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fol. 1 t/m 25: ontbreekt 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26, fiche 1, rij 1 Vernadering  5-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rouwenbocht, Peeter Wouter e.v. * vernaderaar   
Corstiaensen, Pereintken Jans *  ½ acker lants, Hoogemierde  
Jansen, (erfgen.) Corstiaen verkopers   
vande Sande, Jan Wouters koper   
(Leenders), Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Leijtens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 1 Belening  5-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rouwenbocht, Peeter Wouter e.v. * transportant   
Corstiaensen, Perintken Jans *    
Geerts, Jan Wouter (en h.vrouw) crediteuren / leners ½ acker landt, Hoogemierde Jan  Wouters vande Sande ? 

(o), Mijgiel Caelen (z, n), 
Cornelis Jan Miertmans (w) 

vande Sande, Jan Wouters eerder koper   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v t/m 28v, fiche 1, 
rij 1 

Erfdeling  5-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Goeijaert Matteijs * (+) erflater Hoogemierde  
Henderickx, Cornelia e.v. * (+) erflaatster   
Goeijaers, Jacop (en h.vrouw) condividenten 5e kavel middelste part in de schuur  
  achterste part op de Veltacker de erfgen. Henderick Toomas 

Coolen (w), ander deel (o) 
  part op den Steenacker de erfgen. Wouter Fransen 

(z), ander deel (n) 
  part in de Veltackersdries de erfgen. Ariaen Dierck 

Wouters (w), ander deel (o) 
  part inden drijes aende 

pastorije 
de gem.straet (w), ander deel 
(o) 

  ½ het Regenschot  
Goeijaers, Maeijken # condividente 6e kavel   
Jacops, Wouter e.v. #  achterste part van de schuur  
  andere kavel achter den 

Veltacker 
Jan Eevers (o), ander deel (w) 

  andere kavel op den 
Steenacker 

Jan Ariaensen (n), ander deel 
(z) 

  het drijesken aenden 
Veltacker  

de erfgen. Henderick Toomas 
Coolen (o), ander deel (w) 

  ½ drijes bijde pastorije Wouter Geerts (o), ander deel 
(w) 

  ½ het Regenschot  
Goeijaers, Catelein ^ condividente 2e kavel   
Peeters, Henderick e.v. ^  2e part (midden) van het huijs 

met de schouw, bakoven 
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  het suijvelcamerken  
  middelste part in den 

Veltacker 
andere delen (w, o) 

  2e part in den Bocht andere delen (w, o) 
  ander voorste part in den 

Beempt 
Goeijaert Goeijaers (o) 

  middelste part op Hongeren andere delen (o, w) 
Goeijaers, Elisabeth ** condividente 4e kavel   
Henderickx, Cornelis e.v. **  de schaapskooi inde schuur  
  den Buecht de erfgen. Henderick Toomas 

Coolen (o, w), de erfgen. 
Antonis Jan Corstiaensen (z), 
Nicolaus Jan Beecken (n) 

  4e part achter in den Bocht Peeter Wouters Rouwenbocht 
(o), ander deel (w) 

  de Findert (heijvelt) Henderick Seebrechts (o), de 
gem. heijde (w) 

Jans, Nicolaus i.n.v. momboir   
Ariaensen, Cornelis i.n.v. toesiender   
Goeijaers, (onm.kind.) Matteijs condividenten 1e kavel voorste deel van het huis, 

schouw, Hoogemierde 
 

  voorste 1/3 in den Veltacker Ariaen Wouters (w) 
  voorste part in den Bocht Jan Wouters vande Sande (w) 
  voorste part in den Beempt Toomas Dierckx (w) 
  1/3 in Hongeren de wed. Ariaen Lambrechts 

(w) 
Peeters, Dielis i.n.v. momboir   
Fransen, Henderick i.n.v. toesiender   
Goeijaers, (onm.kind.) Gooris condividenten 3e kavel het achterhuijs  
  3e part in den Veltacker de erfgen. Henderick Toomas 

Coolen (o) 
  3e part in den Bocht andere delen (o, w) 
  achterste part in den Beempt 

(overdwars) 
ander deel (n), de Aa (z) 

  3e part op Hongeren Willem Wouter Geerts e.a. 
(o) 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
  den Hanenrijt  
Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Leijtens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v en 29, fiche 1,rij 1 Verkoop met kwitantie 8-5-1664 7-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop (en h.vrouw) verkopers   
Wouters, Cornelis Jan * koper   
………, Perintken e.v. *  stuck beempt, Hoogemierde de kopers (o, w), de kind. 

Ariaen Lambrechts (z), de 
gemeente (n) 

Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
Wouters, Marcelis idem 1664   
Leijtens, Henderick idem 1664   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29, fiche 1, rij 1 Verkoop van erfdeel  8-3-1663 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Peeter * verkoper   
Paulus, Jenneken Peeter e.v. * verkoopster   
Goutsmiets (Goutsmits), Steeven 
Laurens # 

koper   

Peeters, Maeijken e.v. #  (deel) huijsinge, hovinge, 
landerijen etc., Hulsel 

 

Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v, fiche 1, rij 1 Verkoop gecasseerd 7-4-1663 9-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Boogaert, Migiel Bartholomeus 
* 

verkoper   

…………., Cornelia e.v. *    
Peeters, Peeter Harmen (en h.vrouw) kopers den Daelacker, Lagemierde de verkopers / de kind. Jacop 

Jans van Helmont (o), de 
erfgen. Jacop Martens (z), de 
gem. ackerweg (w), Joost 
Jansen Meijs (Mijs) (n) 

Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v en 30, fiche 1,rij 1 Verkoop van erfdeel  12-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Anneken e.v. * verkoopster   
Antonis, Peeter *    
Dielis, Jan assistent / getuige   
Horsten, Peeter e.v. # koper   
Henderickx, Margriet #  (deel) huijsinge, hoff, 

landerijen etc., Lagemierde 
aent Vloeijeinde 

 

Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter    
de Kercke van Leegemierde renthefster   
Cuijlen, hr. Henderick rentheffer Turenhout (Turnhout)  
Leenders, Henderick Corstian idem   
…….., Maeijken wed.v. Wouter 
Goeijaers 

renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 en 30v, fiche 1,rij 1 Gelofte / vestiging (overname) van rente  16-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrams (Abrahams), Wouter gelover / rentgelder den Achtersten Boogaert, 2 
lopst., Hulsel 

Henderick Matteijsen 
(Mathijssen) (o), Peeter 
Peeters (z), Steeven van 
Herck (w), Jan Aertsen (n) 

den H.geest van Hulsel rentheffer   
Seelen, Jan Dierck eerder rentgelder   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
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Joosten, Jan Peeter schepen   
Maurus, Henderick h.geestmr.   
Crijnen, Antonis Jansen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v en 31, fiche 1,rij 1 Verkoop  16-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seelen (Ceelen), Jan Dierck * verkoper   
………, Perintken e.v. *    
Leenders, Nies # koper   
………., Cateleijn e.v. #  dries, 3 lopst., Hulsel in de 

Peeperstraete 
Nicolaus Fabrij (o), Paridaen 
Henrickx (z, n), de 
Peeperstraete (w) 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v t/m 32v, fiche 1, 
rij 1 

Verkoop door gemeente (7x)  19-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop schepen / verkoper Hoogemierde  
Leijtens, Henderick idem   
Stroijbants, Jacop Wouters gesworen / verkoper   
Rouwenbocht, Jan Wouter idem   
Wouters, Sarvaes idem   
Leenders, Jacop * koper   
………., Gooriken e.v. *  nieuw erve, 333 ¾ roeden, 

Hoogemierde 
eigen / nieuw erf v. 
Henderick Toomas (z), nieuw 
erf v. Aert Leijten (w) (weg 
tussenin), de gemeente 

de Domeijnen  rentheffer sHertogenbosch  
Leijten, Aert Joost (en h.vrouw) kopers nieuw erve, 95 roeden, 

Hoogemierde 
 

Jansen, Otte # koper   
………, Maddeleena e.v. #  nieuw erve de Rijt, 88 

roeden, Hoogemierde 
eigen (w), Cornelis Janssen 
(n), de gemeente 

Wouters, Marcelis (en h.vrouw) kopers nieuw erve, 150 roeden, 
Hoogemierde 

Dielis Peeters (z), de 
gemeente 

Dierckx, Henderick Ariaen (en h.vrouw) kopers nieuw erve, 25 roeden 10 
voeten, Hoogemierde 

de kopers (z), de gemeente 

Goeijaers, Peeter ^ koper   
…….., Maeijken e.v. ^  nieuw erve, Hoogemierde 

inde Smietstraete 
nieuw erve v. Jan Jansen 
Maes (o), de gemeente 

Jansen, Matteijs koper nieuw erve, 24 ¼ roeden, 
Hoogemierde aende Heijcant 

de koper (w), de gemeente 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v en 33, fiche 1,rij 2 Verkoop  vernaderd 6-7-1663 / kwitantie 9-10-

1670 
29-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Huijbrecht Jansen verkoper   
Wouters, Marcelis * koper   
Jans, Maeijken e.v. *  beempt en weijvelt, 

Hoogemierde 
de Aa (o), Jan van Dijck (z), 
de Hoolstraete (w), Goeijaert 
Goeijaertsen (n) 
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Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis schepen / vernaderaar   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33, fiche 1, rij 2 Verkoop  met kwitantie 7-4- 1664 29-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Huijbrecht Jansen verkoper   
vande Sande, Jan Wouters * koper   
………, Jenneken e.v. *  acker in den Ouwen bocht, 

Hoogemierde 
Jan van Dijck (o), de wed. 
Niclaus Schormans (z), 
Willem Wouters vanden 
Barge (Berge)(w), Dielis 
Ariaensen (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
Harmens, Peeter idem 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v, fiche 1, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  2-4-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Jacop e.v. * gelover / rentgelder   
Plompen, Catelijn *  huijs, hoff, aengelag, 8 lopst., 

Lagemierde 
Willem Plompen (o, n), de 
gem. straete (z), Jan van Dun 
(w) 

Jansen, Cornelis crediteur / rentheffer   
Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v, fiche 1, rij 2 Aanstelling momboir  5-4-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Cornelis Peeter momboir   
Meijs, (kind.*) Joost Jan    
…….., Hielken moeder van *   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v, fiche 1, rij 2 Transport van voorgaande rentebrief  8-5-1676 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Cornelis transportant   
Swaenen, Jacop  * rentgelder   
………., Catholijn e.v. *    
Swaenen, ….. ?Adriaen verkrijger   
Schrans, Thobias notaris Etten  
Hermens, Adriaen schepen Lagemierde  
Hermans, Herman idem   
de Ladale, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 1, rij 2 Verklaring bekrachtiging eerdere verkoop 7-4-1663 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbuijten, Cornelis Jans e.v. * deponent (nu ca.26 jr.)   
vanden Bogaert, Maeijken Migielsen *    
Bartholomeeus, Migiel vader van * / eerder 

koper 
huijs, aengelegen erve  

Wittens, Henderick schepen 1661   
den Vos, Peeter idem (en 1663)   
Peeters, Henderick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 1, rij 2 Verklaring  7-4-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Boogaert, Maeijken Migielsen * verkoopster   
Verbuijten, Cornelis e.v. *    
Peeters, Peeter Harmens # koper   
…….., Cateleijntken e.v. #  het Voorlant, ca. 6 lopst., 

Lagemierde 
de kopers / de kind. Jacop 
Martens, de pastorie (o), de 
kind. Jacop Jans van Helmont 
(z), Migiel Bartolomeeus / 
Joost Jans Meijs / de kopers 
(w), den leenacker van Migiel 
Bartolomeeus (n)  

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v t/m 36, fiche 1, rij 
2 

Erfdeling van rentebrieven en obligaties  14-4-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pannenborchs (Panenborchs), Matteijs + 
* 

vader / erflater   

………, Jenneken + e.v. * moeder / erflaatster   
Harmens, Peeter i.n.v. momboir   
Couwenbarchs, Jacop Wouter i.n.v. toesiender   
Pannenborchs, Adriaen (onm.) condivident 2e kavel   
de Schepenen van Hoogemierde rentgelders   
……., Jenneken wed.v. Jan Ariaensen rentgeldster   
Jacops, Marten rentgelder   
Boorts, Henderick Matteijs idem   
Verspreuwel, Adriaen Jans idem   
Wouters, Cornelis Jan idem   
Plompen, Willem idem   
…….., Dingen wed.v. Dierck Migielsen rentgeldster   
Baeijen, Henderick rentgelder Beeck (Hilvarenbeek)  
van Tulder, Dierck Lambrechts idem   
……., Jan de smiet smid / debiteur   
Peeters, Cornelis debiteur   
Pannenborchs, Maeijken # condividente 1e kavel   
Willems, Jan e.v. #    
de Regeerders van Leegemierde rentgelders   
Broecx, Bartolomeeus rentgelder   
Bartholomeeus, Lambrecht idem   
Schuijrmans, Jan Antonis idem   
Dierckx, Peeter idem   
Leenders, Jacop idem   
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……, Dingen wed.v. Dierck Migielsen rentgeldster   
Paridaens, Wouter rentgelder   
Wouters, Jacop idem   
Wouters, Wouter Jacop idem   
Seegers, Heijlwijch debitrice   
Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
Harmens, Peeter idem 1664   
Sweerts, Jan idem 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 en 36v, fiche 1,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte i.v.m. verkochte goederen 

in marge: kwitanties 1667,1669 en 
1671 

19-4-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijck, Jan  grootvader / momboir 
/ gelover / debiteur 

