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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v Erfdeling  17-10-1579 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Anthonis Michiel condivident die groote camer metter 
schueren, die schaepskoije, 
1 ½ lopst. lants inde aenstede 

oost de kind. Jan Paridaens, 
Henrick Willem Jacops, 
ander deel 

  stuck driesch inde aenstede west Goijaert Wauters 
vanden Berge, de vroente, 
ander deel 

  ½ den Gerstacker Henrijck Willem Jacops, de 
kind. Dierick Beelen 

  ½ den Loeacker noord Goris Toemis, Dierick 
Beelen, de wed. Aert Diericx 

  ½ den Aerts acker zuid Jan Peter Dijcmans, Jan 
Wauters van Beerse, den 
gemeijnen lijwech 

  ½ heijvelt zuid Henrick Willem Jacops, 
Cornelis Toemis, de gemeijn 
straete 

  ½ de Baerschot Lijsbet Kempts, Cornelis 
Thomaes, den lijwech 

  ½ de Beecken noord de kind. Joest 
Hulselmans, Henrick Willem 
Jacops, ander deel 

  ½ steeken Dierick Beelen, de vroente 
Paridaens, Hr. Frans rentheffer   
Jannis, (erfgen.) Magriet rentheffers   
Zeelen, Goijaert (Ceelen) rentheffer   
………… rentheffer Antwerpen  
de taeffele des h.geests, Hoogenmijerde renthefster   
de taeffele des h.geests, Nederenmijerde renthefster   
onser vrauwen altaer Hoogenmijerde rentheffer   
de pastorije van Nederenmijerde renthefster   
Aerts, Cornelis Michiel momboir   
Paridaens, Bartolomeus Jans toesiender   
Aerts, (kind.) Anthonis Michiel  condividenten  
vanden Berge, Goijaert schepen   
Roeffs, Jan Amijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v Renonsatie / afstand van erfdeel  en 

gelofte 
 22-12-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijelmans, Henrick Willem e.v. * renonsant   
Gherits, Catharijn Adriaen Jan *    
Gerits, Adriaen Jan + # (schoon)vader /erflater   
Willems, Anna wed. v. # / e.v. ^ geloofster   
Willems, Henrick Peter schepen   
Fransse, Jan schepen   
Wouters, Jan ^    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 Verkoop / transport erfdeel  19-9-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Zeebrechs, Toemis Toemis + e.v.* erflater   
………, Johanna * + erflaatster   
Mesmaeckers, Jan Henrick e.v. # verkoper / momboir   
…………, Marie #    
Aertssen, Michiel toesiender / verkoper   
Zeebrechs, (onm. kind) Mertten (verkoper)   
van Dun, Dierick Bartolomeussen momboir / verkoper   
van Dun, (onm. kind.) Dierick Jansen (verkopers)   
Joris, Peter Henrick momboir / verkoper   
Mijerdmans, (onm.kind. 1e huw.) 
Wauter Cornelis 

(verkopers)   

Zeebrechs, Goris Toemis koper ½ aenstede, huijsinge, 
Hoogemijerde, die Stadt 

rontsomme in de gemeijnte 

Jacops, Henrick Willem schepen   
Fransen, Wauter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 Transport erfrente  19-9-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeebrechs, Goris Toemis transportant   
Zeebrechs, (kinderen) Jan Toemis mede transportanten   
Zeebrechs, Toemis Toemis + * erflater / eerst renth.   
…….., (erfgenamen) Johanna + wed.v.* verkrijgers (als voor)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 en 2v Transport erfdeel  19-9-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijsen, Peter Herman momboir / transp.i.n.v.   
Zeebrechs, (onm. kind.) Jan Tomis mede transportanten   
Zeebrechs, Goris Toemis verkrijger ¼ aenstede metter huijsingen  
Zeebrechs, Tomis Toemis + erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v Transport   19-9-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeebrechs, Goris Toemis transportant   
Gijsen, Peter Herman momboir verkrijger 

t.b.v. 
  

Zeebrechs, (onm. kind.) Jan Toemis verkrijgers ¼ beemd, Hoogemijerde kind. Jan Gijsen, die gemeijn 
Aa, de vroente 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v Gelofte / vestiging van rente  19-9-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeebrechs, Goris Toemis gelover / rentgelder aenstede metter huijsingen, 
Hoogemijerde 

rontsomme aende gemeijnt 

Gijsen, Peter Herman momboir /renth.t.b.v.   
Zeebrechs, (onm. kind.) Jan Toemis rentheffers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 Geschil / overeenkomst  25-7-1580 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerits, Mathijs Steven weduwn.v. * partij enerzijds   
Schuermans, Mariken Anthonis + *    
Schuermans, (onm. kind.#) Jan Anth.+ partij anderzijds   
Schuermans, Catelijn Anthonis +    
Schuermans, Anthonisken Jan Anth. #    
Schuermans, Hanneken Jan Anthonis #    
Schuermans, Heijnken Jan Anthonis #    
Bauwens, Tobe ?    
  Breda  
vanden Berge, Goijaert schepen / adviseur   
Daniels, Willem oud schepen / adviseur   
Theus, Willem Jan oud schepen / adviseur   
Casteleijns, Mr. Jan licentiaat /adviseur   
van Dunne, Aert Aertsen adviseur   
vande Venne, Cornelis idem   
Merttens, Jan idem   
Cornelis, Lambrecht idem   
vanden Heirtganck, Jan Peterssen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v Transport erfrente  25-7-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Heirtganck, Sebastiaen Peters momboir / transport.   
Smeijers, Bartolomeus Jan toesiender / transport.   
Schuermans, (onm.kind.) Jan Anthonis transportanten   
Luijten, Mathijs Steven Geraerts verkrijger   
Meus, Jan Goijaert Jan gelover / rentgelder 

1564 
aengelage, huijs, hoff, etc. , 
Hulsel 

 

