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folio no. soort akte opmerkingen datum 
ongen., fiche 1, rij 1 Overeenkomst (huwelijksvoorwaarden)  15-2-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Marcelis president Hoogemierde  
vander Speeck, Antonij schepen   
Jans, Paulus a.s. bruidegom   
Hellegers, Maijken Jan a.s. bruid   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport erfdeel (1/3)  27-12-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

(Paridaens), Adriaen Adriaens verkoper   
Wouters, Paulus  idem   
Paridaens, (erfgen.) Mathijs + erflater   
Wouters, Paridaen koper   
Cornelis, Pieternel    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2, fiche 1, rij 1 Testament  1-5-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peter schepen Hulsel  
Janssen, Jacob idem   
Goris, Gerit (Geraert) Jan * testateur   
Pluijms, Jenneken Adriaen e.v.* testatrice (ziek)   
Pluijms, Cornelia zuster / gelegateerde   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3, fiche 1, rij 1 Testament  7-5-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Marcelis president Hoogemierde  
Adriaens, Goijert schepen   
Willems, Jan Stevens testateur   
Peters, Anneken Gerrit dienstmeid / erfgen.   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4, fiche 1, rij 1 Erfdeling  1-4-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Lambert Bartholomeus + erflater   
Verhagen, Bartel Lambers condivident 1e kavel   
Verhagen, Peter Lambers idem kamer, den buijlens ?, schop, 

schuur, ½ aenstede (n) 
 

  den Breemacker de heer Winteroij (o, z), de 
Heerestraet (w), Jan Harmans 
(n) 

  ½ den Pontacker (z) de gem. wech (o), de heer 
Winteroij e.a. (z), Maijken 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 84 
door E.A.M.Verspaandonk 

 2

Verbrugge (w), ander deel (n) 
  het Havervelleken Cornelis van Doorn (o), Peter 

Swanen (z), de Hoolstraet (w) 
, Maijken Verbruggen (n) 

Verhagen, Maria Lambreghs condividente 2e kavel   
Verhagen, Catholijn Lambreghs idem   
Verhagen, Jenneken Lambreghs idem keuken, kelder, hoogkamer, 

winckeltje en achterhuijs, 
achterste schop, ½ aenstede 
(z) 

 

  ½ den Pontacker (n) de gem. wegh (o), ander deel 
(z), Maijken Verbruggen (w), 
het Bercken straetje (n) 

  den Bullensbeempt Maijken Verbruggen (o, z), 
de Aa (w), de erfgen. Michiel 
Bartholomeus (n) 

  het Hogemiertse ackerken Maijken Verbruggen (o, z), 
de gem. straet (w, n) 

  de Santkuijl Pieter Swanen (o), Jan 
Herman Wittens (z), Maijken 
Verbruggen (w), de gem. 
straet (n) 

  het Heijvelt Adriaen Panenburgh (o), Jan 
Willem Plompen (z), Frais 
Jansen (w), Cornelis van 
Doorn (n) 

  den Hogemierssen beempt de wed. Hendrick Wittens 
(o), Maijken Jan Hermans (z), 
de Aa (w), Maijken 
Verbruggen (n) 

Harmans (Hermans), Adriaen momboir   
Verhagen, Anthonij Michielse toesiender   
  put, backhuijs, kalck kuijl, 

looikuip, kleijn kamerken 
 

Coolen, Jan schepen Lagemierde  
Hendricx, Adriaen idem   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5, fiche 1, rij 2 Erfdeling  6-1-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crollen, Willem condivident 1e kavel kamer, ½ hoff, den Bieshoff  
  den Fendert (voorste part)  
  den Langen acker, ca. 3 lopst. het Clooster ven Everbede 

(o), Claes Plompen (z, w), de 
kind. Adriaen Cornelis (n) 

Leijten, (de kind.) Hendrick rentgelders ?   
Crollen, Adriaen condivident 2e kavel keuken, stal, kamer, ½ hoff, 

aengelagh 
 

  den Fijndert (achter)  
  ½ den Hogen acker Jan Frans Lemmens (o), 

Hendrick vanden Bergh (z), 
Hendrick Leijten (w), ander 
deel (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
vanden Sande, (kind.) Servaes Wouters condividenten 3e kavel ½ den Hogen acker Jacob Goijers (o), ander deel 