  

van Dijck, (onm.kind *) Henderick Jans crediteur (-trice)   
Giesbrechts (Gijsbrechts), Eeggele 
Ariaen 

moeder van *   

Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis idem   
vander Aa, Adriaen Leenders toesiender 1667   
Verbruggen, Goeijaert schepen 1667   
Schormans, Adriaen idem   
…….., Cateleijn wed.v. Jan van Dijck + debitrice 1669   
Ariaens, Giesbrecht ontvanger 1669   
Wouters, Marcelis schepen 1671   
vanden Berge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis  met kwitantie 6-7-1675 4-5-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Nicolaus i.n.v. momboir / gelover   
Ariaensen, Cornelis i.n.v. toesiender / idem   
Matteijssen (Mathijssen), (onm.kind.) 
Matteijs Goeijaerts 

debiteuren   

Matteijssen, (onm.kind.) Gooris 
Goeijaerts 

   

Ariaensen, Dielis schepen   
Leijtens, Henderick idem   
van Vlijmen, Wilm Jansen e.v. * ontvanger 1675   
Goris, Catholijn *    
Goris, Maeijken ontvangster 1675   
Wittens, Jan schepen 1675   
Schuermans, Jan Peter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / lening / vestiging 

van rente 
in marge: kwitantie 2-12-1667 14-5-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Jan Peeter * debiteur / gelover   
………., Cateleijn e.v. *  huijs, hoff, aengelag, ca. 2 

lopst., Hulsel 
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  2 drieskens, samen 2 lopst. Wouter Abrahams (o), den 
gem. ackerwech (w), de 
gemeente 

Matteijs, Jan Goeijaerts geldschieter / crediteur   
den Vos, Peeter schepen   
Joosten, Jan Peeter idem   
Verbruggen, Goeijaert (Govert) i.n.v. schepen / lasthebbende 

1667 
  

vanden Barge, Goeijaert zwager / constituant 
1667 

  

van Dijck, Jan idem   
Lemmens, Wouter Frans schepen 1667   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v t/m 38v, fiche 1, 
rij 3 

Erfdeling met opmeting van kavels 22-5-1663 en 
23-5-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Meijs Jan condivident  1/3 den Solbarch (Solberg)(o) 
112 roeden 12 voeten, leen 
van Tielen, Grobbendonck en 
Tuldel 

 

  1/3 den Boonhoff of 
Buchtken (o), 34 roeden, leen 
van den Bogaert 

 

  ¼ de Elsse (z), 82 roeden 15 
voeten, leen van 
Grobbendonck 

 

Meijs, Joost Jan (oudste zoon ) condivident  2/3 den Solbarch  (w)  
  2/3 den Boonhoff (w)  
  2/3 de Elsse (n)  
Janssen, Otte vorster   
Leenders, Jacop lasthebbende v.d. 

officier 
  

Peeters, Jan Henderick schepen / leenman   
Bartholomeeus, Migiel leenman   
den Vos, Peeter schepen   
Weijtens, Laurens landmeter   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v, fiche 1, rij 3 Lening / gelofte / pandstelling in marge: kwitantie 15-7-1667 26-5-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Migielsens, Jenneken Huijbrecht geloveres 2/7 aenstede met den hoff of 
huijsinge, Lagemierde 

 

  2 parten in de dries  
  2 parten in den Bocht  
  2 parten in den 

Pertskerckhoff 
 

  2 parten in den Kruijsacker  
  2 parten in de Hasselt  
  2 parten int Gagelvelt  
  2 parten inden Halven beempt  
………, Maeijken wed.v. Peeter 
Abberdaen + 

geldschietster / 
creditrice 

  

Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
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Huijbrechts, Marija debitrice 1667   
Huijbrechts, Seijken idem   
Jacops, Philips debiteur 1667   
Leijten, Peeter Dierck schepen 1667   
van Keppelfox, H. secretaris 1667   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 t/m 40v, fiche 1, rij 
3 

Testament  31-5-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reijnierssen, Huijbrecht * testateur   
Clivers (Klievers), Nielken e.v. * testatrice   
Raad van Brabant    
Gillis, Corn. octrooiverlener sGravenhage  
Reijnierssen, Reijnier broer / erfgenaam   
Reijnierssen, Elisabeth zuster / gelegateerde / 

moeder van # 
  

Cornelis, (2 kind. #) Ariaen erfgenamen   
de Huijsarmen der stadt Breda  Breda  
Cornelis, (kind.) Gooris gelegateerden   
Henderickx, Aert gelegateerde   
Henderickx, Ariaentken idem   
den H.geest van Hoogemierde idem   
den H.geest van Legemierde idem   
Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41, fiche 1, rij 3 Verkoop van rentebrief  1-7-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ambrosius, Migiel Adriaen * verkoper   
Wouters, Jenneken e.v. *    
Martens, Jan (+ ?) erflater   
Boudewijns, Bartolomeeus koper   
Lambrechts, Steven Matheus gelover / rentg. 1564   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 en 41v, fiche 1,rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing  7-1-1672 30-7-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sarvassen (Servaessen), Ariaen Wouter  
* 

gelover / rentgelder de Keijlacker, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde 

Goeijaert Goeijaers (o), Giele 
Caelen (z), Cornelis Jan 
Miertmans (w), Jan Heijligers 
/ Jan van Dijck (n) 

  den Bochsacker (Boschacker) 
, 1 lopst. 

Toomas Dijerckx (Dierckx) 
(o), de erfgen. Antonis 
Janssen (z), Jan Wouters 
vande Sande (w), de kind. Jan 
Miertmans (n) 

……….., Jenneken e.v. *    
de Beveren, Franco crediteur / rentheffer   
Leenders, Jacop schepen   
Ariaenssen, Dielis idem   
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Sarvaessen, Marcelis Wouter aflosser 1672   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v, fiche 1, rij 3 Verklaring betr. inspectie van akker 9-8-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Meijs Jan deponent   
Janssen, Otte vorster   
  de Solbarch (Solberg) achter 

Wouter Goeijaers, 
Lagemierde 

 

Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42, fiche 1, rij 3 Vernadering  26-7-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaenssen, Dielis vernaderaar beempt  
Wouters, Marcelis koper   
Moonen, Huijbrecht Janssen verkoper   
Leenders, Jacop schepen   
Leijtens, Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42, fiche 1, rij 3 Arrest  26-10-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Barge, Goeijaert Wouters arrestant / crediteur Hoogemierde  
Mintkens, Lowijs koetsier / debiteur / 

gearresteerde 
Antwerpen  

Leenders, Jacop schepen   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 1, rij 3 Verklaring / protest  26-10-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinckx, juffr. Marie wed.v. Jacomo 
Guiot + 

deponente   

Mintkens, Lowijs koetsier Antwerpen  
  Oirschot  
vanden Barge, Goeijaert Wouters arrestant Hoogemierde  
 schepen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 1, rij 3 Verkoop van rentebrief  13-12-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Marten verkoper   
Martens, Jan Jans + erflater / vroeger 

rentheffer 1608 
  

Boudewijns, Adriaen Peeter koper   
Dielis, Huijbrecht Leendert gelover / rentg. 1608   
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Peeters, Jan Henderick schepen   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43, fiche 1, rij 3 Overeenkomst na geschil in marge: kwitantie 21-2-1664 14-12-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Burick, Dierck Jans aanlegger   
Antonis, Antonis Jan verweerder   
Leenders, Jacop schepen   
Adriaenssen, Dielis idem   
Peeters, Jan Henderick idem   
Sweerts, Jan Henderick idem   
den Vos, Peeter idem   
Wouters, Marcelis idem 1664   
Leijtens, Henderick idem 1664   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v, fiche 1, rij 4 Verkoop in marge: kwitantie 1-1-1665 …. 1-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinckx, Migiel Henderickx verkoper   
Vinckx, Jan Henderickx idem   
Vinck, Adriaen Henderickx idem   
Vinckx, Matteijs Henderickx idem   
Goijaerts, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Vinckx, Jacop Henderickx    
Vinckx, Henderick Wouter + vader / erflater   
Maes, Wouter Janssen koper alle erfgoederen, huijsinge, 

hovinge, landen etc., 
Lagemierde 

 

Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
Harmens, Peeter schepen 1665   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44, fiche 1, rij 4 Verkoop  16-1-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Wouter * verkoper   
………., Mariken e.v. *    
Sweerts, Peeter Peeter # koper   
Fabrij, Anneken e.v. #  ½ beempt, Hulsel de kopers (o), Jan Aerts (z), 

Jan Peeter Joosten (w), de 
gemeente (n) 

Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan  Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 en 44v, fiche 1,rij 4 Machtiging betr. innen van pachten 23-1-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Albertje wed.v. Jan Jacops 
Vrancken + 

constituante   

Martens, Marten Jacops gemachtigde   
Leenders, Jacop schepen   
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Ariaenssen, Dielis idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v t/m 45v, fiche 1, 
rij 4 

Erfdeling  30-1-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Migiel Wouter (en h.vrouw)  de schuur, torffschop, ½ 
aensteede 

Jan Henderickx (ander deel) 
(o), Willem Jacops (z), ander 
deel (w), Peeter Harmens / 
ander deel (n) 

  part in den Dielis hoff Jan Huijbrechts (o), ander 
deel (z), de gem. straete (w), 
de Nolle (n) 

  part van ‘t Worsken de Aa (o), ander deel (z), 
Henderick Wittens / Peeter 
den Vos (w), ander deel (n) 

  het Donckbeempdeken de Aa (o), ander deel (z, w), 
de kind. Matteijs Corstiaens 
(n) 

  ½ den Houtert Henderick Verbandert (o), 
Wouter Goeijaers c.s. (z), Jan 
Cornelis (w), ander deel (n) 

  ¼ weijvelt ander deel (o, w), het Laer 
(z), de gem. heijde (n) 

  ½ heijvelt ander deel (o, n), Henderick 
Wittens (z), Peeter Harmens 
(w) 

  eijckenbomen aende kuijl 
over de straete 

 

Jacops, Peeter i.n.v. vader / momboir   
Coolen, Jan Wouter i.n.v. toesiender   
Jacops, (2 onm.kind.*) Peeter condividenten   
Coolen, Anneken Wouter + moeder van * kamer, (4 eikenbomen / wilg)  
  Land in Jacops steeken de gem. straete (o), Peeter 

Harmans (z, n), het 
Godtshuijs van Postel (n) 

  ½ beempt Marten Jacops (o), ander deel 
(z, n), het klooster van Postel 
(w) 

  ½ den Buijtenman Henderick Wittens (o), ander 
deel (z, n), den prelaet van 
Postel (w) 

  ½ den Heijbocht de gemeente (o, z), ander deel 
(w), Peeter Harmens (n) 

  ½ den Pelsacker ander deel (o), den ackerweg 
(z), ander deel (w), den 
prelaet van Postel (n) 

  part in den Buntacker den prelaet van Postel / ander 
deel (w), ander deel (o), den 
ackerweg (z), den prelaet van 
Postel (n) 

  Weijvelt Peeter Harmens (o), het Laer 
(z), ander deel (w), de gem. 
heijde (n) 

  heijvelt Jan Wouter Coolen (n), ander 
deel (z), Matteijs Corstiaens 
(o), Peeter Harmens (w) 

Coolen, Wouter + erflater   
Harmens, Peeter schepen   
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den Vos, Peeter schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v t/m 46, fiche 1, rij 
4 

Verkoop kwitanties 11-6-1664, 31-1-1668 en  
8-2-1672 

1-2-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambrecht Geerts verkoper   
Adels, Jan Lambrecht idem   
Adels, Joost Lambrecht idem   
Adels, Aliaen (=Adriaen ?) Lambrecht # idem   
Lambrechts, Clateijn (= Catelijn)  verkoopster   
Lambrechts, Adriaen # momboir   
Janssen, Nicolaus e.v. * verkoper   
Lambrechts, Maeijken *    
Lambrechts, Jenneken Geereijts (onm.) verkoopster   
vander Voort, Jan Jans koper aensteede de Nolle met de 

Heijbocht daeraen, ca. 14 
lopst., Lagemierde 

Jan Huijbrechts (o), Migiel 
Wouter Peeter Coolen (z), de 
gem. straet (w), Peeter 
Hermens (n) 

 schepenen als voor   
Leijten, Peeter schepen 1668   
Dijckmans, Peeter schepen 1672   
Matteus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46, fiche 1, rij 4 Aanstelling voogden  11-2-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Peeter momboir   
Janssen, Bartholomeus toesiender   
Leenders, (kind.*) Nicolaus    
Janssen, Margriet moeder van *   
Voorts, Cornelis Peeter schepen   
Sweerts, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v t/m 47, fiche 1, rij 
4 

Erfdeling  20-2-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Harmens (Hermans), Peeter * condivident 1e kavel / 
eigenaar ( ½ ) 

  

………, Cateleijnken e.v. *  ½ aensteede, Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

Joost Jan Meijs 

den H.geest van Reusel rentheffer   
  de Groote Elsse  
  ½ Bocht neffens de straete  
    
…….., Maeijken wed.v. Wouter 
Goeijaers Verbruggen 

condividente 2e kavel   

van Dijck, Jan momboir / eerder 
eigenaar ½  

  

