #  ½ de Schaets aeckere 

(Schatsacker), Hoogemierde 
de ackerstraete (w), Jan 
Ariaen Geijsen (o) 

Geerts, Wouter schepen   
Leenders, Jacop idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198v, fiche 8, rij 1 Aanstelling collecteur  2-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Jacop collecteur v.d. 
verponding 

Hoogemierde  

Geerts, Wouter schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198v, fiche 8, rij 1 Nota betr. verkoop  3-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Aert Joost verkoper   
Dierckx, Henderick Ariaen koper acker  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
198v, fiche 8, rij 1 Aanstelling collecteur  7-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Corstiaen Jan collecteur v.d. 
verponding 

Lagemierde  

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198v, fiche 8, rij 1 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 8-9-1670 16-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seelen, Jan Jansen (en h.vrouw) gelovers / rentgelders den Santvoort (beempt), 
Hulsel 

Niclaus Henderick Fabrij (o), 
de Aa (z), de gemeente (w), 
Jan Sweerts / Margriet 
Crienen (n) 

  den Coemans hoff, ca. 3 ½ 
lopst. 

de gem. straete (o), de 
gemeente (z), de kind. 
Andries Willems (w, n) 

van Dun, Cateleijn Adriaen Dierckx creditrice / renthefster   
Leenders, Jacop schepen   
Geerts, Wouter idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Verbeeck, Dielis e.v. * crediteur / ontv. 1670   
Adriaens, Cateleijn *    
Sweerts, Jan schepen 1670   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199, fiche 8, rij 1 Overeenkomst betr. onderhoud schuur 18-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Jan e.v.* partij enerzijds   
Jacops, Cateleijn *  schuur, ½ bogaart, 

Hoogemierde in Collersroode 
 

Jacops, Wouter partij anderzijds   
Jacops, Henderick eerder eigenaar   
Goeiaers, Goeiaert schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199 en 199v, fiche 8, 
rij 1 

Lening / gelofte / belening  20-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………., Cornelia wed.v. Peeter Ariaen 
Antonijs 

geloveres   

Antonijs, Ariaen Peeter Ariaen zoon / gelover   
Peeters, Jan gelover   
Peeters, Barbara * geloveres   
Willems, Jooris e.v. *    
Hoppenbrouwers, Jan Dierckx geldschieter / crediteur (pand) den Mombeempt, 

Lagemierde 
de vroente (o), de crediteur 
(z), het klooste van Postel 
(w), Cornelis van Dooren (n) 

Ariaens, Bartholomeus rentheffer   
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Harmens, Peeter schepen   
Wittens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v en 200, fiche 8, 
rij 1 

Transport van obligatie  20-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis transportant   
Dierckx, Jan (en h.vrouw) verkrijgers   
Antonis, Peeter debiteur 1635   
Peeters, Wouter schepen 1635   
Geerts, Wouter idem   
Goeiaers, Goeiaert idem   
Adriaens, Bartholomeus (in marge)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200, fiche 8, rij 1 Verkoop / transport  20-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Wouer (en h.vrouw) verkopers   
Schuijrmans, Jan Antonis koper   
Dierckx, Dierck Peeter * koper acker, ca. 3 lopst.,  

Lagemierde 
de erfgen. Wouter Aerts (o), 
Mateijs Paridaens e.a. (z), 
Willem Jacops (w), de gem. 
wech (n) 

Schuijrmans, Jenneken Antonis moeder van *   
Harmens, Peeter schepen   
vander Voort, Peeter idem   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200 en 200v, fiche 8, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / vestiging 
van rente 

in marge: kwitantie 26-2-1665 20-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijrmans, Jan Antonis gelover / rentgelder acker, ca. 3 lopst., 
Lagemierde aent Mispeleinde 

de erfgen. Wouter Aerts (o), 
Matteijs Paridaens e.a. (z), 
Willem Jacops (w), de gem. 
wech (n) 

Dierckx, Peeter i.n.v. vader / gelover   
Dierckx, Dierck Peeter *    
Schuijrmans, Jenneken Antonij moeder van *   
Corstiaens, (2 kind.) Matteijs crediteuren / rentheff.   
Paridaens, Wouter eerst eigenaar   
Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
de Hartoch, Jan e.v. # crediteur / ontv. 1665   
Matteijsen, Maeijken #    
den Vos, Peeter schepen 1665   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200 en 200v, fiche 8, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / vestiging 
van rente 

in marge: kwitantie 13-9-1663 20-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Paridaens, Wouter (en h.vrouw) gelovers / rentgelders den Deenen dries, ca. 3 lopst., 
Hulsel 

Margriet Crijnen (o), de gem. 
straete (z), Jan Aerts (w), Jan 
Peeter Joosten (n) 