Meus, Marie Goijaert Jan eerst renthefster   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Daniels, Willem oud schepen   
Theus, Willem Jans oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v Erfdeling van renten  18-12-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Aerts Mathijs condivident   
Loijens, Wouter rentgelder Casteren ?  
Luijten, Mathijs Aerts Mathijs condivident   
Vossen, Pauwels rentgelder Baesschot (Baarschot)  
Luijten, Aleijt Aerts Mathijs * condividente   
Bartholomeeus, Peter e.v. *    
Ansems, Ariaen rentgelder   
Timmermans, (kind.) Dierick Mertten rentgelders   
Mijs, Lauwreijs Aert rentheffer   
van Dunne, Aert Aertsse momboir van #   
Luijten, Anneken Aerts Mathijs # condividente   
Willems, Ariaen rentgelder   
Luijten, Aert Mathijs + vader / erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 t/m 5 Verkoop gemeentegronden Hulsel met instemming notabelen 29-10-1575 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loeven, Henrick schepen / verkoper   
vanden Berge, Goijaert schepen / verkoper   
Moeren, Peter schepen / verkoper   
Willems, Henrick Peter schepen / verkoper   
Lemmens, Wauter Franschoijs  schepen / verkoper   
Dijcmans, Jan Peter schepen / verkoper   
Gijsbrechts, Evert Willem schepen / verkoper   
Meus, Jan Goijaerts koper stuck nieuw erffs, 215 

roeden, inde Wijelrijt, Hulsel 
nieuwe erven v. Henrijck Jan 
Paridaens, nieuw erf Michiel 
Aerts, eigen beemd, de 
vroente 

Geenkens, Jan Henricks Peter koper parceel inde Neerstraet 
westwaerts, 77 roeden 

de potinge v. Frans Aerts van 
Gorop, ander deel de 
Neerstraet, de vroente 

  parceel op die Leemscuijlen, 
250 roeden, Hulsel 

ander deel de Leemscuijlen, 
Moors Cornelis, die vroente 

Paridaens, Henrick Jans koper parceel nieuw erffs inde 
Wijelrijt, 200 roeden 

oost de Wijelbeempt v. 
Moers Cornelis / goidshuijs 
van Postel, noord nieuw erf 
Jan Goijaerts, de gemeijnt 

Ancems, Aert Goijaerts koper parceel nieuw erffs inde 
Wijelrijt, gent. die 
Rootcuijlen, 153 roeden  

Peter Everaerts Moeren / 
Matthijs Aerts, de vroente, 
nieuw erf  v.Michiel Aerts, de 
vroente 

  die Hannenvoortsen Wijelrijt Cornelis Goutsmets, de 
vroente 

Puts, Evert Willem Gijsbrechts koper parceel erffs inde Neerstraet, 
82 roeden 

de potinge v. Magriet Rijsens, 
nieuw erf Mertten Emmens, 
de potinge v. Henrick 
Rijsens, den gemeijnen wech 

Emmens, Merten Henrick koper parceel erffs inde Neerstraet, 
79 roeden 

de potinge v. Jan Rijsens 
stede, den gemeijnen wech, 
nieuw erff Evert Puts, nieuw 
erff Jan Rijsens 

Cornelis, Moers koper parceel erffs de Leemscuijlen, 
139 roeden en die potinge  
56 ½ roden 

koper, die vroente, nieuw erff 
Jan Rijsens, de vroente 

Aerts, Michiel koper parceel erffs inde Wijelrijt, 
194 roeden 

nieuw erff v. Jan Goijaerts, 
nieuw erff v. Aert Goijaerts 
Ansems, goidtshuijs van 
Postel / Jan Paridaens, de 
vroente 

  Hoecxken erffs voor zijnen 
Overbocht? 

 

Moeren, Peter Everaerts koper parceel erffs het Bleck die potinge v. Evert Puts, de 
vroente 

Meus, Cornelis Peter koper dat Vlaschvenne de gemeijnt 
  parceel voor zijn lege steede  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v en 6, fiche 1, rij 1 Erfdeling  indeling partijen niet duidelijk ! 29-9-1579 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Eeffs, Mertten Jan    
Eeffs, Wauter Jan momboir   
Eeffs, (kinderen) Michiel    
Mattheus, Huijbrecht    
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Henricks, Aert Berts voorn. condividenten 
grootmoeders zijde 

  

Toemaes, Lauwreijs rentheffer Reusel  
……, Jan die cuijpere rentgelder   
Dijckmans, Corstiaen Peter rentgelder   
Neeffs, (erfgen.) Jan rentgelders   
Pauwels, Jan rentgelder   
Luijen, Jan Meeus rentgelder   
van Essche, Dirck rentgelder   
Willemsen, Marcelis    
Cornelis Maurus    
Jannis, Elert ?    
Jacops, Henrick Jan    
Jacops, Gerit i.n.v. vrouw    
Jans, Servaes    
Stroobants, Jan i.n.v. vrouw    
Coppen, Willem Jans  brieven gevest op Jan 

Willems 
 

Verhoeven?, Jacop allen voorgenoemd 
condividenten 
vaderlijke zijde 

  

Schoenmakers, Dirck rentheffer   
Dijelen, Peter rentgelder   
Scholvert, Mattheeus rentgelder   
….., Mathijs den wever rentgelder   
Meeus, Wouter rentgelder   
Wijerocx, Willem rentheffer Eersel  
Mijerdmans, Wouter Cornelis allen hieronder 

condividenten 
moederlijke zijde 

  

Rijsens, Jan gemachtigde   
Poss, Jan Zeebrechs constituant   
Bonaerts, Joris Jan i.n.v. vrouw    
Willems, Jan Peter momboir   
Poss, Laureijs Zeebrechs (onm.)   
  brieven gevest op Zebert Pos 

en op Heijlwich Zebrechts 
Poss 

 