Verbruggen, Elisabeth # condividente 2e kavel   
Harmensen, Harmen e.v. #    
Goijaerts, Goeijaert i.n.v. momboir   
Verbruggen, Peeter condivident 2e kavel ½ aensteede Toomas Evers 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 82 
door E.A.M.Verspaandonk 

 14

  de oneffen hoeck Tomas Evers 
  den Houter  
  de Kleijne en voorste Elsse  
  den halven Bocht Jan Cornelis 
den Vos, Peeter schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47, fiche 1, rij 4 Transport  (bij vonnis) 21-2-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Henderick  lasthebbende v.d. 
officier / transportant 

  

Antonis, Antonis Jan verkrijger ½ den Witten beempt, 
Lagemierde aent Vloeijeinde 

de erfgen. Antonis Jan 
Schuijrmans (o), de erfgen. 
Jan Corstiaens (z), de Aa (w), 
de verkrijger 

Janssen, Philips debiteur   
Ariaenssen, Dielis schepen   
Wouters, Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 1, rij 4 Borgstelling  6-3-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken, Antonis Jacop borg   
Beecken, Jacop momboir   
Beecken, (onm.kind) Jan Jacop    
Caelen, Migiel    
Wouters, Marcelis schepen   
Ariaenssen, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 1, rij 4 Verkoop in marge: kwitantie 1666 6-3-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick * verkoper   
……….., Geertruijt e.v. *    
Hoppenbrouwers, Jan Dierck # koper   
……….., Susanne e.v. #  beempt, Lagemierde (leen 

van Grobbendonck) 
de wed. Antonis Schuijrmans 
(o), de Mispeleintsen dijck 
(z), de Aa (w), Wouter Geerts 
vanden Barge (w) 

Harmens, Peeter schepen / leenman   
den Vos, Peeter idem / idem   

 
fol. 48 t/m 66 : ontbreekt 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 en 67v, fiche 1,rij 4 Boedelbeschrijving gedeelte 15-1-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…………, Maeijken moeder   
Verbruggen, Elisabeth dochter   
Verbruggen, Peeter zoon   
Harmens, Peeter schepen   
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den Vos, Peeter schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 1,rij 4 Verkoop gedeelte 29-1-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vaelen, Otte Jans (en h.vrouw) verkopers   
Leijtens, (kind.*) Henderick Jan kopers het Cleijn huijsveen, 

Hoogemierde 
de gemeente 

Teijs (Thijs), Hendericxken Jan moeder van *   
Leijtens, Cornelis Jan momboir   
Leenders, Jacop toesiender   
Wouters, Marcelis schepen   
Diercx, Toomas idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v en 68, fiche 1,rij 4 Gelofte / vestiging van rente  3-2-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Jan Jans gelover / rentgelder den Griet Meijs dries, 
Lagemierde 

een straetken (o, z), de 
Holstraet (w), Jan Henderick 
Peeters (n) 

  den Halven Kipstaert de Holstraete (o) 
  den Heijbocht en Nolle, 

samen ca. 14 lopst. 
Jan Huijbrechts (o), Migiel 
Wouter Coolen (z), de gem. 
straete (w), Peeter Harmens / 
de kind. Jacop Martens (n) 

Steevens, Margriet Bartolomeeus creditrice / renthefster   
Peeters, Peeter Harmen schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 en 68v, fiche 1,rij 4 Overeenkomst betr. deling in marge: kwitantie 11-12-1665 9-2-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijrmans, Jan Peeter i.n.v. momboir   
Dielis, Anneken wed.v. Peeter Ariaen 
Diercx 

partij enerzijds / 
moeder van * 

  

Dielis, Ariaen broer / idem   
Diercx, Henderick Ariaen i.n.v. momboir / part.anderz.   
Moonen, Huijbrecht Janssen i.n.v. toesiender / idem   
Dierckx, (onm.kind *) Peeter Ariaen    
Sarvaessen, Marcelis Wouter schepen   
Lemmens, Wouter Frans idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 1, rij 5 Verkoop  12-2-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Broecx, Bartolomeeus Jan (en h.vrouw) verkopers   
Peeters, Jan Harmen (en h.vrouw) kopers Nijeu (nieuw) velt, 

Hoogemierde 
Matteijs Diercx van Mol (o), 
Jan Steevens / Matteijs 
Diercx van Mol (z), de 
gemeente (w, n) 

Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 en 69v, fiche 1,rij 5 Overeenkomst betr. onderhoud v.d. armen 26-2-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sarvassen, Marcelis Wouter schepen Hoogemierde  
vanden Broecke, Toomas Dirix idem   
Lemmens, Wouter Fransen idem   
Peters, Peeter Harmens idem  Lagemierde  
den Vos, Peeter idem   
Sweerts, Jan Henderick idem Hulsel  
vander Voort, Cornelis Peter idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 en 70v, fiche 1,rij 5 Overeenkomst (2x) betr. onderhoud kinderen 23-2-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matteeus (Matheeus), Willem * partij enerzijds   
Janssen, Perijn e.v. * idem   
vander Waerden, Jan i.n.v. momboir / part.anderz.   
Matteeus, Wouter i.n.v. toesiender / idem   
Matteeus, Maeijken Willem #    
Matteeus, Jenneken Willem #    
Matteeus, (5 kind. #) Willem    
Henderickx, Maeijken + (1e e.v. *) moeder van #   
Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   
Tops, Henderick Jan ^ aannemer   
Henderickx, Seijcken e.v. ^    
Matteeus, Luijtken Willem #    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71, fiche 1, rij 5 Verkoop  3-3-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Jan Cornelis verkoper   
Daniels, Jacop (en h.vrouw) kopers (deel) huijsinge, hovinge, 

landen, etc. Hulsel 
 

Goeijaers, Cornelis getuige   
Daniels, Nies idem   
Sweerts, Jan schepen   
vanden Voort, Cornelis Peeters idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 en 71v, fiche 1,rij 5 Verkoop  3-3-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Abram Willem verkoper   
Danijels (Daniels), Jacop * koper   
………., Cateleijn e.v. *  ½ acker (2x) (aan elkaar, 

samen ca. 4 lopst. min een 
spint, Hulsel 

Steven van Herck (o), den 
ackerweg (z, w), Jan Sweerts 
(n) 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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71v, fiche 1, rij 5 Overeenkomst  3-3-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Wouter i.n.v. momboir / part.enerz.   
Abrahams, Jan Cornelis i.n.v. toesiender / idem   
Abrahams, (onm.kind. * ) Cornelis    
Harmens, Anneken moeder van *   
Daniels, Jacop # crediteur / part.anderz.   
Cateleijns e.v. #    
 schepenen als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 t/m 73, fiche 1, rij 5 Erfdeling  3-3-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmiets, Steeven Laurens e.v. * condivident   
Paulus, Maeijken Peeter *  het achterhuijs, slaepkamer  
  2 parten in de schuur (w)  
  schop en losije (loge)aent 

backhuijs 
 

  perc. int Bogaertken teijnden 
de kamer 

 

  perc. int Bogaertken (tussen) Jans ….ende die 
vanden Plals (Palts ?) 

  perc. inden Boonhoff ander deel (o), Steven van 
Herck (n) 

  perc. inden Hoogenbocht die vanden Paels (Palts ?) 
  den Kalverbocht Peeter Laurens (n), Wouter 

Paridaens (z) 
  Jan Rijssens hooffken de gemeente (o) 
  het Cleijn beempdeken voor 

de Aa 
overpad naar: Henderick 
Maurus Cromme Aa en den 
Grooten beempt over de Aa 

  perc. inden Grooten beempt Henderick Maurus 
  den Mortel Paridaen Aerts 
  perc. int Boogers weijvelt Paridaen Aerts (n) 
  perc. inde Wielrijt de heijde (z) 
  perc. op d’Oude Looken Peeter Sweerts (w) 
  den Langen acker Peeter Laurens (n), Jan 

Laurenssen (z) 
  heijvelt inden Ertbrant ander deel (w), Peeter 

Laurens (z) 
  Jan Rijssens Looken Paridaen Henderickx (w), Jan 

Laurens (ander deel) (o) 
  dries achter Peeter Laurens Henderick Maurus (n) 
  perc. inden Wijenhoff ander deel (w), Henderick 

Maurus (z) 
  Jan Rijssens Biessveen Jan Aerts (o) 
  (looikuip)  
Paulus, Jenneken Peeter eerder mede eigenares 

/ verkoopster 
  

Goutsmiets, Jan Laurens e.v. # condivident   
Paulus, Ariaentken Peeter #  de keuken, schoon kamer  
  perc. int Bogaertken Paridaen Aerts, de gem. 

straete, ander deel 
  het Saet veldeken Jan Cornelis (o), ander deel 
  part midden in de schiere 

(schuur ) 
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  perc. in den Groten drijes 
over de brugge met den 
Cleijnen voorschans naest de 
heijde 

 

  Eusel de heijde (w), ander deel 
  part in Jan Rijssensbeempt Jan Peeters (n), de Aa (o), 

ander deel (z) 
  den Bochtacker Henderick Maurus (o) 
  den Langen acker Henderick Maurus (w), ander 

deel (n) 
  part op het Hooch Biesveen Steven van Herck (n), ander 

deel (w) 
  perc. in Jan Rijssens Loocken 

ackeren 
Aert Cornelis (o), ander deel 
(w) 

Sweerts, Jan schepen   
Peeters, Cornelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73 en 73v, fiche 1,rij 5 Belening / gelofte  30-3-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jan debiteur   
Eevers, Toomas geldschieter / crediteur 

/ lener 
1 lopst. den Kruijsacker, 
Lagemierde 

 

Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v en 74, fiche 1,rij 5 Erfdeling  18-4-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schormans (Schoormans), Willem 
Ariaen e.v. * 

condivident   

Matteijsen, Maeijken Jan *  perc. dries met het lant 
daeraen (w) 

 

  ½ lant inden Hoeck ende ½ 
Kercken hoeffe (o) 

 

  perc. int Wasvelt (w)  
  ½ den Paeijcloot (o)  
  perc. beempts inde Holstraete 

(n) 
 

  perc. inde Sammelinge (o)  
  perc. inde Achterste 

Sammelinge (n) 
 

  perc. heijvelt (z)  
  ½ schuur (n)  
de Kercke van Turenhout renthefster Turnhout  
Janssen, Heijlken wed.v. Nicolaus Jan 
Matteijs + 

condividente   

Matteijs, (kind) Nicolaus Jan  perc. dries met het lant 
daeraen (o) 

 

  ½ lant inden Hoeck en ½ 
Kercken houeffe (hoef)(w) 

 

  perc. in het Wasvelt (o)  
  ½ Paeijcloot (w) Jacop Leenders 
  perc. beempts inde Holstraete 

(z) 
 

  perc. inde Sammelinge (w)  
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  perc. inde Achterste 
Sammelinge (z) 

 

  perc. heijvelts (n)  
  ½ schuur (z)  
den Abt van Everbode rentheffer   
den H.geest van Leegemierde idem   
den H.geest van Hoogemierde idem   
Matteijs, Jan Jans assistent   
Sweerts, Jan lasthebbende v.d. 

officier 
  

Janssen, (erfgen.) Nicolaus    
Coolen, Peeter crediteur Antwerpen  
Wouters, Marcelis schepen   
Sweerts, Jan Henderick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v, fiche 2, rij 1 Overeenkomst betr. nalatenschap / met kwitantie 

24-11-1668 
16-6-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaenssen, Jorden i.n.v. vader / toesiender / 
partij enerzijds 

  

Ariaenssen, Maeijken Jorden * dochter   
Huijbrechts, Henderick partij anderzijds   
Huijbrechts, Jan + oom v. * / erflater   
Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75 en 75v, fiche 2, rij 
1 

Overeenkomst na geschil / verkoop  22-5-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Meijs Jan partij enerzijds / 
verkoper 

  

Meijs, Joost Jan partij anderzijds / 
koper 

alle leengoederen, 
Lagemierde (leen van 
Grobbendonck, Tielen, 
Tuldel en vanden Boogaert) 

 

Harmens, Peeter schepen / leenman   
den Vos, Peeter idem / idem   
Wittens, Harmen leenman   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v t/m 76v en 78, 
fiche 2, rij 1 

Overeenkomst / erfdeling waarschijnlijk onderbroken door 
overlijden en later afgemaakt 

6 ? -1665 en 
1-10-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Antonis Jan * (+ voor 1-10) condivident 2e kavel   
Joordens, Maijken Jan e.v. *  
(weduwe op 1-10-1665) 

moeder van ** het achterhuijs met den heert 
en ½ schouw, ½ kelder, ½ 
hoochkamer, Lagemierde 

 

  ½ dries (n) den Gagelbocht 
  perc. lant op het Clevers, ca. 