Corstiaens, (2 kind.) Matteijs crediteuren / rentheff.   
Hoffmans, Jan Willem e.v. * crediteur / ontv. 1663   
Matteijsen, Maeijken *    
Sweerts, Jan Henderick schepen 1663   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
 tussen 200v en 201, 
fiche 8, rij 2 

Kwitantie zie bovenstaande ca. 1663  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Wouter debiteur   
Paenneburchs (Panenborchs), (de kind.) 
Matijs Korstiaen 

crediteuren   

Hoffmans, Jan Willems credit. / ontvanger   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201 en 201v, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport bij vonnis 20-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick i.n.v. lasthebb. / verkoper   
de Ruter, ………. schout   
Jansen, Onte (= Otte) crediteur   
Henderickx, Maurus # idem   
Cornelis, Jan * koper   
……….., Jenneken e.v. *  ackerken, ca. 3 spints., Hulsel de gem. straete (o), de erfgen. 

Peeter Paulus (z, w), de 
kopers (n) 

vander Voort, Peeter schepen   
Laurens, Peeter idem   
Maurus, Henderick vader van #   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201v, fiche 8, rij 2 Verklaring betr. testament / legaat  2-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
Peeters, Jan Henderick deponent   
Coolen, Jan Wouters idem   
van Helmont, Peeter Laurens requirant   
Migiels(soone), Hendrick gelegateerde weefgetouw  
van Helmont, Migiel Peeter zoon / gelegateerde   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202 en 202v, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport  6-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Steven i.n.v. toesiender / verkoper   
Huijbrechts, Jan momboir   
Huijbrechts, (kind.) Bartholomeus    
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Verspandonck, Margriet Peeters wed.v. 
Barholomeeus Huijbrechts + 

verkoopster   

vanden Huevel, Ivo koper ( ½ )   
Huijsmans, Willem koper   
……., Maeijken wed.v. Cornelis 
Henderickx Rombourt 

koopster (samen ½ ) aensteede, huijsinge, 
Lagemierde aent Vloeijeinde 

de erfgen. Dierck Harmen 
Leijtens (o), Ariaen Goeiaers 
(z), de gem. straete (w, n) 

Geerts, Antonij * eerder koper   
…………, Anneken e.v. *    
Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   
Goeiaers, Jan crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202v, fiche 8, rij 2 Verkoop / transport met kwitantie 15-12-1661 16-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Wouter * verkoper   
Leijtens, Maeijken e.v. *    
Goeiaers, Goeiaert  (en h.vrouw) kopers ½ beempt, Hoogemierde op 

Hongeren 
Aert Joost Leijtens (o), de 
kind. Wouter Looijen Busvelt 
(z), de kopers (w), de 
gemeente (n) 

Wittens, Henderick eigenaar andere ½    
Leenders, Jacop schepen   
Geerts, Wouter idem   
……., Maeijken wed.v. Wouter 
Goeiaers + 

creditrice / ontvangster 
1661 

  

Ariaensen, Dielis schepen 1661   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203, fiche 8, rij 2 Verkoop / transport in marge: kwitantie 5-5-1671 20-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goeiaers, Goeiaert (en h.vrouw) verkopers   
Erven, Cornelia Peeter wed.v. Frans 
Wouters + 

koopster ½ beempt op Hongeren, 
Hoogemierde 

Jacop Leenders (o, n), de 
vroente (z), de koopster (w) 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop idem   
Verbruggen, (de erfgen.) Gojaert crediteuren/ontv. 1671   
vanden Bergh, Marcelis president 1671   
Stelt, Ns. secretaris 1671   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203 en 203v, fiche 8, 
rij 2 

Testament  22-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick president   
Coolen, Jan Wouter gebuur    
……., Maeijken wed.v. Henderick 
Daniels 

testatrice (ziek)   

Gabriels, mr. Toomas debiteur   
Coolen, Wouter Peeter geldschieter   
de Vos, Peeter * gelegateerde   
……….., Tanneken e.v. *    
Toomas, Jenneken gelegateerde   
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Harmens, Peeter schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v en 206 !!, fiche 
8, rij 2 

Vesting / transport betr. verkoop van ± 30 jr. geleden ! 1-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diesen, Bartholomeus Henderickx 
i.n.v. 

gemachtigde / 
transportant 

Hoogemierde  

van Schaluijnen, Wouter constituant   
Aerts, Oijken Jacop constituante   
Spirinckx, Abraham notaris Turnhout  
van Deuren, Jan getuige   
vanden Barge, Geraert idem   
Aerts, Jenneken Jacop * constituante   
Cornelissen, Adriaen e.v. *    
Bogaerts, Jan notaris Breda  
Cools, Jan Sebrechts getuige   
Fransois, Caerel soldaat / getuige   
Ariaensen, Huijbrecht e.v. # transportant   
Aertsen, Cateleijn Jacop #    
Aertsen, Jan Jacop eerder verkoper (deel)   
Sweens, Jan Goeiaers i.n.v. momboir / transport.   
Wouters, (kind. ^ ) Henderick    
Aertsen, Maeijken Jacop moeder van ^   
Peeters, Jan i.n.v. momboir / transport.   
Aertsen, Aecht Jacop    
Matteijsen, Ariaen e.v. ** transportant   
Aertsen, Tanneken Jacop **    
van Diessen, Jan Joosten i.n.v. momboir / transportant   
Aertsen, (kind.) Aert Jacop    
………, Nielken wed.v. Henderick 
Geereijts 

verkrijgster huijsinge, hovinge, landen 
etc., Hoogemierde 

 