Cocx, Cornelis rentgelder   
Michiels, Jan rentgelder   
Hermans, Wouter Jan rentgelder   
Dijckmans, Corstiaen Peter rentgelder   
Lemmens, Peter rentgelder Hapert  
Gheenen, Oriaen Jan rentgelder   
Willems, Willem Jan + erflater   
Moeren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6, fiche 1, rij 2 Testament groten troublen tijt (oorlog) / pest  5-12-1579 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Anna Michijels * testatrice   
vanden Berghe, Goijaert momboir / schepen / 

leenman 
  

……., Ariaen nat.zoon van * erfgenaam   
………, Michijel neef / crediteur   
……….., Anna zuster / gelegateerde kleding  
Roeffs, Jan Mijs schepen   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 68 
door E.A.M.Verspaandonk 

 6

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v, fiche 1, rij 2 Verkoop erfdeel  14-7-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heijnen, Ghijsbrecht Jans (en kinderen) verkopers   
Mertens, Jan * koper   
…….., Marie e.v. * mede koopster Nederen Mijerd  
Francen, (kinderen) Aert (Fransen) erflaters Nederen Mijerde aent 

Wellenseijnde 
 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v, fiche 1, rij 2 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 1591 14-7-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……….., Marij e.v. * geloofster / rentgeldst.   
Mertens, Jan * gelover / rentgelder huijs, hoff, etc. 12 lopst., 

Nederen Mijerde aent 
Wellenseijnde 

zuid: den gem. wech oft 
straet, kind. Joost 
Schuermans / Juet Hermans, 
Cornelis Lambrechts 

Heijnen, Gijsbrecht Jans crediteur / rentheffer   
Mijs, (kinderen) Joest rentheffers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v, fiche 1, rij 2 Wilsbeschikking / testament  14-2-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berghe, Goijaert Wouters schepen   
Lambrechts, Wouter Frans schepen   
van Dunne, Henrick Dircks * testateur   
…….., Magrijet e.v. *  die groote camere metten 

soldere  
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 6v en 7, fiche 1, 
rij 2 

Verkoop erfdeel hetzelfde als hiervoor op fol. 6v 14-7-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heijnen, Gijsbrecht Jans (en kinderen) verkopers   
Martens, Jan * koper   
…….., Marie e.v. * mede koopster Nederen Mijerd  
Franssen, (kinderen) Aert  erflaters den Hoeck, Nederen Mijerde 

aent Wellenseijnde 
 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 6v en 7, fiche 1, 
rij 2 

………… einde van een akte  25-6-1591 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corsten, Herman Dircx schepen   
Aerts, Dirck schepen   
van Vucht, Arn. Henr. subst. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
7, fiche 1, rij 2 Erfdeling van renten  27-10-(1580 ?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Roode, Reijnier Janssens + * erflater   
van Roode, …….. Janssens + zuster v.* / erflaatster   
Roijmans, (kinderen) Lijnken condividenten   
Roijmans, (kinderen) Merten condividenten   
Roijmans, (kinderen) Metten condividenten   
Meskens, Heijlken condividente   
Matheeus, Michiel Aerts rentgelder   
Mijs, Lauwreijs Aerts schepen   
Franssen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7, fiche 1, rij 2 Overeenkomst betr. nalatenschap  26-4-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Mathijs momboir / partij enerz.   
Mertens, (onm.kind.*) Thomas partij enerzijds   
………, Jutta moeder v.*/part.enerz.   
Aerts, Cornelis Gijelis partij anderzijds   
Mertens, Pauwels + # oom v.* / erflater   
Aerts, Marij Cornelis Gijelens e.v. # moeder van ^   
Mertens, (kind) Pauwels ^    
Geenkens, Jan Henrick Peter schepen    
Vrancken, Abraham Wouter getuige   
Toemas, Claes ….? mede partij enerzijds   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport na openbare verkoop 27-1-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matthijs, Matthijs Jan verkoper ( ½ )   
Dijckmans, Corstiaen Peter momboir i.n.v.   
Dijelen, (onm.kind.) Peter verkopers ( ½ )   
van Dunne, Jan Jaenssen koper stuck heijtvelts, Nederen 

Mijerde aent Coevoirt 
Thoemas Thomas Zeebrechts, 
noord Bartholomeeus 
Smeijers, de vroente 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v, fiche 1, rij 2 Erfwijziging / overname van renten  2-5-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gheritsse, Willem Danijels partij enerz./ nu rentg.   
van Olthuijsen, Mr. Geraert partij anderz./ koper   
Wouters, Jan + erflater  stede  
Jannis, (erfgen.) Magrijet Willem rentheffers   
de tafel des h.gheests, Legen Mijerde renthefster   
 pastoor / rentheffer   
Ieken(en)?, Goris rentheffer   
van Loon, Merten rentheffer Turnhout  
………. rentheffer Arendonk  
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vanden Berge, Goijaert schepen   
Luijten, Matthijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8, fiche 1, rij 2 Transport van penningen   25-10-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens transportant (een ½ )   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens idem   
Beelen, Dirck idem   
Thomis, Goris idem   
Willemsen, Marcelis transportant (2e ½)   
Zebrechts, Goris Tomas idem   
Thijs, Thoemas idem   
Jannis, Magriet Willem + erflaatster    
Roeffs, Jan Amijs verkrijger   
Heijntkens, (kinderen) Cornelis rentgelders Hulsel  
vanden Berge, Goijaert schepen   
Gheraerts, Matthijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8, fiche 1, rij 2 Transport van erfrente  25-10-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricksse, Pauwels Cornelis c.s. transportanten   
Jannis, (erfgen. ) Magriet Willem verkrijgers   
Jannis, Magriet Willem + erflaatster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Veiling inboedel  25-10-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsse, Marcelis crediteur / koper   
Leijten, Steven Corstiaens crediteur / koper   
Wouters, Jan Jans + erflater / debiteur   
Cornelisse, Maurus schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v, fiche 1, rij 2 Erfwisseling  5-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens (en h.vrouw) verkrijgers erfrogge  
  dat Hoembroeck, Nederen 