1½ lopst. 
de voorkinderen, den H.geest 

  perc. tegen den …. Gagelbocht 
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  perc. neffens …. de Braeck of de erfgen. 
Corstiaen en Marij Jan 
Leenders 

  den Witten beempt voor de 
Aa 

 

  het heijvelt bij de Molen de voorkinderen 
  heijvelt teijnden het….., ca. 1 

lopst. 
H.geest heijvelt of Braecklaer 
(o) 

  het clotvelt aent Welleinde 
(Wellenseijnde) 

 

Antonis, Maeijken (Antonis Jan ) # condividente 1e kavel   
Maes, Jan Jans e.v. #    
Antonis, Jenneken (Antonis Jan ) ^ condividente 1e kavel   
Antonis, Margriet (Antonis Jan ) ^ condividente 1e kavel kamer, ½ schouw, ½ kelder, 

½ hoochkamer 
 

  de schuur, schop  
  (bakoven, schouw en losij)  
  ½ dries (z) tot…. den Gagelbocht 
  2 lopst. op het Cleevers 

(vooraan) 
het leijstraetken (w) 

  100 roeden aan hun lant  
  45 roeden in den Achtersten 

acker 
moeder 

  de Hoecxsen beempden voor 
en over de Aa 

 

  het voorst heijvelt het H.geestvelt of 
Braeckelaer 

Leenders, Jacop assistent   
Lambrechts, Jenneken + (1e e.v. *) moeder van ^ en #   
Antonis,  Oijcken Antonis Jan ** /  
e.v. ## 

nakind   

Antonis, Anneken Antonis Jan ** idem   
Antonis, Elisabeth Antonis Jan ** idem   
Verbruggen, Goeijaert Goeijaers momboir   
Schormans, Henderick Nicolaus ##    
Wouters, Marcelis schepen   
Franssen, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v, fiche 2, rij 
1 

Deling van renten waarschijnlijk later tussengevoegd 7-2-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Maeijken wed.v. Antonis Jan 
Antonis + 

partij enerzijds   

Sweerts, Jan Henderick momboir   
Schormans, Henderick Claes e.v. * partij enerzijds   
Antonis, Oijcken *    
Verbruggen, Goeijaert i.n.v. momboir / part.enerz.   
Teijs, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Antonis, Anneken partij enerzijds   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Martens, Peeter Jacop rentheffer   
Cornelis, Jan idem   
de Beneficie idem   
Maes, Jan Jans i.n.v. vader / partij anderz.   
Maes, (kind. #) Jan Jans    
Antonis, Maeijken + moeder van #   
Leenders, Jacop i.n.v. procureur    
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Antonis, Margriet partij anderzijds   
Antonis, Jenneken idem   
den H.geest van Lagemierde rentheffer   
Bartolomeeus, Migiel idem   
Antonis, Jenneken renthefster   
Bogaers, Johan notaris Breda  
Ansems, sr. Jacobus apotheker / getuige   
Huijbrouwers, Jan Henderick getuige   
Coolen, Jan Wouter schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v, fiche 2, rij 1 Verkoop met kwitantie 3-11-1668 24-6-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Henderick Laurens verkoper   
Hartoch, Jan Willem * koper   
Matteijs, Maeijken e.v. *  aensteede, huijsinge, hoff, 

aengelag, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde 

Hendericxken Jan Teijs (o), 
de gem. straete (z), Antonis 
Jacop Beecken (w), Maeijken 
Crollen (n) 

Wouters, Marcelis schepen   
Harmens, Peeter idem   
Schormans, Jan Nicolaus momboir  1668   
Verbruggen, Goeijaert schepen 1668   
Nieuwenhuijsen, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79, fiche 2, rij 1 Verkoop van oogst als betaling van gekocht paard 3-7-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Joost Jan verkoper oogst op de Kerckacker, 
Lagemierde 

 

van Tilborch, Jan Janssen alias Bal koper Tilburg  
den Vos, Peeter schepen   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79, fiche 2, rij 1 Protestverklaring betr. aanvaarden erfenis 8-7-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Maeijken Corstiaen e.v. * deponente   
Huijbrechts, Henderick *    
Huijbrechts, Jan + broer / erflater   
den Vos, Peeter schepen   
Harmens, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v, fiche 2, rij 1 Renonsatie / transport van erfdeel  18-7-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielis, Maeijken Huijbrechts wed.v. 
Matteijs van Mol + 

renonsante / 
transportante 

  

Huijbrechts, Henderick broer / verkrijger   
Huijbrechts, Jan + broer / erflater Lagemierde aen het Wellens- 

einde en Mispeleinde 
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 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v en 80, fiche 2,rij 1 Renonsatie / transport van erfdeel met kwitantie 3-8-1666 18-7-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Steeven i.n.v. toesiender / transport.   
Meeus, Aert Jans i.n.v. (momboir) / idem   
Huijbrechts, (kind.) Bartolomeeus    
Huijbrechts, Henderick oom / verkrijger   
Huijbrechts, Jan + oom / erflater   
 schepenen als voor   
Leijten, Peeter Dierck schepen 1666   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v, fiche 2,rij 1 Verkoop van gewas te velde in marge: kwitantie 1674 27-7-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Maeijken wed.v. Wouter 
Goeijaers Verbruggen 

verkoopster   

Verbruggen, Goeijaert Goeijaers i.n.v. momboir / verkoper   
Verbruggen, Peeter Wouters     
Harmsen (Hermans), Harmen e.v.* koper   
Verbruggen, Elisabeth * dochter / zuster   
Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   
Hermens, Adriaen schepen 1674   
Nieuwenhuijsen, Peter Thomes idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v, fiche 2, rij 2 Transport  bij vonnis 3-9-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Henderick president / transportant   
Meijs, Joost Jan debiteur   
Duijrcant, Peeter stadhouder / koper de Cruijsacker, Lagemierde leengoed v. Joost Jan Meijs 

(o), de Broeckstraeten (z, w), 
de erfgen. Huijbrecht 
Migielsen (n) 

de Ruijter, jonker Jan hoofdschout Oisterwijk  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v en 81, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport   3-9-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Duijrcant, Peeter i.n.v. stadhouder / verkoper   
de Ruijter, jr. Jan hoofdschout Oisterwijk  
Meijs, Jan Joost * koper   
van Dijck, Anneken e.v. *  acker landts, Lagemierde leengoed v. Joost Jan Meijs 

(o), de Broeckstraeten (z, w), 
de erfgen. Huijbrecht 
Migielsen (n) 

van Keppelfox, Henderick    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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81 en 81v, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport   3-9-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Duijrcant, Peeter i.n.v. stadhouder / verkoper   
de Ruijter, jonker Jan hoofdschout Oisterwijk  
den H.geest van Leegemierde h.geestmrs. / kopers Lagemierde  
  perc. erve, ca. 2 lopst. Jacop Jans Teijs (zijde), 

Maeijken Sebrechts wed.v. 
Jan Crollen (zijde), Jan 
Goeijaert Wouters (eind), de 
gemeijnte (eind) 

Wouters, Jan Goeijaert eerst eigenaar / debit. Hoogemierde  
Schellinckx, do. Paulus predikant / h.geestmr.   
Wittens, Henderick h.geestmr.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v en 82, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport van erfdeel  3-9-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Frans Jan verkoper   
Miertmans, Henderick Jan broer / koper alle erfgoederen, 

Hoogemierde 
 

Ariaensen, Dielis schepen    
Wouters, Marcelis idem   
Franssen, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 81v en 82, fiche 
2, rij 2 

Kwitantie  1-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Flipsen, Jenneken Willem debitrice / rentgeldster huijs met 2 lopst. lant  
Bols, Michiel crediteur / ontvanger   
Wouters, Marcelis schepen   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82, fiche 2, rij 2 Gelofte / pandstelling in marge: kwitantie 13-3-1673 3-9-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Philipsen, Willem * debiteur / gelover   
Beecken, Jenneken Jans e.v. *  huijs, hoff, erven, ca. 4 lopst., 

Hoogemierde 
de wed. Nicolaus Schormans 
(o), de gelover (z), Goeijaert 
Goeijaers (w), de gem. straete 
(n) 

Bols, Migiel crediteur    
Lemmens, Wouter Frans schepen   
vander Voort, Cornelis idem   
Leenders, Jacop schepen 1671   
Wouters, Marcelis idem   
Leijtens, Aernoldus idem 1673   
Maes, Jan Janse idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v, fiche 2, rij 2 Verkoop   4-9-1665 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geereijts, Antonij * verkoper   
………, Anneken e.v. *    
Leijtens, Maeijken wed.v. Wouter 
Goeijaers Verbruggen + (en kind.) 

kopers het Eusel, ca. 2 lopst. de erfgen. Peeter Antonis (o), 
de erfgen. Jan Wouter Fijvers 
(Vijvers) (z), Peeter Jan 
Horsten (w), Jan Dierickx 
Leijten (n) 

Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 2,rij 2 Testament  27-4-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Laurens * testateur   
Jacops, Geertruijt e.v. * testatrice   
Peeters, Jenneken jongste dochter / 

gelegateerde 
  

Sweerts, Jan schepen   
vander Voort, Cornelis Peters idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v en 84, fiche 2,rij 2 Transport van rentebrief d.d. 13-5-1570  1-10-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Put, Jan Aertsen e.v. * transportant   
Bartels, Dingena *    
Peeters, Adriaen Harmens # verkrijger   
………., Jenneken e.v. #    
……….., wed.v. Peeter Leenders rentgeldster huijs, hoff, aengelag, 

Lagemierde aende 
Braeckhoeck 

 

Harmens, Peeter schepen   
Wouters, Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84, fiche 2, rij 2 Transport van rentebrief d.d. 9-5-1640  1-10-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Jan Goeijaerts + testateur 1-6-1664 / 
erflater 

Rijnnoeij (Rhenoij )  

Verbruggen, Goeijaert Goeijaers erfgen. / transportant   
den H.geest van Hoogemierde verkrijger   
Wouters, Wouter Henderick i.n.v. momb./ gelover 1640   
Schuijrmans, Jan Peeter i.n.v. toesiender / idem   
Sarvassen, (onm.kind. ) Wouter rentgelders 1640   
Sarvassen, Ariaen Wouter nu rentgelder   
Harmsen, Harmsen mede erfgenaam   
Wouters, Marcelis schepen   
Franssen, Wouter idem   
Schellincx, do. Paulus predikant / h.geestmr.   
Janssen, Matteijs h.geestmr.   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 en 84v, fiche 2,rij 2 Transport van schuldbrief  met kwitantie 1-7-1666 15-10-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Jan Goeijaerts + testateur 1-6-1664 / 
erflater 

Rijnnoeij (Rhenoij )  

Verbruggen, Goeijaert Goeijaers erfgen. / transportant   
den Armen van Leegemierde verkrijger   
…….., Tanneken wed.v. Jan Joosten + debitrice   
Harmensen, Harmen mede erfgenaam   
Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   
Schellinckx, do. predikant   
……., Maeijken wed.v. Wouter 
Goeijaers + 

debitrice 1666   

Gabriels, (kind.) mr. Toomas    
Leijten, Peeter Dierck schepen 1666   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 2,rij 2 Verkoop van erfdeel in marge: kwitantie 25-9-1677 29-10-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hartoch, Jan Willems * verkoper   
Pannenborchs, Maeijken e.v. *    
Pannenborchs, Adriaen # koper   
vander Aa, Cornelia e.v. #  (deel) huijsinge, hoff, land 

etc., Lagemierde aent 
Mispeleinde 

 

Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   
Wouters, Cornelis Jan debiteur / rentgelder   
de regeerders van Hoogemierde rentgelders   
Boorts, Henderick Matteijs debiteur / rentgelder   
Hoffmans, Jan Willem crediteur / ontv. 1677   
Coolen, Jan Wouter schepen 1677   
van Helmont, Joost Jacobs idem   
Hobma, H. secretaris 1677   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v t/m 87, fiche 2,rij 
2 

Testament  10-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peeter Harmen * testateur   
Cornelissen, Cateleijn Marten e.v. * testatrice   
Gillis, Corn. octrooiverlener   
de Raad van Brabant    
Peeters, Cornelis # oudste zoon   
Henderickx, Maria e.v. #    
Peeters, Cateleijntken dochter van #   
Peeters, Marten zoon   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter idem   
Peeters, Jan Henderick leenheer van Tuldel   
Bartolomeus, Migiel leenheer vanden 

Bogaert 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v, fiche 2, rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 19-3-1676 11-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijrmans, Ariaen Peeter (en h.vr.) gelovers / rentgelders perc. beempts, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde 

de Aa (o), Adriaen Jan 
Verspreuwel (z), de 
Holstraete (w), Jan Peeter 
Schuijrmans (n) 

Cornelis, Cateleijntken Matteijs Marten creditrice / renthefster   
Harmens, Peeter schepen   
Wouters, Marcelis idem   
Franssen, Wouter idem   
Harmens, Adriaen i.n.v. momboir 1676   
Schuijrmans, Jan i.n.v. toesiender 1676   
Martens, (onm.kind) Matthijs rentheffer 1676   
Daniels, Deonijs schepen 1676   
Goutsmit, Peter idem   
Hobma, H. secretaris 1676   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v en 88, fiche 2,rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: overdracht 12-7-1673 en 

kwitantie 11-12-1676 
11-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Henderick Adriaen i.n.v. momboir / gelover   
Moonen, Huijbrecht Janssen i.n.v. toesiender / idem   
Dierckx, (onm.kind *) Peeter Ariaen + rentgelder beempt, Hoogemierde de Aa (o), kind v. Jan 

Harmens (z), de Holstraete 
(w), Ariaen Jan Verspreuwel 
(n) 