(z), Adriaen Bierens (w), 
Wouter vanden Sande (n) 
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  den Ouwen boght Geertruij van Dijck (o), Jan 
Maes (z), Hendrick Leijten 
(w), Aert Leijten (n) 

  den Fijnart (midden)  
  kamer aenden Ouwen dijck  
de Beurse rentheffer   
Martens, Maijken renthefster   
Hoffmans, Jan    
Crollen, Jan + erflater   
Servaessen, Margriet + erflaatster   
vanden Bergh, Marcelis president   
Adriaens, Goijert schepen   
vander Speeck, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6, fiche 1, rij 2 Verkoop erfdeel  28-12-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Mathijs verkoper   
Goijers, Adriaen Jacob koper   
Goijers, Goijert Jacob idem goederen in de Stat, 

Hogemiert 
 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
vanden Bergh, Marcelis president   
Bierens, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7, fiche 1, rij 2 Verkoop   14-12-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Adriaentje * verkoopster   
Willemsen, Willem e.v. *    
Verbruggen, Mathijs (en h.vrouw) kopers den Rispacker, ca. 5 spijnts., 

Hoogemierde 
Jan vanden Oudenhove (o), 
de erfgen. Jan Potters (z), 
Embreght Dijckmans (w), 
Marcelis vanden Bergh (n) 

vanden Bergh, Marcelis president   
Jacobs, Tomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8, fiche 1, rij 2 Vernadering  27-12-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Catholijn vernaderes   
Jansen, Corstiaen vernaderaar   
Verbruggen, Matthijs Goijers koper acker  
Peters, Adriaentje * verkoopster   
Willemsen, Willem e.v. *    
 schepenen als voor Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9, fiche 1, rij 2 Verkoop (2x)  31-12-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulsmans, Jan verkoper   
Jansen, Willem (en h.vrouw) kopers ½ den Deenen dries, Hulsel  
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aen het Egh ent 
den Armen van Legemierde rentheffer   
Hulsmans, Frans (en h.vrouw) kopers huijsken aen het Voort ent , 

met landerijen 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 2 Verkoop met kwitantie 18-6-1691 8-11-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reijniers, Huijbrecht * verkoper   
……….., Peternella e.v. * verkoopster   
Bartholomeus, Peter koper huijsinge met het aengelagh 

en acker daeraen, ca. 4 lopst. 
 

  het Eerssel, ca. 2 lopst.  
het Corpus van Legemierde rentgelder   
Hendricks, Adriaen schepen   
Hermans, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11, fiche 1, rij 3 Borgstelling betr. karren voor het leger (oorlog) 26-8-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Marcelis president / borg Hoogemierde  
Adriaens, Goijert schepen / idem   
vander Speeck, Anthonij idem   
Hendricx, Adriaen idem Lagemierde  
Hermans, Adriaen idem   
Goutsmits, Pieter idem Hulsel  
Staps (Stapts), Hendrick idem   
Kaersmans (Kaersmakers), Wilhelm advocaat / requirant sHertogenbosch  
  den Hage   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 3 Verkoop  4-3-1689 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Maijken Adriaen * verkoopster   
Cornelis, Peter e.v. *    
Jansen, Marten zoon v. * / koper ½ stede, huijs, hoff etc.,  op 

den Kouwenbergh , Hulsel 
 

Jansen, Gerrit broer / mede verkoper 
(1/12) 

  

Goutsmits, Peter schepen Hulsel  
Ansems, Michiel oud schepen   
Peters, Perijn Joost    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13, fiche 1, rij 3 Testament  10-1-1689 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Baltus * testateur   
Anthonis, Anneken e.v. * testatrice   
  huijs, hoff etc. in de 