Mijerde 
 

van Spreuwel, Henrick Goijaerts verkrijger die Hautaert, Nederen 
Mijerde aent Wellenseijnde 

oost Jan Ariaens van Dun, 
Joost Schuermans, Michijel 
Aertsse Matheus, noord 
Henrick Willem Tijelmans 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 2 Erfdeling / overzicht van renten  4-2-1583 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wauters, Peter + (Wouters) vader / erflater   
Wauters, Mertten Peter zoon / condivident   
Wauters, (kinderen) Jan Peter kleink./condividenten   
Anthonis, Adriaen e.v. *    
Wauters, Magriet Peter * dochter / condividente   
vander Hagen, Aert Matheus rentgelder   
van Hove, Jan Wauters rentgelder Netersel  
Wauters, Marij Peter dochter /condividente   
Willems, Marcelis momboir   
Wauters, Aert zoon /erfgenaam 1/5   
Mijs, Laureijs Aert rentheffer   
die buerse van Mr. Dierick van 
Groenendael 

renthefster   

Neijt, Jan rentheffer   
die fabricke van Nederenmijerde renthefster   
’t capittel van Beeck rentheffer Hilvarenbeek  
de prelaet van Averbode rentheffer Averbode  
den provisoer van Postel rentheffer Postel  
die tafele des. h.geests, Nederenmijerde renthefster   
de pastorije van Nederenmijerde renthefster   
vanden Berge, Goijaert Wauters schepen   
Willemssen, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v en 10, fiche 1, rij 2 Verrekening belasting op gekocht erf  3-1-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielis, Lenaert c.s. partij enerzijds   
Erven, Oriaen Dielis partij anderzijds / 

eerder koper 
erffenisse  

Gijsen, (erfgenamen) Herman eerder verkopers   
Dielis, Michiel ……….    
Willems, Marcelis schepen   
Willems, Henrick oud schepen   
Casteleijns, Mr. Jan getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 2 copie kwitantie   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricks, Henrick Willem    
Erven, Oriaen Dielis debiteur   
Langvoorts, Michiel    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 2 copie afrekening  8-2-1572 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijsen, Gijsbrecht Herman partij enerzijds   
Gijsen, Herman + erflater   
Erven, Oriaen Dielis partij anderz. / koper stede metter erffenissen  
Willems, Marcelis schepen   
van Dun, Henrick oud schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 2 copie kwitantie   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan (en huijsvrouw) crediteuren   
Erven, Oriaen Dielis * debiteur  / koper erven aen die Twisselt  
…….., Jenneke e.v. *    
Weijten, Jan Peter Goijaert getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 2 copie kwitantie   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Poel, Jan Jansen crediteur   
Erven, Oriaen Dielis debiteur / koper Herman Gijsen stede  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v, fiche 1, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  4-6-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Poel, Jan Jansen gelover / rentgelder acker lants, Hoogemijerde Dierick Bartolomeus, 
Nicolaes Rijssens, de gemeijn 
heirstraet 

  ½ ackerken, Hoogemijerde kind. Willem Henricks, 
Henrick Willem Tijelmans 

Mattijs, Peter geldschieter / crediteur   
Mijs, Laureijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v, fiche 1, rij 2 Gelofte / vestiging van rente heffbrieff verloren door den trouble 

vanden oorloge 
7-9-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Peter gelover / rentgelder stuck drijesch, 4 lopst., 
Hogenmijerde 

zuid de wed. Jan 
Lueckermans, noord de kind. 
Goris Henrick Pauwels, de 
kind. Wouter Cornelis 
Mijerdmans, die gem. straet 

van Arendonck, Aert Peters momboir / crediteur 
t.b.v. 

  

Lenarts, Petronella Wouter creditrice   
Mijs, Laureijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11, fiche 1, rij 3 Verkoop (2x) onderschr. kwitantie 1604 25-5-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rosel, Jan Wautersse e.v. * verkoper (Reusel)  
Timmermans, Anneken nat.dr. Dierick 
Mertten * 

   

van Arendonck, Aert Petersse momboir   
Timmermans, (onm. kind.) Henrick 
Mertten 

mede verkopers   
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van Heijst, Goris momboir   
Timmermans, Mertten Dierick Mertten mede verk.(onm.)   
Timmermans, Anna Mertten + erflaatster   
…….., Gertruijt wed. Henrick van 
Loeven (en kinderen) 
(Looffmans) 

kopers acker lants, Hoogemijerde 
aende Lijnden strate, 4 lopst. 

verkoper (w), kind. Joris 
Henrick Jooris (o), Henrick 
Peter Willems (n), de Lijnden 
straet 

Mijs, Laureijs schepen   
Fransen, Wauter schepen   
Jacops, Henrick Willem schepen   
Moonen, Dionijs Huijbrechs (en h.vr.) kopers beempt, Hoogemijerde Jan Wauters (w), Lodowijck 

van Diest (o), de vroente (n), 
Huijbrecht Gevaerts (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11en 11v, fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing per erfwisseling 

1592 
12-1-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lippen, Wauter Jans momboir/gelover t.b.v.   
Lippen, (onm. kind.) Aert Jans    
Roeffs, Jan Amijs momboir    
……., Agaat wed. Aert Jans Lippen geloofster / rentgeldst. den Boonhoff, Leegemijerde de kind. Dierick Beelen (o), 

Reijnier Hulselmans (w), 
gelovers, de wed. Willem 
Jacops 

  den Mommen beempt, 
Leegemijerde 

de erfgen. Jan Stevens (z), de 
kind. Goitschalck vanden 
Berge (n), goitshuijs van 
Postel, de vroente 