Dielis, Anneken moeder van *   
Martens, Cateleijn Matteijs creditrice / renthefster   
 schepenen als voor   
…….., Maijken wed.v. Hendrick 
Adriaen Dircks + 

rentgeldster 1673   

Harmans, Harman schepen 1676   
Hobma, H. secretaris 1676   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 2,rij 3 Gelofte / vestiging van rente  11-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dierckx, Henderick Adriaen i.n.v. momboir / gelover   
Moonen, Huijbrecht Janssen i.n.v. toesiender / idem   
Dierckx, (onm.kind *) Peeter Adriaen + rentgelder den Naelden acker, ca. 2 ½  

lopst. 
Jan Wouters vande Sande (o), 
het Clooster van Everbeede 
(z, w), Jan Peeter 
Schuijrmans (n) 

Dielis, Anneken moeder van * / 
renthefster 

  

Wouters, Marcelis schepen   
Franssen, Wouter idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v en 89, fiche 2,rij 3 Transport van rentebrieven  11-12-1665 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Harmens, Peeter transportant   
Harmens, Adriaen idem   
Harmens, Jan idem   
vanden Barge, Jan Wouters e.v. * idem   
Harmens, Maeijken *    
Bartolomeeus, Lambrecht e.v. # idem   
Harmens, Elisabeth #    
Jacops, Marten i.n.v. momboir / transportant   
Schuijrmans, Jan Peeter i.n.v. toesiender / idem   
Cornelis, Cateleijntje Matteijs Marten ^ verkrijgster   
Henderickx, Anneken moeder van ^   
Harmsen, Harmen Peeter (+) erflater   
het Dorp van Hulsel rentgelder   
Dierckx, Henderick Ariaen idem   
Wouters, Wouter Jan idem   
Wouters, Marcelis schepen   
Franssen, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 en 89v, fiche 2,rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 27-11-1670 11-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Jan Wouter i.n.v. toesiender / gelover   
Martens, Peeter Jacop i.n.v. momboir /vader / idem   
Martens, (2 onm.kind. *) Peeter Jacop rentgelders acker, ca. 1 lopst. Peeter Harmens (z, n), de 

Postelse hoeve (w), de gem. 
straete (o) 

Coolen, Anneken Wouter + moeder van *   
Martens, Cateleijntken Matteijs # renthefster   
Henderickx, Anneken moeder van #   
 schepenen als voor   
Harmens, Adriaen  momboir v. # 1670   
Schuijrmans, Jan Peeter toesiender v. # 1670   
Wouters, Marcelis schepen 1670   
vanden Barge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v en 90, fiche 2,rij 3 Erfdeling van rentes  11-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Harmsen, Harmen Peeter + erflater   
Harmens, Peeter condivident 1e kavel   
Dierckx, Adriaen rentgelder Beeck (Hilvarenbeek)  
Corstiaenssen, Gijliaem  idem Ravels  
Harmens, Adriaen condivident 2e kavel   
Harmens, Jan condivident 2e kavel   
Cools, Adriaen Henderick rentgelder Beeck  
Baelmans, (erfgen.) Wouter rentgelders   
vanden Barge, Jan Wouters e.v. * condivident 3e kavel   
Harmens, Maeijken *    
Bartolomeeus, Lambrecht e.v. # condivident 3e kavel   
Harmens, Elisabeth #    
Groffens, (kind.) Adriaen rentgelders   
Aertsen, (kind.) Jan idem   
Jacops, Marten i.n.v. momboir   
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Aertsen, Gijsbrecht rentgelder   
Schuijrmans, Jan Peeter i.n.v. toesiender   
Martens, Cateleijntken Matteijs (onm.) ^ condividente 1e kavel   
Henderickx, Anneken moeder van ^   
Wouters, Marcelis schepen   
Franssen, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v t/m 91v, fiche 2, 
rij 3 

Renonsatie en transport  14-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaen oudste voorkind v. ** 
/ renonsant 

  

van Liempt, Joost Janssen e.v. *    
Lemmens, Cateleijn Adriaen * voorkind v. ** / 

renonsante 
  

Wouters, Andries e.v. #    
Lemmens, Maeijken Adriaen # voorkind v. ** / 

renonsante 
  

Lemmens, Elisabeth Adriaen idem   
Verrijt, Anneken Wouter Lodewijckx + 
** 

moeder / erflaatster   

Lemmens, Wouter Frans e.v. ##    
Adriaenssen, Maeijken Jan ## nakind v. ** / 

verkrijgster 
  

Plompen, Nicolaus Jacop i.n.v. momboir   
Dielis, Adriaen i.n.v. toesiender   
Adriaenssen, Nicolaus Jan nakind v. ** / 

verkrijger 
erfgoederen, Hoogemierde  

  behalve: erfgoederen, 
Oirschot 

 

Verrijt, Wouter + eerder erflater Oirschot  
Wouters, Marcelis schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v, fiche 2, rij 3 Verklaring / vrijwaring  17-12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goeijaert i.n.v. momboir   
Teijs, Jan i.n.v. toesiender   
Antonis, (onm.kind. *) Antonis Jan +    
Joordens, Maeijken Jan moeder van * / 

deponente 
  

Sweerts, Jan momboir   
Franssen, Wouter schepen   
Wouters, Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v, fiche 2, rij 3  niet compleet  ca. 12-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Asten, Henderick winnaar in rechtzaak   
Sebastianij, mr. Aert idem   
Adels, (erfgen.) Lambrecht verliezers in rechtzaak   
vander Voort, Jan Jans beheerder penningen   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 82 
door E.A.M.Verspaandonk 

 29

fol. 92 t/m 221v: ontbreekt 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222 en 222v, fiche 2, 
rij 4 

Verkoop met kwitantie 16-2-1672 8-2-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Peeter Dierck e.v. * verkoper   
Corstiaens, Anneken Jan *    
van Helmont, Wouter Jacops koper steede, Lagemierde aende 

Plaets (leen van den 
Boogaert) 

Joost Jan Meijs (o), de 
erfgen. Jan Matteus (z), de 
straete (w), de kerckhoff (n) 

  acker Wouter Goeijaers (o, w), 
Joost Jan Meijs (z), Willem 
Matteus (n) 

  acker Joost Jan Meijs (o), de koper 
(z), Philips Jacops / Cornelis 
van Braeckel (w), hoeve den 
Schaepsdijck (n) 

  beempt de ackerweg (o), Jan Sweerts 
(z), de Aa (w), Jan Peeter 
Schuijrmans (n) 

van Neederveen, …. de wed. creditrice / renthefster   
Dijckmans, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   
van Helmont, Jan Jacops leenman   
Wittens, Harmen idem   
Matteus, Willem schepen 1672   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v en 223, fiche 2, 
rij 4 

Verkoop  18-2-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Cornelis Peeters * verkoper   
Janssen, Elisabeth e.v. *    
Joosten, Jan Peeter (en h.vrouw) kopers ½ beempt, Hulsel aent 

Heggeeinde 
de Aa (o), de kopers (z), de 
erfgen. Peeter Paulus (w), Jan 
Dierck Seelen (n) 

Goutsmiets, Peeter schepen   
den Vos, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 222v en 223, 
fiche 2, rij 4 

Kwitantie  17-2-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Laurens crediteur   
Goutsmiets, Jan debiteur   
Paridaens, Peeter crediteur   
Peeters, Cornelis schepen   
Goutsmiets, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 222v en 223, 
fiche 2, rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  17-2-1671 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartolomeeus, Jan debiteur / gelover Hulsel  
Paridaens, Peeter crediteur   
Paridaens, Laurens idem   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223, fiche 2, rij 4 Verkoop per abuis opgetekend ……. -1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joorden, Maeijken Jan wed.v. Antonij 
Jan Antonis + 

verkoopster   

Sweerts, Jan momboir   
Verbruggen, Goeijaert i.n.v. momboir / verkoper   
Antonis, Anneken    
Schormans, Henderick Claes e.v. * verkoper   
Antonis, Oeijcken *    
Plompen, Willem (en h.vrouw) kopers den Witten beempt, 

Lagemierde aent Vloeijeinde 
de Aa (o), Jan Dielis (z, w), 
Jan van Dun (n) 

Boeckholt, ……. rentmr.   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v, fiche 2, rij 4 Verkoop / transport  16-3-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Philipsen, Leendert i.n.v. momboir / verkoper   
Schormans, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Philipsen, (onm.kind.) Willem +    
Goeijaers, Peeter * koper   
Jans, Maeijken e.v. *  (deel) huijs, aengelag, 

Hoogemierde inde 
Smietstraete 

de erfgen. Nicolaus 
Schormans (o), Matteijs 
Janssen (z), Goeijaert 
Verbruggen e.a. (w), de 
kamer / de gemeente (n) 

Bockholt, ……. rentmr.   
Wouters, Marcelis schepen   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224 en 224v, fiche 2, 
rij 4 

Schuldbekentenis / lening / belening  14-3-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Muis, Maeijken Jans e.v. * debitrice   
Goeijaers, Peeter * (afwezig)   
Wittens, Harmen assistent   
vanden Barge (Berge), Willem schepen   
Wittens, Jan Henderick e.v. #  geldschieter / crediteur 

(afwezig) 
  

Jacops, Machtelt  # leenster de Smeele, Hoogemierde Jacop Leenders (o, n), Peeter 
Goeijaers (z), de gem. straet 
(w) 

Leenders, Jacop vader v. # / assistent   
Teijs, (kind.) Jacop Jan eerder debiteuren   
Leenders (Lenaerts), Jacop schepen   
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Wouters, Marcelis schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225, fiche 2, rij 4 Transport na eerdere verkoop   6-4-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Migiel Wouter h.geestmr. / 
transportant 

Lagemierde  

van Helmont, Wouter Peeters idem / idem   
Driedonckx, mr. Antonis koper / verkrijger perc. dries, Hoogemierde Jacop Jan Teijs (zijde), 

Maeijken Seebrechts wed.v. 
Jan Crollen (zijde), de koper 
(eind), de gemeijnte (eind) 

Evers, Toomas oud h.geestmr. / 
verkoper 1668 

  

Wouters, Jan Goeijaert vroeger eigenaar   
Dijckmans, Peeter schepen   
Harmens, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225v, fiche 2, rij 4 Transport  doorgestreept (niet compleet) …….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peeter president / transportant   
Driedonckx, mr. Aentonij verkrijger erve, huijsinge, Hoogemierde  
Wouters, Jan Goeijaert + daarvoor bewoner   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225v t/m 226v, fiche 
2, rij 4 

Erfdeling  10-4-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Jan Willem condivident achterhuijs, bakoven, schop, 
½ schuur (w), ½ aensteede 
(w) 

 

  ½ den Ouden bocht  Jan van Dijck e.a. (w) 
  het Reijntken  
  den Paeijcloot  
  ½ den Teijsacker (z)  
  ½ acker aende Molenstraete 

(z) 
 

  Land in de Broeckstreep  
  ½ beempt inde Hoelstraete 

(z), met ½ weijvelt daeraen 
 

  ½ beempdeken aende 
Langevoort (z) 

 

Peeters, Jan Harmen e.v .* condivident   
Maes, Maeijken Jan *  voorhuijs, ½ schuur (o), ½ 

aensteede (o), Hoogemierde 
inde Kerckstraete 

Jan Wouters vande Sande (o), 
ander deel (w), de gem. 
straete (z) 

  ½ den Ouden bocht  Jan van Dijck (o) 
  het Waesselt (Wasvelt ?)  
  den Daelacker of  bochtken  
  ½ den Teijsacker (n)  
  ½ acker aende Molenstraete 

(n) 
 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 82 
door E.A.M.Verspaandonk 

 32

  heijvelt achter den 
Broeckstreep 

 

  ½ beempt met het ½ weijvelt 
(n) 

 

  ½ beempdeken aende 
Langevoort (n) 

 

Bockholt, …….. rentmr.   
Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
226v t/m 227v, fiche 
2, rij 4 

Erfdeling  13-4-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crollen, Adriaen Jan * condivident   
Cornelis, Anneken e.v. *  kamer, schouw, schop, hof 

aende kamer (z), 
Hoogemierde 

 

  het Hoochveldeken  
  perc. inde aensteede ander deel (o), Barber 

Adriaens (z), Barber Adriaens 
e.a. (n), Servaes Wouters / 
Barber Adriaens (w) 

  den Heijcant Marcelis Wouters (o), Berber 
Adriaens /ander deel (z), 
Maeijken wed.v. Jan Crollen 
(n) 

  de Reijt Berber Adriaens (z, w), eigen 
(n) 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Adriaens, Barber idem   
Cornelis, Adriaen condivident   
Cornelis, Henderick condivident   
Ariaens, Ansem + mede erflater   
Wouters, Marcelis schepen   
vanden Berge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227v en 228, fiche 2, 
rij 5 

Transport van penningen  18-4-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Henderick Goeijaert * transportant   
Vinck, Margriet + moeder van * , # , ^   
Claes, Uwe e.v. # transportant   
Sweens, Maria #    
Stroijbants, Goeijaert e.v. ^ transportant   
Sweens, Maria de jonge ^    
Vinck, Antonij + erflater / koster van ** Amsterdam  
de Oude kerck, Amsterdam **    
Maes, Antonis Jan c.s. verkrijgers / 

crediteuren 
  

Dijckmans, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter Louwreijs idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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228 en 228v, fiche 2, 
rij 5 

Overeenkomst / pandstelling  22-4-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Buenen, Dierckxken Sijmon wed.v. 
Willem Cornelis Huijsmans + 

partij enerzijds  Borsoeijen (Besoijen)  

  ¼ wind- korenmolen, 
Lagemierde aent Vloeijeinde 

 

  ¼ aensteede, huijsinge, 
Lagemierde aent Vloeijeinde 

de erfgen. Dierck Harmen 
Leijten (o), Adriaen Goeijaers 
(z), de gem. straete (w, n) 

  ¼ het Heijvelt aent 
Vloeijeinde 

 

  ¼ andere erven, Lagemierde  
Willemsen, Gijsbrecht momboir   
vanden Heuvel, Ivo mede eigenaar / partij 

anderzijds 
  

de Hertog van Brabant rentheffer   
Dijckmans, Peeter schepen   
Peeters, Cornelis idem   
Goutsmiets, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229, fiche 2, rij 5 Verkoop met verklaring betr. overpad 27-4-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Cornelis Peeters e.v. * verkoper   
Jans, Elisabeth *    
Sweens, Jan Goeijaert # koper   
………., Maeijken e.v. #  het Loijken, Hulsel Marten Janssen (o), de kind. 