Hooghstrate 
 

  den Deurhoff aenden 
Heijkant 
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  de Paeijkloot  
  den Heijboght  
vanden Bergh, Marcelis president   
vander Speeck, Anthoni schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 bis, fiche 1, rij 3 Verkoop  2-1-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Anneken verkoopster   
Bossers, Lambertus i.n.v. verkoper   
Bossers, (onm. kind *) Lambertus    
van Alphen, Dinghen Janssen moeder van *   
van Alphen, Peeter verkoper   
van Alphen, Paradanus Janssen idem   
Paradaens, Mathijs + erflater   
Wouters, Paridaen (en h.vrouw) kopers 2/3 huijsinge, schuur, schop, 

landerijen 
 

Hermans, Adriaen schepen   
Hendricx, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14, fiche 1, rij 3 Borgstelling  29-4-1689 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Tongeren, Anthonij borg   
Vijvers, Elisabeth Jan requirante   
Peridaens (Paridaens), Mathijs requirant   
Peters, Jan    
Sebastianij, Hendrick contraborg   
Colen, Jan Wouter schepen   
Hendrick(s), Adriaen idem   
………. de scheper (= schepen ?)    
Kemps, Jan Anthonij    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15, fiche 1, rij 3 Erfdeling  1-9-1689 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peter * + erflater   
Martens, Catholijn + e.v. * erflaatster   
Harmans (Hermans), Harman Peter condivident huijs aent Wellesende, grote 

schuur, varkenskooi en 
aengelag met het Jacobs 
daarbij gelegen 

 

Adriaens, Wouter bewoner   
  den Buntacker  
  den Mispelboght  
  Lijs Mijssen boght  
  grote en kleine beemt aen het 

Rouken 
 

  den Veterbeemt voor en over 
de Aa 

 

  het Heijbochtje aende Snellen 
beemt 

 

  het Batenbeemdeken met den 
Horst 
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  het Achterste heijvelt aen het 
straetje 

 

Hermans, Maijken Jan creditrice   
korenrent van Reusel    
Harmens, Jan Peter condivident huijsinge etc. in ’t 

Coldersrode, Hoogemierde 
 

  den Daelacker, Lagemierde  
  den Ronckert  
  Lijs Huijpen halven beempt  
  het Leenboghtje  
  bakhuis aan het groot huis  
Rijsbosch, ……. crediteur Hilvarenbeek  
Postelse cijns    
  (samen:) het huijs van Hans 

van Dijck aen het Wellesende 
met het aengelagh, kleine 
schuur aan het groot huis 

 

  het Voorlant met het 
Voorackerken daer aen 

 

  den Heijboght bij de Nulle  
  den Diesterbeempt  
  de Else  
  den Donckbeempt met den 

Horst 
 

  heijvelt aende Nulle  
  het Weijvelt voor en over de 

Aa 
 

Hermans, Adriaen crediteur   
den Armen van Reusel rentheffer   
Coolen, Jan Wouter schepen   
Hendricx, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16, fiche 1, rij 4 Gelofte / belening in marge: aflossing 1697 19-6-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Paridaen * debiteur / rentgelder   
………, Perijn e.v. * debitrice / rentgeldst.   
Kemps, Hendrick geldschieter / rentheff.   
Paridaens, Matthijs    
  de Beecke aenden 

Braeckhoeck 
Wouter Jan Maes (o, w), 
Jacob Peters (z), de Beecke 
straet (n) 

  den Adriaenen acker, ca. 2 
lopst. aenden Braeckhoeck 

Jan Corstiaen Dijckmans (o), 
de Beeckestraet (z), Wouter 
Jan Maes (w), den santwegh 
(n) 

Harmens (Hermans), Adriaen schepen   
Hendricks, Adriaen idem   
Hobma, H. secretaris   
Kemps, Jan Antoni ontvanger 1697   
Lemmens, Adriaen schepen 1697   
Peeters, Herman idem   
Stelt, Ns. secretaris 1697   

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17, fiche 1, rij 4 Transport na verkoop d.d. 6-2-1691  3-5-1691 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matthijsse, Corstiaen verkoper   
Adriaens, Jan e.v. * idem   
Matthijsse, Elijsabeth *    
Jans, Dingen verkoopster   
Swanen, Adriaen Jacob # koper   
………., Jenneken e.v. #  den Griet Maijs dries  
  de Braecke  
Hermans, Adriaen schepen   
Hendricks, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18, fiche 1, rij 4 Erfdeling  5 (7)-5-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrij, Nicolaes + erflater   
…….., Maijken e.v. * condividente rest in de Kerckenbocht met 

den dries 
 

  den Stockacker  
van Dorste, Barnart *    
Sweers, Jan Peter i.n.v. moeder # condivident het Blacke beemdeken op het 

hoeckxken vant haer 
 

  beddeken in den 
Kerckenbocht 

 

  ackerken achter de kerck  
Sweers, Anneken Peter #    
vanden Bergh, Marcelis president   
Goutsmits, Peter schepen Hulsel  
Staps, Hendrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 18 en 19, fiche 
1, rij 4 