Ariaensen, Ansem i.n.v. verkrijger   
Geereijts, (2 nakind.) Henderick    
Geereijts, Jenneken Henderick ## verkrijgster   
Coolen, Migiel Wouter Peeter e.v. ##    
Sneijers, Geeraert Adriaen + eerder erflater   
Aertsen, Jacop + erfgen. /  verkoper   
Aertsen, Maeijken erfgen. / verkoopster   
den H.geest van Netersel rentheffer den Bonhoff (Boonhof) 

aenden Braeckhoeck 
 

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204 (3 bladen), fiche 
8, rij 2 

Machtiging betr. voorgaand transport 6-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Spirinckx, Abraham notaris Turnhout  
van Schaluijnen, Wouter constituant   
Aerts, Oijken Jacob constituante   
Henricx, Bartholomeus gemachtigde Hoogemierde  
Snijers, (wed./ kind.) Henrick Geerard     
Snijers, Geerard Adriaen + eerder erflater   
van Deuren, Jan getuige   
vanden Berge, Geerard idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 (2 bladen), fiche 
8, rij 2 

Machtiging betr. voorgaand transport 7-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bogaerts, Jan notaris Breda  
Aertssen, Jenneken Jacop * constituante Breda, Ginnekens eijnde  
Cornelissen, Adriaen e.v. * ruiter onder #   
de heere Gouverneur #    
van Diesen, Bartholomeeus Henricx gemachtigde Hoogemierde  
Geeritssen, (wed./ erfgen.) Henrick verkrijgers   
Aertssen, Jacob + ^ vroeger verkoper   
Geeritssen, Maeijken + e.v. ^    
Cools, Jan Sebrecht getuige Rijsbergen  
Franchoijs, Carel soldaat onder ** / 

getuige 
  

Rossem, heer Capitein ** kapitein   
den H.geest van Netersel rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206v, fiche 8, rij 3 Lening / pandstelling in marge: kwitantie 15-8-1669 29-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Cornelis Peeter (en h.vrouw) leners ½ beempt, 1½ lopst., Hulsel de Aa (o), Jan Peeters (z), 
Steven Laurens (w), Jan 
Dierck Seelen (n) 

Fabrij, Nicolaus Henrick geldschieter / crediteur   
vander Voort, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
Sweerts, Peeter Peeter e.v. * crediteur / ontv. 1669   
Fabrij, Anneken *    
Sweerts, Jan schepen 1669   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206v en 207, fiche 8, 
rij 3 

Lening / pandstelling in marge: kwitantie 25-1-1667 29-12-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seelen, Jan Jans Dierck (en h.vrouw) leners / debiteuren dries en land daeraen gent. 
het Driesken, ca. 3 lopst., 
Hulsel aent Hegeijnde 

Jan Aerts (o), de gemeente 
(z), een ackerstrate (w), 
Peeter Peeters (n) 

Fabrij, Nicolaus Henrick geldschieter / crediteur   
 schepenen als voor   
Fabrij, Goeijaert crediteur /ontv. 1667   
Fabrij, Maddelena * creditrice / ontv. 1667   
van Dorsten, Jan e.v. *    
vander Voort, Cornelis Peeters schepen 1667   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207 t/m 208v, fiche 8, 
rij 3 

Erfdeling  18-1-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Jacop Jans + (en h.vr.+) erflaters   
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Jacops, Philips condivident 3e kavel het huijs ‘inde Croon’ met 
den halven dries en hoff 

 

  ½ den Bocht Migiel Bartholomeus / de 
pastorie (n) 

de Kercke (van Lagemierde) renthefster   
Jans, Maeijken idem Beers  
…….. de beurs idem Hilvarenbeek  
Jacops, Jan condivident 2e kavel ½ mr. Geereijts beempt Peeter Harmens (z) 
  ½ den Steenacker Wouter Goeiaerts (z) 
  ½ heijvelt inde Heijlaren aent 

Mispeleinde (z) 
 

Goeiaers, Wouter crediteur   
Jacops, Wouter condivident 5e kavel de kamer van mr. Jan 

Casteleijns met land, hoff etc. 
daeraen  

de waterlaet (z) 

  Neeskens acker de pastorie (z), Maeijken 
Migiel Bartholomeeus (w, n) 