Henricks, Mr. Aelbrecht * crediteur / rentheffer   
………, Jenneken e.v. *    
Moeren, Peter Everaerts schepen   
Geraerts, Mattijs Steven schepen   
vanden Berge, Gerit Goijarts mede erfwissel. 1592   
Dercks, Herman schepen 1592   
Meeus, Dirck schepen 1592   
Hubrechts, Denijs schepen 1592   
van Vucht, Arn subst.secr. 1592   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v, fiche 1, rij 3 Verkoop (deel) nalatenschap  11-2-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuermans, Henrick Jans verkoper   
Schuermans, Henricxken Henricx  verkoopster   
van  Quaterbeeck, Dijelis momboir   
Verschaeft, Hubrecht e.v. * verkoper   
………, Cristijn * verkoopster   
Lemmens, Marie Peter Joes mede verkoopster   
Lemmens, (onm.kind) Anna Peter Joest mede verko(o)p(st)er   
Schuermans, Joest # (en broers /zusters) momboir / verkopers   
Lemmens, (onm. kind.) Jan Peter Joest mede verkopers   
Lemmens, Lijsbet Peter Joest moeder van #   
Ansems, Ansem Willem momboir   
Ancems, (kind) Peter Willem mede verk.   
……., Marie wed. Henrick Ervaerts mede verkoopster   
vanden Dijck, Cornelis Henricks verkoper   
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Peelmans, Wouter e.v. ^ verkoper   
vanden Dijck, Juetken Henricks ^ verkoopster   
Willems, Marcelis ## momboir van **   
vanden Dijck, (kinderen 2e huw.**) 
Henrick 

   

Ghijsbers, Catharijn Peters moeder van **   
……….., Maeijken moeder van ##   
vanden Dijck, Jan mede verkoper   
vanden Dijck, (kinderen) Sijmon mede verkopers   
vanden Dijck, Jacob + erflater   
Jacobsse, Henrick Willems koper huijs, hoff, erffenissen, 

Legemijerde aent 
Mispeleijnde 

Mathijs Jan Thijs (o), de 
kind. Jan Schuermans / 
Mathijs Jan Thijs (z), de kind. 
Aert van Dun (w), de vroente 

vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente en 

overeenkomst betr. aflossing 
aflossing 1602 15-1-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Holthuijsen, Mr. Gherit (en huijsvr.) gelovers / rentgelders huijs, hoff, aengelag, Nederen 
Mijerde aent Mispeleijnde 

 

van Mispel, Bartholomeeus (en erfgen.) crediteuren   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Zebrechts, Peter aflosser 1602   
Smeijers, Bartholomeeus Jan ontvanger 1602 ?   
Goijarts, Geraert schepen 1602   
van Vucht, Arn. subst. secr. 1602   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 3 Verkoop  21-5-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, Merten Dercks verkoper   
vanden Venne, Jan Dercks verkoper   
vanden Venne, Cornelis Dircx *  broer / koper   
………, Dingen (Dimpne) e.v. * mede koopster huijs, hoff, erffenisse, 

Nederen Mijerde aent 
Wellenseijnde (ca. 3 lopst.) 

goidshuijs van Postel (z, w), 
Jan Joost van Spreuwel (n), 
die vroente 

  den Buijtenman, 1 ½ lopst. Michijel Aert Theeus, Jan 
Frans Lemmens, de kind. 
Cornelis Lambrechts, de 
vroente 

  stuck heijvelts opt Laer, ca. 3 
lopst. 

Steven Corstiaens Leijten, 
Dijelis Lenaerts, de vroente 

  dat Peertsbroeck de kind. Cornelis Joest 
Schuermans, Jan Verbavelt 
(n), die gemeijnt 

den heijligheest tot Rosel rentheffer Reusel  
Goijaerts, Joris rentheffer   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 3 Gelofte / overeenkomst betr.o.a. alimentatie moeder 21-5-1581 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, Cornelis Dircks * gelover / debiteur   
………, Dijmpne e.v. *    
(vanden Venne), Marten Dircx crediteur   
(vanden Venne), Jan    
(vanden Venne), Baetken zuster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v, fiche 1, rij 3 Transport na verkoop  16-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan Jan e.v. * transportant   
…………., Anneken *    
van Arendonck, Aert Peters momboir   
Erven, Peter Henrick toesiender   
Timmermans, (onm.kind.) Henrick 
Merten 

mede transportanten   

van Heijst, Goris momboir   
Tijelmans, Erff Peter toesiender   
Timmermans, (onm. kind) Dirck Merten mede transportant(e)   
Verlijnden, Gijsbrecht Jans verkrijger stede metter attimenten, 

Hogen Mijerde 
 

Timmermans, Anna Merten + erflaatster   
Mijs, Laureijns Aert schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v, fiche 1, rij 3 Transport  16-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verlijnden, Gijsbrecht Jans transportant   
Wouters, Jan Jan (en huijsvrouw) verkrijger stede metter attimenten (als 

boven) 
 

Timmermans, Anna Merten + erflaatster   
Timmermans, Derick (Merten) + erflater   
Timmermans, Goijaert (Merten) + erflater   
Erven, Jan Peters rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Gelofte / vestiging van rente  16-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijerdmans, Wouter Cornelis (en h.vr.) gelovers / rentgelders stede / alle goederen, beempt  
Gijsen, Peter Herman momboir   
van Gorop, Jan toesiender   
Mijerdmans, (onm. kind. laatste huw.) 
Cornelis 

crediteuren / 
rentheffers 

  

Mijs, Laureijs Aert schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13, fiche 1, rij 3 Verkoop  8-2-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Havermans, Aert Ghijsbrechts (en h.vr.) verkopers   
Loijens, Cornelis Anthonis koper stuck beempts aen die 

Coevoirt 
Jan Ariaens (Jaenen) (o), die 
gemeijne Aa, de wed. 
Henrick Wijns, die gemeijnte 

Schellekens, Hubrecht rentheffer Beeck (Hilvarenbeek)  
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13, fiche 1, rij 3 Erfdeling  18-2-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert momboir   
Woutersse, (kinderen *) Jan Peter condividenten   
……….., Marij wed. Jan Peter Wouters moeder van * / condiv. den Cruijsacker Aert en Marie Jan Peter 

Wouters (broer /zus), pastoor 
van Nederen Mijerde 

Matheeus, Michijel Aert momboir   
Woutersse, Marten Peter condivident   
Thonis, Ariaen e.v. #    
(Woutersse), Margrijet (Peter) condividente   
(Woutersse), Marij (Peter) condividente den Colenbeempt, Nederen 

Mijerde 
kind. Sebastiaen Beckers, die 
gemeijn Aa (w), ander deel 
(n) 