Overdracht  29-4-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Niclaes * transportant   
Faebrie (Fabri), Magdalena verkrijgster   
Fabrie, Niclaes + erflater   
Peuters, Peternelle e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 18 en 19, fiche 
1, rij 4 

Overdracht (2x)  4-5-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Huijbrecht * transportant   
Faebrie (Fabri), Magdalen verkrijgster   
Fabrie, Niclaes + erflater   
van de Moer, Marie e.v.*    
Aerts, Jan    
Fabri, Maria transportante   
van Dorsten, Vinsent verkrijger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19, fiche 1, rij 4 Verkoop  10-3-1691 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Paridaen * verkoper   
……….., Parijn e.v. * verkoopster   
Stevens, Jan # koper   
………., Maria e.v. # koopster stede, huijsinge, schuur, 

landerijen etc., Hulsel 
 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
  den Dennendries  
Goutsmits, Pieter schepen   
Staps, Hendrick idem   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20, fiche 1, rij 4 Verkoop  4-2-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Maijken Wouter verkoopster   
Wouters, Cornelia idem   
Wouters, Jenneken idem   
Wouters, Anneken idem   
van Beurden, Huijbert Jansen e.v. * verkoper   
Jacobs, Margriet Wouter *    
Wouters, Jacob (en h.vrouw) (broer ) / kopers stede, huijsinge, schuur, 

landerijen etc. 
 

vander Speeck, Anthonis schepen   
Adriaens, Goeijaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 22, fiche 1, rij 4 Verkoop (2x)  13-2-1691 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbuijte, Anneken Jan * verkoopster   
Aerssens, Sijmon e.v. *    
Hermans, Dirck Adriaen # koper   
………., Dingen e.v. #  het Brugh beemdeken, ca. 1 

lopst. (leengoed) aende 
pastorij 

 

Hendricx, Adriaen schepen   
Hermans, Adriaen idem   
Coolen, Jan leenman   
Wittens, Jan Herman idem   
van Helmont, Wouter Jacobs koper ackerken aenden Libben 

bught 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23, fiche 1, rij 5 Kwitanties  23-4-1692 en  

8-1-1693 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Schoot, Huijbertus debiteur Breda  
de Ladale, ……. crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24, fiche 1, rij 5 Overeenkomst betr. verkoop erfdeel / in marge: 

kwitantie 1693 
28-3-1692 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ladale, Everdt partij enerzijds   
Verschote, Huijbrecht *(ook i.n.v. broer 
en moeder) 

partij anderzijds   

vander Linden, Elisabet idem / nicht van *   
Huijbreghs, Lecia / Licia (Lucia) + bagijntje / erflaatster Herentals (goederen in 

Lagemierde en Herentals) 
 

Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricks, Adriaen idem   
van Schoot, Hubertus * !    
Stelt, Ns. secretaris 1693   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25, fiche 1, rij 5 Verkoop met kwitantie 1695 3-3-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Jan * verkoper   
……….., Mechtelt e.v. * verkoopster   
Verhagen, Bartholomeus # koper   
………, Elisabeth e.v. # koopster ½ de Else, ca. 90 roeden, 

Lagemierde, het Wellensende 
(leen van Grobbendonck) 

 

Evers, Thomas daarvoor eigenaar   
Wittens, Jacobus zoon van *   
Henricx, Adriaen schepen   
Lemmens, Adriaen idem   
Mijs, Wouter Joost leenman   
Coolen, Michiel idem   
Stelt, Ns. secretaris 1695   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26, fiche 1, rij 5 Verkoop  12-2-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosten, Lafrais Peter verkoper   
…….., Catholijn wed.v. Hendrick 
Danen (Damen ?)+ (en kinderen ) 

kopers den Bogaert acker, ca. 2 
lopst., Hulsel 

Gerrit Jan Goris (o), ander 
deel (z), Bartel Jansen (w), 
Jan Lafrais Goutsmits (n) 