Jan Peeter Joosten (z), de 
erfgen. Dierck Dijckmans 
(w), Jan Ringelants / Marten 
Janssen (n) 

Goutsmiets, Peeter schepen   
Dijckmans, Peeter idem   
Janssen, Marten deponent het Hooch Loocken  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229v, fiche 2, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  27-4-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seelen, Jan Jan Dierck e.v. * gelover / rentgelder   
Evers, Perein *  den Koemans (Comans)hoff, 

ca. 2 ½ lopst., Hulsel 
de gem. straete (o, z), de 
kind. Andries Willemsen (w, 
n) 

den H.geest van Leegemierde rentheffer   
Dijckmans, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter idem   
Matteus, Willem idem   
Coolen, Migiel h.geestmr.   
Peeters, Cornelis    

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229v en 230, fiche 2, 
rij 5 

Verkoop van erfdeel met kwitanties 13-3-1698, 8-7-1699 
(los briefje) en 12-2-1700 

6-5-1671 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Corstiaen Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Bartolomeeus, Migiel i.n.v. toesiender / idem   
Franssen, Maeijken Henderick    
Franssen, Tanneken Henderick #    
Henderickx, Frans * broer / koper   
Maes, Elisabeth Jan e.v. *  (deel) huijsinge, hovinge, 

landen etc., Lagemierde 
aende Braeckhoeck 

 

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteus, Willem idem   
Maes, Jan Janssen president 1698   
van Hellemont, Jost Jacops schepen 1698   
Peeters, Herman idem   
Stelt, Ns. secretaris 1698   
Dijkmans, Anna Hendrick Franssen #  Ockerzeel  
Frasem, M.N. schepen 1699 Nederockerzeel  
Schoevaerts, Peeter idem idem  
van Tongeren, Antonis schepen 1700   
Duijser, Aert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
230v t/m 231v, fiche 
2, rij 5 

Erfdeling  22-5-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kemps, Jan Jan Cornelis condivident 1e kavel voorhuijs, schouw, 
hoochkamerken, kamer, 
kelder, bakoven, put, 
Lagemierde 

 

  ¼ aensteede ander deel  (o), Migiel 
Bartololeeus (z), de huijsinge 
/ gem. straete (w), Jan 
Antonis (n) 

  1e part in den hoff aenden 
Palenbosch 

Migiel Bartolomeeus (z), 
ander deel (w), de kind. Joost 
Jan Meijs (n), Jan Joost Meijs 
(o) 

  het Roeijbeempdeken  
  het Laer met de Leeghte  
  ½ weijvelt  
  ½ Breeven  
den H.geest van Reusel rentheffer   
den Prelaet van Everbode idem   
Antonis, Jan e.v. * condivident 2e kavel   
Kemps, Ariaentien Jans *  achterhuijs, gang, ¼ hoff Jan Kempst (z, o), de gem. 

straete (w), Jan Joosten 
(Meijs)(n) 

  ¼ aensteede (achter) Jan Joost Meijs (o, w), Migiel 
Bartolomeeus (z), de kind. 
Joost Jan Meijs (n) 

  den Voortacker  
  ½ weijvelt   
  ½ Breeven  
vanden Kijboom (Kieboom), Peeter e.v. 
# 

condivident 3e kavel   

Kemps, Marija Jan #  den Baetiens acker neffens 
den Leenacker 
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  ½ Leenbochtken (z)  
Meijs, Jan Joost e.v. ^ condivident 4e kavel   
Kemps, Cateleijn Jans ^  schop, schaapskooi, (deel) 

schuur 
 

  2 parten in den hoff Jan Kemps (o), Jan Antonis 
(z), de gem. straete (w), de 
kind. Joost Jan Meijs (n) 

  ¼ achter inde aensteede de gem. weg (o), Jan Antonis 
(w), de kind. Joost Jan Meijs 
(n) 

  ¼ achter inde aensteede Jan Antonis (o), Migiel 
Bartolomeeus (z), Jan Kemps 
(w), de kind. Joost Jan Meijs 
(n) 

den H.geest van Reusel rentheffer   
  den Bocht  
  ½ Leenbochtken (n)  
Kemps, Jan Cornelis + vader / erflater Lagemierde  
van Beurden, Elisabeth Adriaens + moeder / erflaatster   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
232, fiche 2, rij 5 Pandstelling in marge: cassatie 6-8-1671 28-5-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
van Brakel, Cornelis ontvanger v.d. licenten Reusel  
 eigenaar hoeve, huijsinge, hoven, 

driesen, akkers etc., 
Lagemierde (waarde meer 
dan 4000 gulden !) 

 

de Admiraliteijt (heeren van -) eisers Rotterdam  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
232v, fiche 3, rij 1 Overeenkomst  1-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schormans, Willem Adriaen (wedn.) vader / partij enerzijds   
Teijs, Maeijken Janssen + moeder van *   
Teijs, Jan i.n.v. momboir / part.anderz.   
Schormans, Adriaen i.n.v. toesiender / idem   
Schormans, (4 kind. *) Willem Adriaen    
Leenders, Jacop schepen   
vanden Berge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233, fiche 3, rij 1 Verkoop van erfdeel in marge: kwitantie 10-6-1688 2-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kemps, Marija Antonij * begijntje / verkoopster Turnhout  
Kemps, Henderick Antonij broer / koper (deel) huijsinge, hoven, 

landen etc., Hulsel 
 

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
Anthonis, Maria *    
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Colen, Jan schepen 1688   
Hendrix, Adriaen idem   
Hobma, H. secretaris 1688   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233v, fiche 3, rij 1 Kwitantie betr. eerdere verkoop 3-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Wouter Stoffel * crediteur   
Janssen, Jan Stoffel * idem   
Nicolaus, Anneken Wouter moeder van *   
Goeijaers, Jacop debiteur   
Cornelis, Adriaen idem   
Matteijs, (erfgen.) Wouter eerder verkopers   
Lambrecht, Adriaen eerder koper ….., Hoogemierde op het 

Hooge 
 

Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233v t/m 234v, fiche 
3, rij 1 

Verkoop / transport van erfdeel in marge: kwitantie 22-3-1672 4-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Spreuwel, Peeter i.n.v. gemachtigde / 
verkoper 

  

van Camp, Peeter ^ i.n.v. constituant / momboir Antwerpen  
van Dooren, (kind.*) Jan +    
Dijckmans, Marija moeder van *   
Heuvinckx, L. drossaert Doorne (Deurne ?) 

(hoofdbank v.-) 
 

van Dooren, Cornelis de jonge # koper   
Antonis, Maria e.v. #  erfgoederen, Lagemierde aen 

het Mispeleinde 
 

van Dooren, Willem Cornelis + grootvader / erflater   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
Cornelis, Jan crediteur 1672   
Dijckmans, Margriet e.v. ^ ontvangster 1672   
van Campt, Peeter ^    
den H.geest van Leegemierde rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
234v en 235, fiche 3, 
rij 1 

Gelofte / vestiging van rente in marge: kwitantie 21-4-1677 10-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Muis, Maeijken Janssen e.v. * geloveres / rentgeldst.   
Goeijaers, Peeter *  huijs, hoff, aengelag, ca. 5 

lopst., Hoogemierde inde 
Smietstraete 

de wed. Niclaes Schormans 
(o), Matteijs Janssen (z), 
Goeijaert Verbruggen e.a. 
(w), de kamer / gemeente (n) 

Bastiaensen, Marija Geereit creditrice / renthefster   
Leenders (Leenaerts), Jacop schepen   
vanden Barge, Willem idem   
Bastiaensen, Geereit getuige   
Wittens, Jan crediteur 1677   
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Colen, Jan Wouter schepen 1677   
van Helmont, Joost Jacobs idem   
Hobma, H. secretaris 1677   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
235 en 235v, fiche 3, 
rij 1 

Overeenkomst na geschil  15-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Peeter  aanlegger / part.enerz.   
Peeters, Jan Jan Henderick vroeger momboir / 

partij anderzijds 
  

Verspreuwel, (onm. kind *) Peeter    
Peeters, Maeijken Jan Henderick + moeder van *   
Loodewijckx, Willem Henderick arbiter   
vanden Barghe (Berge), Willem idem   
Peeters, Jan Henderick + erflater   
Leenders (Lenaerts), Jacop schepen   
Dijckmans, Peeter idem   
Coolen, Jan Wouter getuige   
Schurmans (Schuermans), Jan Anthoni idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
236, fiche 3, rij 1 Vernadering  16-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Adriaen vernaderaar   
Lambrechts, Willem Adriaen verkoper   
Teijs, Jacop Jan koper het Platvelt, Hoogemierde  
Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Marcelis idem   
vanden Barge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
236v, fiche 3, rij 1 Verkoop / transport  24-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Matteijs e.v. * verkoper   
Antonis, Elisabeth *    
Sweens, Jan Goeijaert (en h.vrouw) kopers het Beckxken, Lagemierde 

aenden Braeckhoeck 
de wed. Peeter Peeters 
Vuijbels (o), Jan Kemps e.a. 
(z), de koper (w), Corstiaen 
Janssen (n) 

Matteus, Willem schepen   
Dijckmans, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
237, fiche 3, rij 1 Pandstelling  25-6-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
Wittens, Henderick Janssen * vader / borg   
Leijtens, Geertruijt e.v. *  den Steenacker met den dries 

daeraen, Lagemierde ontrent 
de kercke 

Cornelis van Braeckel (o, z), 
Lambrecht Bartolomeeus (w, 
n) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 82 
door E.A.M.Verspaandonk 

 38

  het Eusel, Lagemierde aen 
het Wellenseinde 

de erfgen. mr. Toomas 
Gabriels (o), Maeijken wed.v. 
Wouter Goeijaers 
Verbruggen (z), de gem. 
straete (w), hoeve de 
Schaepsdijck (n) 

Wittens, Clara dochter / a.s. begijn Turnhout  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
237v, fiche 3, rij 1 Verzoek / borgstelling  6-7-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ruijter, jonker Jan hoofdschout Oisterwijk  
Campenhout, Hr. Jan religieus / requirant Averbode (abdij van -)  
  Hoogemierde  
Leenders, Jacop borg   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
238, fiche 3, rij 1 Pandstelling  9-7-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jacop schepen   
vande Sande, Marcelis Wouters idem   
Janssen, Eijcken Dielis wed.v. Dielis 
Adriaenssen 

moeder / borg huijs, hoff, aengelag etc., ca. 
6 lopst., Hoogemierde 

Willem Wouters vanden 
Berge (o, z, n), de gem. 
straete (w) 

Dijckmans, Peeter momboir   
Dielis, Maeijken dochter / a.s. begijn Turnhout  
den H.geest van Hoogemierde rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
238v, fiche 3, rij 2 Transport van schuldbrief in marge: kwitantie 5-2-1676 16-7-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Maeijken wed.v. Wouter 
Frans Lemmens 

transportante   

van Helmont, Philips Jacops assistent   
vanden Berge, Wouter Geerts verkrijger   
de Schepenen van Hulsel gelovers / rentg. 1667   
Joosten, Jan Jans Peeter credit./ rentheff. 1667   
Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem idem   
vanden Bergh, (erfgen.)Willem Wouters ontvangers 1676   
vanden Bergh, Jan Wouters crediteur 1676   
Harmens, Harmen schepen 1676   
Hobma, H. secretaris 1676   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
238v en 240, fiche 3, 
rij 2 (fol. 239 ontbr.) 