Willems, Marcelis momboir   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Gheenen, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v, fiche 1, rij 3 Transport van erfrente  15-2-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Spreeuwel, Jan Joest  transportant   
Beken, Dirck momboir   
Leijten, (onm. kind *) Joest Jan verkrijger   
Snoex, Anneken Huijbrecht moeder van *   
Dijckmans, Corstiaen Peter gelover / rentgelder   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Cornelisse, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v, fiche 1, rij 3 Gelofte  15-2-1580 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Haghen, Joest Matheeus (vander 
Hagen) (en huijsvrouw) 

gelovers / debiteuren   

Mijerdmans, Jan nat.zn. Jan Aert crediteur   
Mijerdmans, Dijelis Mathijs Jans crediteur   
vanden Berge, Geraert schepen   
Cornelisse, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v, fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente aflossing 1649 17-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Arijaen Mathijs * gelover / rentgelder   
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………, Marie e.v. * mede rentgeldster die Smeelen, Nederen 
Mijerde aent Vloijeijnde 

 

Roeffs, Jan Amijs crediteur / rentheffer   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Geenen, Mathijs Steven    
Huijbrechts, Bertolomeeus aflosser 1649   
Mijs, Jan Corst c.s. rentheffers 1649   
Fabri secretaris 1649   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v en 14, fiche 1,rij 3 Verkoop na veiling opgewonnen erven  26-1-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boudewijns, (kind.) Dirck Marcelis verkopers    
Lambrechts, (onm. kind.) Steven daarvoor eigenaars   
Boudewijns, Jan Dirck Marcelis mede verkoper   
Leijten, Herman Dirck Corstiaens koper die Hasselt, Nederen Mijerde de gemeijne Hasselt straet 

(o), goidshuijs van Postel, Jan 
Amijs Roeffs (n), de kind. 
Steven Lambrechts (z) 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 (2e), fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente aflossing 1599 en later 15-2-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreeuwel, Jan Joest * gelover / rentgelder   
…….., Elijzabet e.v. * geloofster / rentgeldst. aenstede, huijs, hoff, etc., 

Nederen Mijerde aent 
Wellenseijnde 

Steven? Corstiaens Leijten 
(n), Cornelis Dircx vanden 
Venne, goidshuijs van Postel 
(w), de gemeijnt 

Beilen, Dirck den ouden (Beelen) momboir   
Leijten, Hubrecht nat.zn. Joest Jan # crediteur (onm.)   
Snoecx, Anneken moeder van #   
Leijten, (erfgen.) Jan en Joest daarvoor eigenaars 

onderpand 
  

vanden Berge, Goijaert schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Dircx, Herman schepen 1599   
van Vucht, A. subst. secr. 1599   
Matheeus, Michiel Aert aflosser d.d…..   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v (2e), fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente aflossing 1640 15-2-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens (en h.vrouw) gelovers / rentgelders aenstede, huijs, hoff etc., 
Nederen Mierde aent 
Wellenseijnde 

Michijel Aerts Matheeus (n), 
Jan Joest Verspreeuwel (z), 
goidshuijs van Postel (w), de 
gemeijnte 

Beilen, Dirck den ouden momboir   
Leijten, Hubrecht nat.zn. Joest * crediteur (onm.)   
Snoecx, Anneken moeder van *   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Vermelen ?, Wouter aflosser 1640   
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Mertens, Jan Jans rentheffer 1640   
Fabri secretaris 1640   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14, fiche 1, rij 3 Verkoop nalatenschap  3-2-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelisse, Maurus (i.n.v. kinderen) verkoper   
Jorisse, Peter (i.n.v. kinderen) verkoper   
Jacobs, Marcelis Willem verkoper   
Jacobs, Henrick Willem verkoper   
Coppen, Betteken Cornelis mede verkoopst.   
Verhoeven, Jacop c.s. mede verkopers   
Jansse, Servaes verkoper   
Stroobants, Jan verkoper   
Willems, Marcelis  verkoper i.n.v.   
Jannis, Roeloff mede verkoper   
Coppen, Henrick Willem verkoper   
Cornelis, Wouter (en broer) verkopers   
Bonarts, Joris i.n.v. vrouw verkopers   
Poss, Jan Zebrechts mede verkoper   
Peters, Laureijs mede verkoper   
Eeffs, Jan c.s. mede verkopers   
Willems, Willem Jan + erflater   
Boorts, Jan * koper (eerder huurder)   
………., Lijsbet e.v. * mede koopster stede, huijs, hoff, etc. , Hulsel 

aent Voordt eijnde 
 

Moeren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Moirs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v, fiche 1, rij 3 Transport van erfrente tegen inwoning  9-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roeffs, Thomas * transportant   
………., Margrijet e.v. *    
Lenarts, Dijelis (en huijsvrouw) verkrijgers   
Jansse, Mathijs (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders onderpanden, Netersel  
Willems, Henrick Peter schepen   
Gherits, Matthijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 3 Transport   23-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Willem Henricks vroeger momboir / 
transportant 

  

Mijerdmans, (onm. kind.) Dijelis Aert    
Timmermans, Anne Merten verkrijgster den Grooten acker, Hogen 

Mijerde achter die Kesie 
verkrijgster (w), Joris 
Henrick Joris (o), Henrick 
Peter Willems (n), die Lijde 
(Lijnde?)straet  

Zebrechts, Thomas Thomas daarvoor eigenaar   
Jorisse, Joris Henrick daarvoor eigenaar   
Ghenen, Ariaen Jan* daarv. eigen. (onm.)   
Mierdmans, Johanna Aert moeder van *   
Tijelmans, Henrick Willem i.n.v.vrouw rentheffer   
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Willems, Henrick Peter (momboir) / schepen   
Joris, (onm. kind.) Joris Henrick    
Mijs, Laureijs Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15, fiche 1, rij 3 Transport van erfrente  5-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thonis, Marten Jan (Thoms ?) transportant   
Leijten, (erfgen.vaderskant) Joest Jan mede transportanten   
van Spreuwel, Jan Joest (en erfgenamen 
moederskant) 

transportanten   

vanden Venne, Jan Dircx verkrijger   
Leijten, Joest Henrick + erflater   
Paridaens, (kinderen) Jan rentgelders   
Jannis, Willem Willems + daarvoor rentheffer   
Jannis, Margrijet Willems + daarvoor mede renth.   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15, fiche 1, rij 3 Gelofte  5-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Arendonck, Willem erfgen. vaderskant v. * 
/ gelover 