Joosten, Peter + daarvoor erflater   
Danen, Bastiaen  zoon   
vanden Broeck, Evert e.v. #    
Danen, Dorethea # dochter   
Goutsmits, Peter schepen   
Staps, Hendrick idem   
Ansems, Michiel oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27, fiche 1, rij 5 Verkoop  ……… 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecken ?, Tanneken wed.v. Niclaes 
Beecken 

verkoopster   

vanden Oudenhove, Jan Stevens (en 
h.vrouw) 

kopers ¼ stede, huijsinge, schuur, 
landerijen, Hoogemierde inde 
Stadt Luttel Turnhout 
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vanden Bergh, Marcelis president   
Bierens, Adriaen schepen   
vanden  Sande, Wouter getuige   
Miertmans, Joost idem   
Maes, Jan Jansen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28, fiche 1, rij 5 Overeenkomst (huwelijksvoorwaarden)  7-2-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Sande, Gijsbrecht Peters 
wedn.v. Catholijn Peter Hermans + 

bruidegom   

Corstiaense, Anneken Hendrick bruid   
Corstiaense, Corstiaen Hendrick broer / assistent   
vanden Bergh, Marcelis president   
Jacobs, Tomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29, fiche 2, rij 1 Overeenkomst   7-2-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Sande, Gijsbert wedn.v. 
Catholijn Peter Hermans + 

partij enerzijds   

Harmans (Hermans), Herman Peters momboir / part.anderz.   
vanden Sande, (onm.kind.) Gijsbert    
vanden Bergh, Marcelis verv. toesiender / 

schepen 
  

vanden Sanden, Jan beoogd toesiender   
Luijten, Tomas Jacobs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30, fiche 2, rij 1 Verkoop  26-2-1682 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Evers, Tomas verkoper   
Mijs, Wouter Joost * koper   
Wittens, Maria e.v. * koopster den Voortacker den Hogen wegh (o), Wouter 

Jacobs van Helmont (z), de 
Broeckant (w), de erfgen. 
Hendrick Huijbreghts (n) 

Hermans, Herman schepen   
Lemmens, Adriaen idem   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31, fiche 2, rij 1 Erfdeling  18-12-1681 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hobma, Hendrick curator   
Schuijrmans (Schuermans), Jan 
Anthonij + 

erflater   

Plompen, Jan Willem momboir   
Mijs, Jan Joost toesiender   
Schuijrmans, (onm.kind.) Jan Anthonij condividenten 2e kavel voorhuijs met het achterhuijs, 

hoff, appelbomen 
 

  ½ dries in de aenstede achter Huijbreght Adriaens (o), 
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andere delen (z, n), Adriaen 
Hermans (w) 

  ½ achter in den Tommel de erfgen. Huijbreght 
Adriaens (o), de kerckpat (z), 
Adriaen Hermans (w), ander 
deel (n) 

  achterste ½ in den 
Werffacker 

de Groene wegh (o), Jan 
Wouter Gerrits vanden Berg 
(z), de Heijlaren straet (w), 
ander deel (n) 

  de Spije met de Vellekens 
daer aen 

de gem. heijde (o), Frans 
Hendricx e.a. (z), Hendrick 
Jan Peters (w), Jan Wouter 
Koolen (n) 

  ½ den Lamberbocht achter Lijntje Korsten (o), de 
kerckpat (z), de gem. straet 
(w), de erfgen. Hercules 
vander Wegen (n) 

  ½ heijvelt aende Postelse 
kant (w) 

 

  ½ heijvelt inde Heijlaren (n)  
  den Lamberbocht vooraan Lijntje Korsten (o), de erfgen. 

Hercules vander Wege (z), de 
ackerstraet (w), de erfgen. Jan 
Dirck Hoppenbrouwers (n) 

  het Lijs Maes heijvelt de Heijlaren straet (o), de 
erfgen. Jan Dirck 
Hoppenbrouwers (z), Adriaen 
Peters (w), de erfgen. 
Hendrick Huijbreghs (n) 

Peters, Hendrick Jan momboir   
vander Voort, Willem toesiender   
Hendricks, Pieter Jan (onm.) condivident 1e kavel kamer, ½ schuur, hoogkamer, 

kelder, 15 roeden erf voor in 
de Tommel met de helft voor 
in de Tommel 

de erfgen. Huijbreght 
Adriaens (o), ander deel (z), 
Adriaen Hermans (w), ander 
deel (n) 

  voorste ½ dries inde aenstede Huijbreght Adriaens (o), 
ander deel (z), Adriaen 
Hermans (w), Willem vander 
Voort (n) 

  den Heijhorst beempt de erfgen. Hercules vander 
Wege (o, n), de wed. Wouter 
Goijers / Jan Peter Jacobs (z), 
Hendrick Wittens (w) 