  (het hecke bijden tooren)  
den Prelaet van Eeverboede rentheffer   
Jacops, Joost condivident 4e kavel de schuur met den halven 

dries en halve missie 
de erfgen. Huijbrecht 
Migielsen 

  ½ den Bocht den dries (z) 
Jacops, Dierck condivident 1e kavel ½ mr. Geereijts beempt  Joost Jan Meijs (n) 
  ½ den Steenacker Willem Matteeus (n) 
  ½ heijvelt inde Mispeleintse.. de heijlaeren (n) 
Aerts, Meijs rentheffer   
den H.geest van Lagemierde idem   
Jacops, Heijlken condividente 6e kavel de schuur van mr. Jan 

Casteleijns met het driesken 
daeraen 

 

  ½ den Hoogemiertsen beempt  
  ackerken op den Hoogewech  
  de Kipstart  
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
Wouters, Jan momboir   
Adels, Lambert toesiender   
Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209, fiche 8, rij 3 Verkoop / transport  18-1-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Joost Jacops verkoop   
van Helmont, Wouter Jacops broer / koper erfdeel, Lagemierde inde 

Croone 
 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209 en 209v, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop / transport met kwitantie 29-12-1662 18-1-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Dierck Jacops verkoper   
van Helmont, Wouter Jacops  broer / koper erfgoederen, Lagemierde inde 

Croone 
 

den Vos, Peeter schepen 1662   
van Keppelfox, H. secretaris 1662   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 81 
door E.A.M.Verspaandonk 

 128

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209v, fiche 8, rij 3 Overeenkomst en aanstelling nieuwe 

voogd 
 18-1-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Heijlken partij enerzijds   
Jacops, Philips partij anderzijds   
Wouters, Jan eerst momboir    
Jacops, Joost broer / nu momboir   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209v, fiche 8, rij 3 Verkoop / transport  19-1-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Jacop Henderick (en h.vrouw) verkopers   
vanden Barge, Wouter Geerts koper de Grootrijt (viswater), 

Hoogemierde inde 
Smietsstraete aende Collen 
hoeck 

de gemeente 

Leenders, Jacop schepen   
Goeiaers, Goeiaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 en 210v, fiche 8, 
rij 3 

Machtiging betr. volgend transport 9-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vekemans, Merten notaris Vorselaar  
Schuermans, Maeijken Joosdr. * constituante Vorselaar  
Sergers, Antonij e.v. *    
Schuermans, Joos vader / gemachtigde   
Verhagen, Lambert Bertholomeeus koper schuur, Lagemierde  
Bervoets, Jan getuige   
van Molle, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211, fiche 8, rij 3 Verkoop / transport  10-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijrmans, Joost i.n.v. lasthebb. / verkoper   
Schuijrmans, Maeijken Joost * dochter / constituante   
Sargers, Antonij e.v. *    
Vekemans, M. notaris Vosselaar (=Vorselaar )  
Bervoets, Jan getuige   
van Mol, Jan idem   
Bartholomeeus, Lambrecht # koper   
…….., Liesabeth e.v. #  schuur met den grond, 

Lagemierde met de weg (o) 
 

Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211 en 211v, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop / transport  10-2-1661 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonijs, Antonij Jan verkoper   
vanden Barge, Wouter Geerts koper beempt, ca. 1½ lopst., 

Hoogemierde 
de Aa (o), de verkoper (z), de 
gem. straete (w), Jan 
Henderick Sweerts (n) 

Schuijrmans, Joost crediteur   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211v t/m 213, fiche 8, 
rij 3 

Erfdeling  11-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspandonck, Dielis Jans + * erflater Lagemierde  
……….., Elisabeth + e.v. * erflaatster   
Verspandonck, Jan Dielis (en h.vrouw) condividenten 1e kavel het voorhuijs, achterhuijs, 

voorste kelder en opkamer, 
het klein kamerken (tot de 
keuken) 

 

  dries, land en cleijn 
beempdeken gent. den 
Goeijenshoff 

Antonij Jansen (o), Migiel 
Bartholomeeus (z), Peeter 
Horsten (w), de gem. straete 
(n) 

  den Bracke met een 
heijveldeken daeraen 

 

  ’t Heijlaren veldeken  
  1/3 aensteede (leengoed) de ackerstraete (w), ander 

deel (o), Steven Jacops (z) 
  ½ den Groothoff  
den H.geest van Leegemierde rentheffer   
de Kercke van Leegemierde renthefster   
St. Stevens gulde (gilde) rentheffer   
Verspandonck, Maeijken Dielis # condividente 3e kavel   
van Dun, Jan e.v. #  de schuur, smisken en kleijn 

schopken met den jongen 
Boogert 

 

  den Kercken acker  
  den Muelendries 

(Molendries) 
de gem.straete (eind) 