  

Paridaens, Wouter idem / gelover   
van Gorop, Henrick Jans idem / gelover   
Leijten, Joest Jans + *    
Wouters, Merten Peter erfgen. moederskant 

van* / gelover 
  

Corstiaens, Herman Dircx idem / gelover   
Thonis, Merten Jan    
van Spreuwel, Jan Joest    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15, fiche 1, rij 3 Transport van erfrente  8-3-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, Jan Dircks transportant   
Roeffs, Jan Joest Mijs verkrijger   
Leijten, (erfgen.) Joest Jan daarvoor eigenaars   
Gheenen, Mathijs Steven schepen   
Roeffs, Jan Amijs oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v, fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente oorspronkelijke gelofte van 1420 4 ?-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsse, Anthonis Michijel (en kind.) gelovers / rentgelders aenstede, Legenmijerde 
aenden Braechoeck, 10 lopst. 

Henrick Cornelis (z), Henrick 
Willem Jacobs (w), de 
gemeijnte (o), de kind. Dirck 
Beelen (n) 

die taeffele des h.geests, Hogenmijerde renthefster   
vanden Berge, Goijaert Woutersse schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v, fiche 1, rij 3 Lening ter voldoening achterstand 

bovenstaande gelofte 
in marge 20-2-1589 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michijels, Anthonis gelover / rentgelder   
die taeffele des h.geests, Hogenmijerde rentheffers   
van Dun, Dirck Meeus oud schepen   
Hermans, Peter oud schepen   
Tijelmans, Henrick Eillem h.geestmeester   
Vrancken, Jacob Henrick h.geestmeester   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v, fiche 1, rij 3 Overeenkomst na geschil over koop schepenen afwezig 8-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricksse, Joris Peter *I partij enerzijds/ eerder 
verkoper 

  

Henricks, Maijken  e.v. * idem   
Geenkens, Henrick Henricks Peter alias 
Rijssens 

partij anderzijds / 
eerder koper 

  

tsCosters, Adriaentken (zoon v.)Peters + erflater   
Goudtsmits, Cornelis getuige   
Aerts, Mathijs getuige   
Bonarts, Joris getuige   
Henricx, Aernt koster / getuige Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16, fiche 1, rij 4 Verkoop  29-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Eijnde, Goris Dielis # verkoper   
Lenarts, Pauwels Jacobs * verkoper   
vanden Eijnde, ……. Dielis # e.v.* mede verkoopster   
Lippen, Catharijn Jans Wouter moeder van #   
Hixpoirs, Jan Cornelis (en huijsvrouw) kopers aengelage, huijs, hoff met der 

timmeringen etc. genoempt 
die Croon, Nederen Mijerde 
aenden kerchoff ca. 7 lopst. 

Mr. Jan Casteleijns (o), 
Wouter Jans Lippen (w), de 
vroente (z) 

  den Dijcbocht opten 
Mispeleijnschen dijck 

de kind. Aert van Dunne (o), 
Wouter Jans Lippen (w), den 
Vloeeijnschen dijck (z), den 
Mispeleijnschen dijck (n) 

  die Else Wouter Jans Lippen , Henrick 
Willem Jacobs (n), die 
gemeijne Aa 

  stuck heijvelts inde Heijlaren, 
ca. 4 lopst. 

Henrick Jans Lippen (o), 
Wouter Jans Lippen, de 
Heijlaren straet 

de heer van Postel rentheffer Postel  
onser vrouwen altaer, Legemijerde rector / rentheffer   
den Leefmeester tot Everbode rentheffer Averbode  
Zegers, Ariaen rentheffer Hogenmijerde  
……., wed. Gerit Mijs renthefster   
…………. rentheffer Beerse (Middelbeers)  
die kercke, Legemijerde renthefster   
vanden Berge, Goijart Wouters schepen   
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Jacops, Henrick Willem schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 (2e) , fiche 1, rij 4 Transport  18-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roeffs, Jan Joest transportant   
Roeffs, Michijel Joest idem   
Roeffs, Steven Joest idem   
Luijten, Ariaen Mathijs (en huijsvrouw) verkrijgers ½ beempt, Legenmijerde 

aende Heijlaren 
Aert Matheeus vander Hagen 
(n), kopers (z), de heijlaren 
(o), Ansem Spilmakers (w) 

vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Moiren, Peter Everaerts (Moeren) schepen   
Mijs, Laureijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16(2e ), fiche 1, rij 4 Verkoop dezelfde verkoop als op 1e fol. 16, 

echter eerst was als koper vermeld 
Jan Jansse 

29-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van (den) Eijnde, Goris Dijelis # verkoper   
van (den ) Eijnde, …….. Dijelis # e.v.* verkoopster   
Lenarts, Pauwels Jacob * mede verkoper   
Lippen, Catharijn Jan Wouter moeder van #   
Hixpoirs, Jan Cornelis (en huijsvrouw) kopers aengelage, huijs, hoff, etc., 

Nederen Mijerde aenden 
Kerchoff, genoempt die 
Croone, ca. 7 lopst. 

Mr. Jan Casteleijns (o), die 
vroente, Wouter Jans Lippen 

  den Dijckbocht aenden 
Mispeleijnschen dijck 

de kind. Aert van Dunne (o), 
die vroente, Wouter Jans 
Lippen (w) 

  die Elsse Wouter Jans Lippen, die 
gemeijne Aa, Henrick Willem 
Jacobs (n) 

  stuck heijtvelts inde 
Heijlaren, ca. 4 lopst. 