Transport / renonsatie van gebruik van 
erfgoed 

in marge: kwitantie 12-4-1672 17-7-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ballegoeij, Henderick Peeters e.v. * renonsant / transport.   
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Schormans, Elisabeth Willemsen * 
wed.v. Andries vander Aa 

   

Pannenborchs, Adriaen e.v. # verkrijger (gebruik) erfgoed, 
Lagemierde 

 

vander Aa, Cornelia #    
Jacops, Marcus e.v. ^ verkrijger   
vander Aa, Maeijken ^    
Martens, Antonij i.n.v. lasthebbende   
vander Aa, Henderick verkrijger   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
Coolen, Migiel idem 1672   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
240v en 241, fiche 3, 
rij 2 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 11-10-1672 22-7-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Drijdonckx, mr. Antonij verkoper   
Wittens, Jan Henderick e.v. * koper   
Jacops, Machtelt *  aensteede, huijsinge, 

Hoogemierde 
de gemeente (o, n), Maeijken 
wed.v. Jan Crollen en kind. 
(w), Jacop Jan Teijs (z) 

Wouters, Jan Goeijaert vorige bewoner   
den H.geest van Leegemierde daarvoor eigenaar   
Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
241 en 241v, fiche 3, 
rij 2 

Vernadering en protest betr. verkoop op fol. 223v 27(28)-7-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schormans, Lauens Nicolaus vernaderaar   
Philipsen, Leendert i.n.v. momboir / verkoper   
Schormans, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Philipsen, (onm.kind. ) Willem +    
Leenders, Jacop koper   
Wouters, Marcelis idem / schepen huijsinge, erve, Hoogemierde  
vanden Berge, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
241v, fiche 3, rij 2 Vernadering  30-7-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Elisabeth wed.v. Nicolaus 
Schormans + 

vernaderes   

Jacops, Philips momboir   
Philipsen, Leendert i.n.v. momboir / verkoper   
Schormans, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Philipsen, (onm.kind.) Willem +    
Goeijaers, Peeter koper huijsinge, erve, Hoogemierde  
Wouters, Marcelis schepen   
Leenders, Jacop idem   
vanden Berge, Willem idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
242 en 242v, fiche 3, 
rij 2 

Testament  11-8-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kemps, Henderick Antonis testateur (ziek)   
den Armen van Leegemierde gelegateerde   
Kemps, Maria zuster / gelegateerde   
Kemps, Jan broer / idem   
Janssen, Corstiaen *    
………., Cateleijntien e.v. *    
Dijckmans, Peeter schepen   
Mateeus, Willem idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 
fol. 243 / 243v: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
244 en 244v, fiche 3, 
rij 2 

Verkoop  3-9-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Migiel Wouter * verkoper   
Henderickx, Jenneken e.v. *    
Martens, Henderick Jan koper   
Maertens, Bernaert Jan (en h.vrouw) kopers den Steltacker, Hoogemierde Adriaen Spreuwen (o), de 

kerckpat (z), Peeter 
Verspreuwel (w), de verkoper 
(n) 

  dries de Caevele Marten Jacops (o), den 
Steltacker (z), Joost vande 
Poel (w), de Koestraete (n) 

Boeckholt, ……. rentmr.   
de Kercke tot Leegemierde renthefster   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
244v en 245, fiche 3, 
rij 2 

Verkoop  21-9-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Maerck verkoper   
Maerckx (Merckx), Maeijken wed.v. 
Jacop Jacops Stroijbants + 

verkoopster   

Martens, Henderick Jans koper   
Martens, Bernaert Jans idem den Beeckacker, ca. 45 

roeden, Hoogemierde 
Wouter Jacops (o), Adriaen 
Tielemans (w), de kind. 
Peeter Harmens (z), de gem. 
straete (n) 

  ½ het Heesterveen aenden 
Breevenssen dijck 

 

Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
245, fiche 3, rij 2 Renonsatie  21-9-1671 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maerckx, Maeijken wed.v. Jacop Jacops 
Stroijbants + 

renonsante ½ Beeckacker (wederhelft)  

Jacops, Maerck    
Jacops, Jenneken * verkrijgster   
………, Bernaert e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
245 en 245v, fiche 3, 
rij 2 

Verkoop  21-9-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maerckx, Maeijken wed.v. Jacop Jacops 
Stroijbants + 

verkoopster   

Jacops, Maerck zoon / assistent   
Martens, Henderick Jans koper   
Jans, Bernaert (en h.vrouw) kopers de Hoffstadt, Hoogemierde de gem. straete (o), de kind. 

Jan Maes (z), Willem vanden 
Barge / de prelaet van 
Eeverbeede (Averbode) (w), 
Peeter Toomas (n) 

Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem idem   
Verspreuwel, Henderick Henderickx (vroeger) rentgelder   
Geerts, Willem Wouter idem   
van Mol, Corstina (vroeger) renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
246 en 246v, fiche 3, 
rij 2 

Testament  28-9-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vaelen (Valen), Otte Janssen * vorster / testateur   
Verplancken, Maddelena Jooris e.v. * testatrice   
Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem idem   
Leenders, Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
247 en 247v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop  30-10-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Jan Joost verkoper   
Meijs, Wouter Joost idem   
Meijs, Peeter Joost idem   
vander Voort, Cornelis Peeters i.n.v. momboir / verkoper   
Rouwenbocht, Jan Wouters i.n.v. toesiender / idem   
Meijs, Elisabeth Joost    
Meijs, Margriet Joost    
Eevers (Evers), Toomas koper aensteede, Lagemierde aen 

het Wellenseinde 
de gem. straete (o, w), de 
erfgen. Jan Cornelis Kemps 
(z), de wed. Wouter Goeijaers 
Verbruggen (n) 

den H.geest van Reusel rentheffer   
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Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
vam Deurssen, ……. ontvanger   
Huijsmans, Henderick crediteur Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248, fiche 3, rij 3 Verkoop van bomen  4-11-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijrmans, Jan Antonis e.v. * verkoper   
Janssen, Anneken *    
Henderickx, Jan Jan verkoper   
Henderickx, Henderick Jan idem   
Coolen, Jan Wouter e.v. # idem   
Henderickx, Cateleijn Jan #    
Loodewijckx, Willem Henderick i.n.v. momboir / verkoper   
vander Voort, Willem i.n.v. toesiender / idem   
Henderickx, Peeter Jan    
Verspreuwel, Peeter i.n.v. vader / momb./ verk.   
vander Voort, Jan i.n.v. toesiender / verkoper   
Verspreuwel, Jan Peeter ^    
Henderickx, Maria Jan moeder van ^   
Harmens, Adriaen koper   
Dijckmans, Corstiaen Janssen idem bomen, Lagemierde aent 

Mispeleijnde 
Adriaen Harmens (den 
Baeijert) 

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248v t/m 250, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop (3x)  17-11-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartolomeeus, Migiel e.v. * verkoper / gemacht.   
Corstiaens, Nieltien (Neeltje) *    
Corstiaenssen, mr. Lenaert constituant   
Vrancke, C. notaris Diest  
Corstiaenssen, Margriet verkoopster   
Bartolomeeus, Jan verkoper   
Aerts, Henderick idem   
Aerts, Meijs idem   
Aerts, Maeijken verkoopster   
Meijs, Jan verkoper / momb.v.^   
van Hoeck, Paulus e.v. # idem   
Meijs, Eijcken #    
Meijs, Jenneken Henderick ^ verkoopster   
Corstiaensen, Anneken idem   
Corstiaensen, Dingen Jan idem   
Corstiaensen, (andere kind.) Jan verkopers   
Leenders, Henderick Corstiaen + erflater   
Leijten, Peeter Dierck koper de Braecke, Lagemierde aen 

het Vloeijeinde 
de gemeente (o, w), de koper 
(z), Tanneken wed.v. Jan 
Joosten (n)  

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
Wijllemsen (Willems), Gijsbrecht ** koper   
Sweerts, Anneken Jans e.v. **  den halven Hoecxsen beempt, 

Lagemierde, het Vloeijeinde 
de Aa (o), Jenneken Antonis 
Janssen (z), Jacop Bernaerts 
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(w), Margriet Corstiaenssen 
(n) 

  Philipsen Lant, Lagemierde 
aen het Vloeijeinde 

Jan Dierckx (o, z), Jan 
Janssen Maes (w), de kopers 
(n) 

den H.geest van Lagemierde rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
250v en 251, fiche 3, 
rij 3 

Aanstelling nieuwe vorster  
d.d. 4-11-1671 (copie)  

 19-11-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Janssen vorster de Mierden (dingbancke v.-)  
de Staeten Generael der Vereenichde 
Nederlanden 

 sGravenhage  

van Vaelen, Otte Janssen + vorige vorster   
de Ruijter, Johan schout Oisterwijk  
van Vierssen, Isbr. ondertekenaar sGravenhage  
Fagel, Gasp. idem   
Duijrcant, ……. stadhouder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
251 en 251v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop   1-12-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pannenborchs, Adriaen * verkoper   
vander Aa, Cornelia e.v. *    
Coolen, Migiel Wouter # koper   
Henderickx, Jenneken e.v. #  de Doncke, Lagemierde de Aa (o), de kopers (z), de 

kind. Peeter Jacops (w), den 
H.geest beempt v. Reusel (n) 

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
251v en 252, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop / transport  3-12-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Willem e.v. * verkoper   
Leijtens, Elisabeth *    
Leijtens, Heijlken wed.v. Cornelis 
Janssen + 

verkoopster   

Leijtens, (4 kind. #) Henderick + kopers 3 parten int Hoochhuijs 
(Hooghuis) met erffenisse 
daeraen, Hoogemierde 

de Kerckstraete (z), de 
erfgen. Jan Willem Maes (w, 
o, n) 

Sledden, Elisabeth Marten + moeder van #   
Leijtens, Aert momboir van #   
vanden Barge, Willem schepen   
Dijckmans, Peeter idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252 en 252v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop / transport   7-12-1671 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Aa, Henderick Adriaens verkoper   
Jacops, Maerck e.v. * koper   
vander Aa, Maeijken *  (deel) huijsinge, hovinge, 

landen etc., Lagemierde aen 
het Mispeleinde 

 

vander Aa, Aenderis + (Andries) broer / erflater   
Dijckmans, Peeter schepen   
Wouters, Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252v en 253, fiche 3, 
rij 4 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 24-10-1675 7-12-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ladale, mr. Jacobus * verkoper   
Huijbrechts, Cornelia e.v. *    
Meijs, Jan Joost # koper   
Janssen, Cateleijn e.v. #  den Kruijsacker, Lagemierde Joost Jan Meijs (o), de kopers 

(z), Cornelis van Braeckel (w, 
n) 

 schepenen als voor   
Harmens, Adriaen schepen 1675   
Hobma, H. secretaris 1675   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
253v, fiche 3, rij 4 Verkoop / transport van rentebrief met kwitantie 18-6-1691 10-12-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebrechts, Elisabeth Jan Henderick verkoopster   
Bartolomeeus, Lambrecht assistent   
Reijniers, Huijbrecht * koper   
Cornelis, Nelleken e.v. *    
……., Maeijken wed.v. Jacop Aertsen + geloveres / rentg. 1648   
Cornelis, Aert schepen 1648   
Paulus, Peeter idem   
Seebrechts, (onm.kind.) Jan Henderick rentheffers 1648   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
Harmens, Adriaen schepen 1691   
Hendricks, Adriaen idem   
Hobma, H. secretaris 1691   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
254, fiche 3, rij 4 Verkoop / transport (bij vonnis)  met doorverkoop 16-5-167… 19-1-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peeter president / verkoper /  
gemachtigde  

  

de Beeveren, heer Franco ontvanger v.d. 
verponding /  koper 

Oisterwijk (kwartier v.-)  

  de Keijlacker, ca. 2 ½ lopst., 
Hoogemierde 

Jan Wouters vande Sande (o), 
Peeter Wouters Rouwenbocht 
(z), Cornelis Jan Miertmans 
(w), Ariaen Wouter 
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Sarvaessen (n) 
Leenders, Jacop schepen   
vanden Berge, Willem idem   
Wouters, Marcelis idem   
van Rooij, Michiel daarna koper   
Hermans, Herman schepen 167…   
Schuermans, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
254v, fiche 3, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  2-2-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seelen, Jan Jans Dierck e.v. * gelover / rentgelder   
Eevers, Perijn *  het Driesken, ca. 3 lopst., 

Hulsel 
de erfgen. Jan Aerts (o), de 
gemeente (z), een ackerstraet 
(w), Peeer Peeters (n) 

Coolen, Migiel h.geestmr. / rentheffer Lagemierde  
Peeters, Wouter idem   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
…….., Angeneta wed.v. Antonij Kemps daarvoor rentgeldster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
254v en 255, fiche 3, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente  2-2-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Dingen wed.v. Dierck Migiel 
Dijckmans + 

geloveres / 
rentgeldster 

het Raeckschot, ca. 2 lopst., 
Lagemierde aen het 
Mispeleinde 

de gem. heijde (o, w), de 
erfgen. Antonij Schuijrmans 
(z), de erfgen. Jan Dierck 
Hoppenbrouwers (n) 

Wittens, Henderick assistent   
Coolen, Migiel h.geestmr. / rentheffer Lagemierde  
Peeters, Wouter idem   
 schepenen als voor   
Diercks, Wouter Aerts daarvoor rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
255 en 255v, fiche 3, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 2-1-1712 2-2-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Henderick e.v. * gelover / rentgelder   
Leijtens, Geertruijt *  huijs, hoff, Lagemierde aen 

het Welleneinde 
de gem. straete (o, z), Jan 
Wouter Coolen (w), Marten 
Jacops (n) 

Coolen, Migiel h.geestmr. / rentheffer Lagemierde  
Peeters, Wouter idem   
 schepenen als voor   
Jacops, Peeter daarvoor rentgelder   
Lemmens, Gojaert schepen 1712   
van Hoogstraten, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
255v en 256, fiche 3, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 16-3-1682 5-2-1672 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Poel, Aert e.v. * gelover / rentgelder   
vanden Broecke, Jenneken Toomas *  ¼ steede, huijsinge, hovinge, 

land, etc., ca. 10 lopst., 
Hoogemierde in de Stadt 

 