  1/3 aensteede de pat (o) 
  ½ den Vloeijbeempt (z) met 

½ lopst. v. den Goeienshoff 
de gem. straete 

  ½ den Heijbocht (n)  
St. Anna outaer (altaar), Lagemierde rentheffer   
Jacops, Steven i.n.v. momboir   
Swaenen, Jacop i.n.v. toesiender   
Verspandonck, (kind. ^ ) Jogum Dielis condividenten 2e kavel   
Swaenen, Maeijken  moeder van ^   
Verspandonck, Tanneken Jogum Dielis 
** 

condividente 2e kavel   

de Leeu (Leeuw), Adriaen Jans e.v. **  de grootkamer, achterste 
kelder en opkamer 

 

  de schaapskooi  
  ½ den Grooten hoff (w)  
  1/3 aensteede het leengoed 
  ½ den Heijbocht  de erfgen. Dierck Harmens 

(z) 
  den Deckersacker (leengoed)  
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  den Steijnenbocht  
  ½ den Grooten beempt (n)  
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
………… kapelaan / rentheffer Arendonk  
Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213, fiche 8, rij 4 Appèl  11-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vollers, Jaspor dienstknecht v.  *   
van Postel, Marten Cornelis * appellant   
 schout / tegenpartij   
den Ed. Rade van Brabant    
  sHertogenbosch  
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213v t/m 214v, fiche 
8, rij 4 

Testament  28-4-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick * testateur   
Leijtens, Geertruijt e.v. * testatrice   
Wittens, (kinderen) Henderick    
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215, fiche 8, rij 4 Verkoop / transport  14-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goverts, Ariaen e.v. * verkoper   
Migielsen, Liesabeth  *    
Jacops, Marten # koper   
Versprewel, Maeijken e.v. #  den Langen acker, ca. 2 

lopst., Hoogemierde 
Peeter Thomas (o), het 
Clooster van Eeverboede (z), 
onm. kind Jan Harmen 
Peeters (w), den ackerweg (n) 

Peeter(s), Marck zoon v. * / daarvoor 
eigenaar 

  

Leenders, Jacop schepen   
Geerts, Jan Wouter idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215, fiche 8, rij 4 Vernadering betr. voorgaande verkoop 15-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Henderick Ariaen i.n.v. momboir / vernaderaar   
Goeiaers, Goeiaert i.n.v. toesiender / idem   
Dierckx, Peeter Ariaen  den Langen acker  
(Goverts), Ariaen * verkoper   
………., Liesabeth e.v. *    
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Jacops, Marten koper   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215 en 215v, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport met afrekening 14-2-1661 en 
15-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooverts, Ariaen e.v. * verkoper   
Migielsen, Liesbeth  *    
Peeters, Marck zoon van * / daarvoor 

eigenaar 
  

Dierckx, Henderick Ariaen # koper   
Peeters, Maeijken e.v. #  het Steecken met het driesken 

daeraen, Hoogemierde 
het Clooster van Eeverboede 
(o), de kopers / Jacop Jacops 
(z, w), de gemeente (n) 

 schepenen als voor   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Vermoelen (Vermolen / Vermeulen), 
Henderick Ambrosius 

crediteur / rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215v en 216, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport met kwitanties 15 en 18-2-1661  14-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goovers, Ariaen e.v. * verkoper   
Migielsen, Elisabeth *    
……….., Maerck zoon v. * / daarvoor 

eigenaar 
  

Dierckx, Henderick Ariaen # koper   
Peeters, Maeijken e.v. #  het Veenneken (Venneken), 

Hoogemierde 
Harmen Peeters (o), Jan 
Stevens (z), Ariaen Jan 
Miertmans (w), Jen 
Henderick Sweerts (n) 

Ariaensen, Peeter    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216, fiche 8, rij 4 Taxatie  betr. schuur en schaapskooi 14-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Neetercelle, Jan Joosten wedn.v. 
Cateleijn Jan Ariaensen Verspreuwel + 

requirant (Netersel)  

  schuur, schaapskooi, 
Hoogemierde in Collersroode 

 

Verspreuwel, Jan Ariaensen + daarvoor erflater   
van Neetercelle, (kind.) Jan Joosten    
Leenders, Jacop schepen   
Geerts, Jan Wouter idem   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v, fiche 8, rij 4 Verkoop / transport  14-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooverts, Ariaen * verkoper   
Migielsen, Eliesabeth e.v. *    
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Leijtens, Henderick (en h.vrouw) kopers ’t Geerut, Hoogemierde een straatje (o), Goeiaert 
Goeiaers (z), de kind. Jan 
Ariaensen (w), onm.kind Jan 
Harmen Peeters (n) 