  ½ den Werffacker vooraan de Groene wegh (o), ander 
deel (z), de Heijlaren straet 
(w), Adriaen Hermans (n) 

  ½ heijvelt aende Postelse 
kant (o) 

 

  ½ heijvelt inde Heijlaren (z)  
  den Beecken acker Adriaen Hermans (o), Mathijs 

Paridaens (z), Willem vander 
Voort (w), de erfgen. 
Anthonij Schuijrmans (n) 

Peters, Jan Hendrick + erflater   
den Armen van Legemierde rentheffer   
Hermans, Herman schepen   
Lemmens, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32, fiche 2, rij 1 Verklaring / Testament d.d. 31-5-1691  14-2-1692 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Adriaen schepen Lagemierde  
Ras, Peter vorster   
Bartholomeus, Marij (Maria / Maijcke) dochter / requirante   
…………, Margriet moeder / testatrice 

(ziek) 
  

vanden Bergh, Marcelis president   
Jacobs, Tomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33, fiche 2, rij 1 Vernadering koper weigert 28(29)-1-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crollen, Adriaen Jan * vernaderaar   
………, Anneken e.v. *    
Leijten, Hendrick Aert # koper   
………, Lijsabeth e.v. #    
van Mol, Matthijs verkoper Hoogemierde  
vanden Bergh, Marcelis president   
Bierens, Adriaen schepen   
Paulij, …….. advocaat Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2, rij 1 Verkoop  in marge: kwitantie 1694 29-2-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ladale, Evert verkoper   
de Ladale, Jacobus vader / assistent   
Mijs, Wouter Joost * koper   
……….., Maria e.v.*  den Ronckert, ca. 2 lopst., 

Lagemierde (leengoed van 
den Bogaert) 

den Hogen wegh (o), de 
kopers (z), den Broeckkant 
(w), Wouter van Helmont (n) 

Hendricx, Adriaen schepen   
Lemmens, Adriaen idem   
Mijs, Jan Joost leenman   
van Helmont, Wouter idem   
Hobma, H. secretaris   
Stelt, N. secretaris 1694   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35, fiche 2, rij 2 Verkoop  in marge: kwitantie 1695 29-2-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ladale, Evert verkoper   
de Ladale, Jacobus vader / assistent   
Verhagen, Bartholomeus * koper   
………., Elisabeth e.v. *  ½ de Else, ca. 90 roeden, 

Lagemierde (leen van 
Grobbendonck) 

 

Evers, Tomas daarvoor eigenaar   
 schepenen etc.als voor   
van Tongeren, Anthonij leenman   
Colen, Peter Michiel idem   
Stelt, N. secretaris 1695   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 bis, fiche 2, rij 2 Vernadering betr. koop d.d. 5-9-1691 24-1-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Adriaen vernaderaar   
vander Speeck, Anthonij verkoper   
Verspaendonck, Jan Dieles koper het Leijbroeck  
  het Groot heijvelt  
vanden Bergh, Marcelis president Hoogemierde  
Luijten, Thomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38, fiche 2, rij 2 Verkoop  beschrijving van eerdere verk. 1684 24-8-1686 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Adriaen Cornelis verkoper   
……, Maijken wed.v. Marten Jacobs + koopster den Boght, ca. 1 lopst. aen de 

Twisselt 
de koopster (o), Hendrick 
Miertmans (z), de verkoper 
(w, n) 

vanden Bergh, Marcelis schepen   
vander Speeck, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
ongen., fiche 2, rij 2 Verkoop   24-8-1686 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vrancken, Jaecquelijn verkoopster   
Martens, Jan (en h.vrouw) kopers het Breveets (Breevens) velt  

in het Coldersrode aen het 
Breveen, ca. 3 lopst. 

Maijken Jan Hermans (o ), de 
gemeijnte (z), de erfgen. 
Tomas Evers (w), Jan Sweers 
(n) 

 
 

Einde jan. 2014 