Mallans, juffr. Cijsilia (Cecilia) creditrice / renthefster Antwerpen  
vanden Broecke ?, (3 zusters) mede eigenaressen   
Dijckmans, Peeter schepen   
vanden Berge, Willem idem   
Mallans, Elisabeth creditrice 1682   
Maes, Jan schepen 1682   
Schuijrmans, Jan idem   
Hobma, H. secretaris 1682   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
256, fiche 3, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  8-2-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Jan Janssen e.v. * debiteur / gelover   
Steevens, Cateleijn *    
Lambrechts, Jan crediteur   
Lambrechts, Jenneken Greets (Gerrits ?) creditrice   
Lambrechts, Maeijken idem   
Lambrechts, Adriaen crediteur   
Lambrechts, Joost idem   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
256 t/m 257, fiche 3, 
rij 4 

Erfdeling  25-2-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, mr. Jan + vader / erflater Hoogemierde  
van Mol, Dierck Jans condivident 1e kavel schuur, ½ aensteede (w), ½ 

hoff (o) 
 

  ½ het Voorste heijvelt Wouter Jacops (z) 
  ½ heijvelt (vierkant) Ariaen Peeter Schuijrmans 

(w) 
  ½ den Geeracker Ariaen Peeter Schuijrmans 

(w) 
van Mol, (de kind.) Matteijs Dierckx rentgelders   
van Mol, Gheereit Jans condivident 2e kavel huijs, ½ hoff (z), ½ aensteede 

(o) 
 

  ½ het Beeckackerken  
  ½ heijvelt (n) bij de 

Vonderpat 
 

  ½ heijvelt inde Hoolstraete 
(o) (vierkant) 

 

  streepken heijvelt Jan Dielis 
  ½ den Geeracker de molenstraete 
  het Breevens velt aen den 

Breevenssen dijck 
 

Gooris, Margriet creditrice / renthefster   
Jans, Aert e.v. * condivident 1e kavel   
van Mol, Seijcken Jans *    
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Sijmens, Cornelis Peeter e.v. # condivident 2e kavel   
van Mol, Anneken Jans #    
Wouters, Marcelis schepen   
Leijtens, Aert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
257 en 257v, fiche 3, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 24-5-1695 1-3-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ringelant, Jan e.v. * gelover / rentgelder   
van Bommel, Eijcken Migielsen *    
Daniels, Nies e.v. # gelover / rentgelder   
Henderickx, Antonia Jan #  de Strommel, 1½ lopst., 

Hulsel 
een ackerweg (o), Laurens 
Peeters (z, n), Jan Goutsmits 
e.a.  (w) 

den H.geest van Hulsel rentheffer   
vander Voort, Cornelis Peeters schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens idem   
Joosten, Jan Peeter eerder rentgelder   
Stelt, Ns. secretaris 1695   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
257v en 258, fiche 3, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente  1-3-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Laurens Peeter gelover / rentgelder het Santvoortken, ca. 1½ 
lopst., Hulsel 

Goeijaert Fabri (o), de gem. 
heijde (z), de gem. straete 
(w), Jan Dierck Seelen (n) 

den H.geest van Hulsel rentheffer   
vander Voort, Cornelis Peeters schepen   
Goutsmiets, Peeter idem   
Joosten, Jan Peeter eerder rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
258 en 258v, fiche 3, 
rij 4 

Verkoop  7-3-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosch, Jaspor i.n.v. momboir / verkoper   
Plompen, Willem i.n.v. toesiender / idem   
Sergers, (onm.kind.*) Antonis    
Schuijrmans, Marija Joost + moeder van *   
Bartolomeeus, Lambrecht (en h.vrouw) kopers   
Bartolomeeus, Migiel (en h.vrouw) idem 1/3 kamer, 1/3 schop, 

Lagemierde aende Plaetse 
 

  1/3 ’t Gaerstackerken  
  1/3 den Coolen beempt  
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
258v en 259, fiche 3, 
rij 5 

Erfdeling  7-3-1672 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartolomeeus, Migiel (en h.vrouw) condividenten ½ den Coolenbeempt de Pontdries v. Maeijken 
wed.v. Wouter Goeijaers (o), 
Lambrecht Bartolomeeus (z), 
’t Leen (w), Henderick 
Wittens (n) 

  het Garstackerken de gem. straete (o), Cornelis 
van Braeckel (z), de kind. 
Joost Jan Meijs (w), de hoeff 
gent. de Schaepsdijck (n) 

Bartolomeeus, Lambrecht (en h.vrouw) condividenten de kamer (west aan het huis)  
  schop (n naast de kamer), 

bakoven 
 

  ½ den Coolenbeempt den Pontdries van Maeijken 
wed.v. Wouter Goeijaers (o), 
de Coolenbeempt van 
Maeijken wed. als voor (z), 
het leen in den Coolenbeempt 
(w), Migiel Bartolomeeus (n) 

    
Sergers, (onm.kind.) Antonis eerder mede eigenaars Lagemierde aende Plaetse  
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
259 en 259v, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop  8-3-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartolomeeus, Lambrecht e.v. * verkoper   
Harmens, Liesabeth *    
Ruiniers (Reijniers), Huijbrecht (en 
h.vrouw) 

kopers perc. erve, Lagemierde aende 
Plaetse 

Cornelis van Braeckel (o), 
Barber wed.v. Wouter van 
Helmont (n), Philips Jacops 
van Helmont (w), de kopers 
(z) 

Dijckmans, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
259v en 260, fiche 3, 
rij 5 

Afrekening  22-3-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Cornelis de jonge partij enerz. / erfgen.   
van Dooren, Cornelis de oude + erflater   
Dijckmans, Margriet e.v. * partij anderzijds   
van Campt, Peeter * momboir    
van Dooren, (onm.kind. #) Jan +    
Dijckmans, Maria + moeder van #   
Geenen, (erfgen.) Henderick rentheffers Hoogeloon  
Janssen, Otte vorster / crediteur   
Kemps, Jan Cornelis crediteur   
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
260 en 260v, fiche 3, 
rij 5 

Renonsatie / afstand van nalatenschap  9-4-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Henderick e.v. * renonsan t   
Wouters, Jenneken Wouter Jan *    
Wouters, Geertruijt Wouter Jan     
Verbruggen, Goeijaert assistent   
Wouters, Wouter Jan + # vader / erflater   
Willems, Jenneken wed.v.  # moeder    
Wouters, Marcelis schepen   
Maes, Jan Jans idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
260v, fiche 3, rij 5 Afrekening  9-4-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jenneke wed.v. Wouter Jan 
Wouters + 

partij enerzijds / 
pachteres 

  

Verbruggen, Goeijaert verpachter / partij 
anderzijds 

steede  

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
261 en 261v, fiche 3, 
rij 5 

Overeenkomst (huwelijksvoorwaarden)  26-3-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Antonij wedn.v. Heijltien 
Albers + 

a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Lagemierde  

vander Weege (Weghen), Susanna 
wed.v. Jan Dierck Hoppenbrouwers + 

a.s. bruid / partij 
anderz./ moeder van * 

idem  

vander Maeijden, Geereijt (Geraert 
Jacobs van Amijden !, handtek.) 

zwager / assistent   

Hoppenbrouwers, (kind. * ) Jan Dierck    
Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
262, fiche 3, rij 5 Verkoop  27-4-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Teijs, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
Teijs, (onm.kind) Niclaus Jan    
Ariaenssen, Willem koper ½ schuur (zonder grond), 

Hoogemierde inde 
Hoochstraete 

 

Wouters, Marcelis schepen   
Matteeus, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
262 en 262v, fiche 3, 
rij 5 

Belening in marge: kwitantie en nieuwe 
belening 28-3-1678 

27-4-1672 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Teijs, Jacop Jan e.v. * geldschieter / lener   
Crijnen, Margriet *  perc. beempt, Hoogemierde 

inde Holstraete 
de Aa (o), Jacop Leenders 
(z), de gem. straete (w), ander 
deel (n) 

  de Paeijcloot  
Teijs, Jan i.n.v. momboir   
Teijs, (onm.kind #)Nicolaus Jan    
den Abt van Everboode rentheffer   
 schepenen als voor   
Bierens, Adriaen i.n.v. momboir 1678   
Crijnen, Margriet schoonmoeder 1678   
Hendricks, Jan i.n.v. momboir 1678   
Evers, Antonij Jan i.n.v. toesiender 1678   
Tijsse, (onm.kind.) Jacob Jan    
Anthonis, Maijken geldschietster  / 

leenster 1678 
  

Sweers, Jan verc. momboir 1678   
Lambers, Jan toesiender van #   
Schoormans, Mathijs schepen 1678   
Hobma, H. secretaris 1678   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
262v, fiche 3, rij 5 Verklaring onder ede betr. vaderschap buitenechtelijk kind 28-4-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peeter schepen   
Matteeus, Willem idem   
Laurens, Elisabeth (ca. 21 jr.) gedaagde / deponente   
Duijrcant, Peeter stadhouder / requirant Oisterwijk (kwartier van -)  
Huijsmans, Gijsbrecht Willem molenaar / destijds 

gastheer / vader van * 
Lagemierde  

Laurens, (nat.dochter) Elisabeth  
geboren 25-12-1669 * 

   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
263, fiche 3, rij 5 Overname van rentes  12-5-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Laurens Peter nu rentgelder Hulsel  
Joosten, Jan Peter de jonge broer / eerst rentgelder   
Tijpots, joffr. Berber eerst renthefster sHertogenbosch  
Tijpots, joffr. Catelijn idem   
Coenen, (de kind.) Adriaen nu rentheffers Hilvarenbeek  
vander Voort, Cornelis schepen   
Goutsmits, Peter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
263v en 264, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop / transport (2x) met kwitanties 5-1-1673 
in marge: vernadering 3-10-1672 

28-5-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Hendrick i.n.v. momboir / verkoper   
Fransen, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Mattijssen, Gojart * verkoper   
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Mattijssen, Maeijken * verkoopster   
Goovarts (Goijaerts), Yken moeder van * / 

verkoopster 
  

Mattijssen, Derck * verkoper   
Jooris, Hendrick assistent   
Jacops, Marten (en h.vrouw) kopers perc. dries achter de schuur, 

ca. 2 lopst. 
de gemeijnte (o, w, n), de 
kind. Crijstintje van Mol (z) 

  het Nieuvelt over de santkuil, 
ca. 2 lopst. 

Jan Stevens (o), de erfgen. 
Jan Hermans (n), de 
gemeijnte (z, w) 

Wouters, Marcelis schepen   
Leijtens, Aert idem   
Maes, Jan idem   
Dercks, Stintie (Stijntje) vernaderes   
Mertens, Hendrick gec. momboir   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
264v en 265, fiche 4, 
rij 1 

Verkoop / transport (3x) met kwitanties 5-1-1673 28-5-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Hendrick i.n.v. momboir / verkoper   
Fransen, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Mattijssen, Gojart * verkoper   
Mattijssen, Maeijken * verkoopster   
Goovarts (Goijaerts), Yken moeder van * / 

verkoopster 
  

Mattijssen, Derck * verkoper   
Joris, Hendrick assistent   
Jansen, Bernt koper   
Jansen, Hendrick idem perc. ackerlant, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde int Coldersrode 
achter Jan Peeren stede 

Adriaen Versprevel 
(Verspreuwel) (w), Gojart 
Wouter Cemps (Kemps)(o), 
den ackerweg (n), Joost Aerts 
vanden Poel (z) 

Bockholt, ……. rentmr.   
 schepenen als voor   
  het Nieuvelt, Hoogemierde 

ontrent den Berch in 
Coldersroode 

de gemeijnte (o, n), de erfgen. 
Jan Hermans (w), Jan 
Hendrick Sweerts (z) 

Petersen, Cornelis koper heijveldeken, 3 spints. , 
Hoogemierde in 
Coldersroode 

Meeus Hendrickx (n), de 
gem. straete (o), Jan Hermen 
Peters (w), Wouter Gerits (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
265v, fiche 4, rij 1 Gelofte met kwitantie 11-7-1697 11-7-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Cornelis Petersen schepen / gelover Hulsel  
Goutsmijts, Peter idem / idem   
Sweerts, Jan Henderijck oud schepen / idem   
Joosten, Jan Peter idem / idem   
Fabrij, Gojert borgemr. / idem   
Wittens, Hendrijck Hendricks crediteur / rentheffer   
Dijckmans, Peter schepen   
Matteus, Willem idem   
Goutsmits, Peeter idem 1697   
Ansems, Michiel idem   
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Stelt, Ns. secretaris 1697   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
op binnenkant omslag, 
fiche 4, rij 1 

Gedeelte van index betr. ontbrekende bladzijden zie onder 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

datum en folio 

Sweerts, Jan Hendrick 
de Kerk van Hulsel 

rentgelder 
renthefster 

den halven dries 28-4-1664 (fol. 56v) 

Martens, Peeter Jacob 
Leijtens, Maaijke wed.v. Wouter 
Verbruggen +  
(grootmoeder vrouw Jansens) 

gelover / debiteur 
 
creditrice 

 9-5-1669 (fol. 184) 

Meijs, Joost Jan 
Panenborgs, Adriaen 
vanden Barge, Goijert 

transportant 
verkrijger 
rentheffer 

 
den Witten beempt 

30-3-1667 (fol. 119v) 

de Regenten van Hulsel 
 
 
Boekholt, ……. 

verkrijgers 
 
 
rentmr. / adviseur 

het kostershuijsje met het 
hofke neffens het Reijvelken 
ofte loopken 

11-10-1668 (fol. 154) 

van Doren, Aalb. Corn.   (fol. 25v) 
 
 

Einde sept. 2014 