Peeters, Maerck    
Wouters, Jan schepen   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v, fiche 8, rij 4 Kwitantie betr. verkoop op fol. 215 15-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooverts, Ariaen * verkoper / crediteur   
………., Liesabeth e.v. *    
Jacops, Marten koper den Langen (acker)  
Ariaensen, Dielis schepen   
Geerts, Jan Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v, fiche 8, rij 4 Kwitantie /afrekening betr. vernadering op fol. 215 18-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jacops eerst  koper den Langen acker  
Dierckx, Peeter Ariaen vernaderaar   
(Gooverts), Ariaen * verkoper   
………, Liesabeth e.v. *    
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217, fiche 8, rij 4 Transport van erfgoederen  15-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooverts, Ariaen * transportant   
Migielsen, Liesabeth e.v. *    
Gooverts, (4 kind.) Ariaen verkrijgers alle goederen, Mierde  
vanden Barge, Jan Wouter Geerts schepen   
Ariaensen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217v, fiche 8, rij 4 Lening / gelofte  17-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenbarchs, Ariaen Wouter debiteur / gelover   
Joosten, Jan geldschieter / crediteur Netersel  
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217v, fiche 8, rij 4 Lening / gelofte / pandstelling  met aflossing 27-2-1683 17-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seelen (Ceelen), Jan Dierck (en h.vr.) debiteuren / gelovers den Jaenen acker, ca. 4 lopst., 
Hulsel 

Margriet Crijnen (o, z), Jan 
Peeter Joosten (w) 
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……… , Margriet wed.v. Nicolaus 
Leenders (en kinderen) 

geldschieters / 
crediteuren 

  

Joosten, Jan Peeter schepen   
Sweerts, Jan idem   
Leenders, Lafrais Claes crediteur / ontv. 1683   
Hermans, Herman schepen 1683   
Ansems, Michiel idem   
van Hasselt, Huijbrecht Reijniers aflosser 1683   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218, fiche 8, rij 5 Lening / gelofte / pandstelling  17-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervoort, Cornelis Peeters (en h.vr.) debiteuren / gelovers de Groote acker, Hulsel Willem Demis (o), Jan 
Henderick Sweerts (z), de 
kind. Andries Willems (w), 
Jan Dierck Seelen (n) 

  het Bochtken Joris Jansen (o, z), Clement 
Cornelis (w), de erfgen. 
Antonij Jansen (n) 

………, Margriet wed.v. Nicolaus 
Leenders + (en kinderen) 

geldschieters 
/crediteuren 

  

Sweerts, Jan schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218v, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 11-10-1668 17-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenbarchs, Ariaen Wouter debiteur / gelover   
………, Margriet wed.v. Nicolaus 
Leenders + (en kinderen) 

crediteuren   

Goeijaers, Cornelis i.n.v. momboir  / ontvanger 
1668 

  

Leenders, (de kind.) Claes crediteuren 1668   
Peeters, Cornelis schepen 1668   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218v en 219, fiche 8, 
rij 5 

Erfwisseling  18-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Henderick Adriaen (en h.vr.) verkrijgers den Langen ackere, 
Hoogemierde 

Peeter Toomas (o), het 
Clooster van Eeverboede (z), 
onm.kind v. Jan Harmen 
Peeters (w), den ackerweg (n) 

Goeiaers, Goeiaert i.n.v. toesiender   
Dierckx, Peeter Adriaen verkrijger perc. inde aensteede, ca. 3 

lopst., Hoogemierde int 
Collersroode 

het Clooster van Eeverboede 
(o), de gem. straete (z), de 
kind. Ariaen Jan Miertmans 
(w), de verkrijger (n) 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Wouters, Ariaen Goovert * crediteur   
………, Eliesabeth e.v. *    
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
219, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: aflossing 21-11-1664 18-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Peeter Ariaen debiteur / gelover huijs, hoff, aengelag, ca. 7 
lopst., Hoogemierde 

het Clooster ven Eeverboede 
/onm.kind Jan Harmen 
Peeters (o), de gem. straete 
(z), de kind. Ariaen Jan 
Miertmans (w), de gemeente 
(n) 

Ariaensen, Henderick momboir   
Goeiaers, Goeiaert toesiender   
Gooverts (Goeijaers), Ariaen * crediteur   
Migielsen, Liesabeth e.v. *    
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Jan Wouters idem   
Wouters, Marcelis idem 1664   
Harmens, Peeter idem   
Broecx, Bartolomeeus crediteur 1664   
Versprewel, Adriaen Jans nieuwe debiteur 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219v, fiche 8, rij 5 Gelofte / pandstelling  19-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Ariaentje wed.v. Jan Wouter 
Fijvers + (Vijvers) 

debitrice / geloveres huijsinge, aengelag, ca. ½ 
lopst., Lagemierde aent 
Vloeijeinde 

 

  Jan Meijs braeck, ca. 1 lopst.  
Peeters, Jan zwager / assistent   
den H.geest van Leegemierde crediteur / rentheffer   
Migielsen, Jan Joosten nieuwe eigenaar de Braecken  
Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220, fiche 8, rij 5 Gelofte / vestiging van rente met verklaring  21-11-1664 en  

in marge: aflossing 23-11-1680 
19-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Matteijs Dierckx (en h.vrouw) debiteuren / gelovers stuck erffe, Hoogemierde in 
Cuijllersroode 

de erfgen. Dierck Geeraerts 
van Mol (z), de gemeente 

Wouters, Ariaen Gooverts * crediteur   
…………, Eliesabeth e.v. *    
van Mol, mr. Jan vroeger eigenaar   
vanden Barge, Jan Wouters schepen   
Leenders, Jacop idem   
van Keppelfox, H. secretaris   
Brensel, Peter crediteur / ontv. 1680 de pals (Palts)  
Segers, Martinus idem idem  
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen 1680   
Harmans, Harman idem   
Hobma, H. secretaris 1680   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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220 t/m 221, fiche 8, 
rij 5 

Erfdeling  21-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Antonis Jan + * erflater   
Maurus, Eliesabeth + e.v. * erflaatster   
Maes, Jan Antonis (en h.vrouw) condividenten 2e kavel ½ den Woutersen beempt (z) Wouter Paridaens (o), Jan 

Gooris (z), de Aa (w), de 
andere helft (n) 

  ½ den Plaes (z) het Clooster van Postel (o, z), 
de andere helft (n), Jan 
Dierck Seelen (w) 

  de middelste kavel in den 
Bocht 

andere delen (o, w), de kind. 
Jan Peeter Joosten de oude 
(z), Jooris Jansen (n) 

Maes, Jan Antonis Antonis condivident 1e kavel   
Maes, Wouter Antonis Antonis condivident 1e kavel het Vonderbroeck, Hulsel de Aa (o), Henderick Maurus 

(z), de gemeente (w), Jan 
Antonis Antonis (Maes) (n) 

  voorste kavel in den Bocht Cornelis Peeters (o), Clement 
Cornelis (z), andere kavel 
(w),  Jooris Jansen (n) 

Peeters, Cornelis momboir   
Maes, Jenneken Antonis Jan condividente 3e kavel ½ den Woutersen beempt (n) Wouter Paridaens (o), de 

andere helft (z), de Aa (w), de 
erfgen. Henderick Gooris (n) 

  ½ den Plaes (n) het Clooster van Postel (o), 
de andere helft (z), Jan 
Dierck Seelen (w), de kind. 
Andries Willems (n) 

  3e kavel in den Bocht ander deel (o), Jan Peeter 
Joosten de oude (z), Clement 
Cornelis (w), de wed. 
Quintijn Lijmmans 
(Leemans) (n) 

Sweerts, Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221, fiche 8, rij 5 Verkoop / transport  21-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Antonij (en h.vrouw) verkopers   
Maes, Jan Antonij Antonissen verkoper   
Maes, Wouter Antonij Antonissen idem   
Maes, Jenneken Antonis verkoopster   
Peeters, Cornelis momboir   
Maes, Antonij Jan + * erflater   
……….., Liesabeth + e.v. * erflaatster   
Fabrij, Goeiaert Nicolaus koper aensteede, huijsinge etc., 5 

lopst. enige roeden,  Hulsel 
Cornelis Gooverts (o), de 
erfgen. Jan Ariaens (z), Jan 
Hendrick Sweerts (w), de 
gemeente (n) 

St. Jans Outaer, Hoogemierde rentheffer   
vander Waerden, Hr. Adriaen (beurs v.) renthefster   
den H.geest van Hulsel rentheffer   
den Abt van St. Truijden idem   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
221v, fiche 8, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: kwitantie 15-8-1695 21-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jenneken Antonis Jan debitrice / geloveres de Mortele, ca. 4 lopst., 
Hulsel 

den ackerwech (o), Cornelis 
Goeiaers e.a. (z), de kind. 
Peeter Maurus (w), de erfgen. 
Antonis Jansen (n) 

Peeters, Cornelis momboir   
Antonis, Wouter Jan crediteur   
den H.geest van Hulsel rentheffer   
………, Cornelia wed.v. Frans Wouters    
Sweerts, Jan schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   
Stelt, Ns. secretaris 1695   
Goutsmets, Peeter schepen 1695   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221v en 222, fiche 8, 
rij 5 

Verkoop / transport  25-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Joost Jacops i.n.v. momboir / verkoper   
Adels, Lambert Geerts i.n.v. toesiender / idem   
van Helmont, Heijlken Jacops    
Bartholomeeus, Lambrecht * koper   
………., Liesabeth e.v. *  ½ schuur met het driesken 

daeraen, Lagemierde 
de pastorie hoeve (o), 
Huijbrecht Reijniers (z), 
Philips Jacops (w), Barbara 
wed.v. Wouter van Helmont 
(n) 

Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
den H.geest van Leegemierde rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222, fiche 8, rij 5 Verkoop / transport met kwitantie 15-1-1669 25-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Wouter Jacops verkoper   
Huijbrechts, Henderick (en h.vrouw) kopers ½ heijvelt, Lagemierde aent 

Mispeleinde 
Geereijt Bastiaens (n), de 
Heijlaren straet (o), Jan 
Jacops (z), de erfgen. Peeter 
Ariaensen van Beers (w) 

 schepenen als voor   
Coolen, Jan Wouter schepen 1669   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v, fiche 8, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  25-2-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambrecht Geereit gelover / rentgelder huijs, hoff, aengelag gent. de 
Nolle, Lagemierde aent 
Wellenseinde 

Jan Huijbrechts (o), de 
erfgen. Wouter Peeters 
Coolen (z), de gem. straete 
(w), Peeter Harmens e.a. (n) 
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Lambrechts, Ariaen zoon / rentheffer   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v en 223, fiche 8, 
rij 5 

Gelofte / overname van rentes / 
pandstelling 

 3-3-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebrechts, Henderick Henderickx gelover / rentgelder den Hoogen acker, ca. 3 
lopst., Hoogemierde 

Goeiaert Matteijs Aerts (o), 
Maeijken Seebrechts (z), 
Willem Wouter Geerts (w), 
Marselis Wouter Sarvaes (n) 

Seegers, Hr. Jacop (beurs v.-) rentheffer   
Seebrechts, Jan Henderick eerst rentgelder   
Seebrechts, Maeijken Henderick eerst mede rentg.   
Jansen, Nicolaus i.n.v. momboir    
Seebrechts, (de kind.) Dingen 
Henderick 

eerst mede rentgelders   

de Kercke van Leegemierde renthefster   
Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223 en 223v, fiche 8, 
rij 5 

Verkoop / transport met kwitantie 13-7-1662 7-3-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Ariaenken # wed.v. Jan Wouter 
Fijvers + (Vijvers) 

verkoopster   

Peeters, Jan i.n.v. zwager / verkoper   
Wouters, Wouter Jan    
Fijvers, (andere kind.) Jan Wouter mede verkopers   
Leenders, Leendert * koper   
………, Maeijken e.v. *  het Meijbeempdeken, 

Lagemierde aent Vloeijeinde 
Peeter Dierckx Leijtens (o), 
de molenstraete (z), de Aa 
(w), Margriet wed.v. 
Bartholomeeus Huijbrechts 
(n) 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
 begijn / renthefster Turnhout  
Joos, Jan Peeters zoon van #   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v en 224, fiche 8, 
rij 5 

Gelofte / vestiging van rente met kwitantie 19-2-1700 10-3-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Wouter Jacop (en h.vrouw) gelovers / rentgelders de Schoot, ca. 6 lopst., 
Hoogemierde 

Harmen Peeters (o), Peeter 
Toemas (z), de gelovers (w), 
mr. Jan van Mol (n) 

Rijniers, Huijbrecht h.geestmr./ rentheffer   
die taeffele des H.geests, Leegemierde    
Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
van Helmont, (de kind.) Jacop eerder rentgelders   
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Duijsers, Aert schepen / armmr.1700   
van Tongeren, Antonij idem   
Wouters, Jacop debiteur 1700   
Stelt, Ns. secretaris 1700   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224, fiche 9, rij 1 Verkoop / transport  21-3-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick * verkoper   
Leijtens, Geertruijt e.v. *    
Goeiaers, Goeiaert # koper   
……….., Anneken e.v. #  ½ beempt, Hoogemierde Aert Joost Leijten (o), de Aa 

(z), de kopers (w), de 
gemeente (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Geerts, Jan Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224v, fiche 9, rij 1 Verkoop / transport  21-3-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corstiaensen, Migiel verkoper   
Caelen, Migiel (en h.vrouw) kopers perc. inden Claes acker, 

Hoogemierde 
 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224v en 225, fiche 9, 
rij 1 

Verkoop / transport met kwitantie 16-4-1664 23-3-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Ariaen Adriaens verkoper   
Paridaens, Matteijs * koper   
……….., Liesabeth e.v. *  (part in) den Heijlaeren 

beempt, Lagemierde aent 
Vloeijeinde 

 

Wittens, Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
Harmens, Peeter schepen 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225, fiche 9, rij 1 Vernadering  24-3-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Matteijs * vernaderaar   
………., Elisabeth e.v. *  acker, ca. 2 lopst., 

Lagemierde met de 
Beeckstraete 

 

Paridaens, Adriaen Adriaens verkoper   
Jacops, Willem (en h.vrouw) kopers   
vander Voort, Peeter schepen 1660   
Laurens, Peeter idem   
vanden Barge, Jan Wouters schepen   
den Vos, Peeter idem   
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