Henrick Jan Lippen (o), 
Wouter Jan Lippen, die 
Heijlaer straet 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
onser vrouwen altaer, Legen Mijerde rector / rentheffer   
den Leefmeester tot Averbode rentheffer Averbode  
Zegers, Ariaen rentheffer Hogen Mijerde  
………., wed. Gerit Mijs renthefster   
………….. rentheffer / -ster Beerse   
de kercke tot Legenmijerde renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v, fiche 1, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  17-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Anna wed. Jan Pauwels geloofster / rentgeldst. huijs, hoff, erffenissen, 
Hogenmijerde 

Jan Jans Pauwels (o), 
Hubrecht Geverts (w), de 
gemeijnt (z), de kind. Dijelis 
Aert Mijerdmans 

Willemsse, Marcelis momboir   
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Pauwels, Jan Jans zoon / crediteur   
Mijs, Laureijs Aert schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v, fiche 1, rij 4 Transport van erfdeel  28-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franssen, Jan Jan transportant (onm.)   
Franssen, Dijelis momboir   
Rijnen, Lambrecht Cornelisse toesiender   
vanden Hertganck, Jan Peters (en h.vr.) verkrijgers erffven, Legenmijerde  
Stevens, Mathijs schepen   
Mijs, Laureijs Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17, fiche 1, rij 4 Gelofte  29-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Jan Peters debiteur / gelover   
Francen, Jan Jan (Fransen) crediteur (onm.)   
Francen, Dijelis momboir   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Mijs, Laureijs Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1,rij 4 Erfdeling  19-5-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, Dirck + erflater   
vanden Venne, Baetken Dircx condividente die Elze (Else)  
vanden Venne, Marten Dircx condivident de aenstede  
vanden Venne, Cornelis Dircx condivident den Voirtacker  
  het Huijsmans beemdeken  
vanden Venne, Jan Dircx condivident driesken metten heijtvelt en 

het Pertsbroeck 
 

vanden Berghe, Goijaert Wouters schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v, fiche 1, rij 4 Verkoop  19-5-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Aert Aertsse verkoper   
Otten, Henrick Cornelis e.v. * verkoper   
van Dun, Marie Aerts * verkoopster   
van Dun, Marie Aerts  jongste dochter / verk.   
van Dun, Aert Aerts momboir / verkoper   
Thijs, Mathijs Jan e.v. # verkoper   
van Dun, Anna Aerts # verkoopster   
van Dun, Aert + vader / erflater   
Thonis, Marten (en huijsvrouw) kopers den Roijbeempt, Nederen 

Mijerde 
de kind. Jan Paridaens (n), 
die Elsen, goidtshuijs van 
Postel / Joest Matheeus 
Verhagen (z), de gemeijnte 

die fabrijcke van Nederen Mijerde renthefster   
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vanden Berge, Goijaert schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v en 18, fiche 1,rij 4 Erfdeling  5-2-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan + * erflater   
tsPrincen, Ariken Aert + e.v. * erflaatster Hulsel  
Paridaens, (erfgenamen) Jan condividenten dat Vonderbroeck met den 

voorbosse en een acker 
 

Peenen, Lambrecht rentgelder Hogenloon (Hoogeloon)  
tsPrincen, (erfgenamen) Ariken Aert condividenten den Wijelbeempt  
  den Sareelacker (Gareelacker 

?) 
 

Meeus, Aleijt Ansem rentgeldster   
Moren, Peter (Moeren) rentgelder   
Matheeusse, Anthonis rentgelder Netersel  
Heezen, Mr. Jan rentgelder Loon (Hoogeloon)  
Weijten, Goijaert (Woijten) schepen   
Puts, Everaert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 en 18v, fiche 1,rij 4 Erfdeling  4-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Lijsbet Paridaen Jans * condividente   
Lippen, Evert e.v. *    
Paridaens, Belia Paridaen Jans condividente   
Paridaens, Marij Paridaen Jans condividente den bogaert metter groesen  
  het Hoijsschoer  
  dat Smeelken  
  dat Grijeten stuck  
Paridaens, Jan + broer / erflater Hulsel  
Paridaens, Margrijet Paridaen Jans + moeder van #   
vanden Dijck, Cornelis Henrick # condivident   
vanden Dijck, Mete Henrick # e.v. ^ condividente   
Peelmans, Wouter ^  dat Luecken  
  dat beemdeken over die Aa  
  dat lant bij Marij Paridaens 

metter groesen 
 

  den Eertbrant metten 
heijtvelden daer aen 

 

Moren, Peter schepen   
Cornelis, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v, fiche 1, rij 4 Erfdeling (opnieuw)  7-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan + broer /erflater   
Paridaens, Lijsbeth (en man) condividenten den Voorbosse  
  dat Hoijschoor  
  dat Smeelken  
Paridaens, Marij condividente Aert Coppens beempt (aen 

het Heijlaer) 
 

Paridaens, Belia (Belijken) condividente erfrente  
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Peenen, (kinderen) Lemmen rentgelders Loon (Hoogeloon)  
vanden Dijck, Cornelis Henricx condivident   
vanden Dijck, Mechtelt Henricx * condividente   
Peelmans, Wouter e.v. *  den achtersten boogaert  
  het Grijeten stuck  
Neelen, Henrick Marij rentgeldster (hefster?) Nederen Mijerde  
Joost, (kind.) Peter rentgelders (heffers?) Nederen Mijerde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v, fiche 1, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  5-6-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Dijck, Cornelis Henricks gelover / rentgelder ½ huijs, hoff, aengelage, 
Hulsel 

 

tsPrincen, Everaert Aert crediteur / rentheffer   
Paridaens, Jan + erflater onderpand   
den heijligen gheest, Mijerde rentheffer   
Moren, Peter Evert (Moeren) schepen   
Cornelisse, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19, fiche 1, rij 4 Transport  1-6-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Everaerts, Jan Aerts transportant   
Everaerts, Peter Aerts transportant   
Henricsse, Andries e.v. * transportant   
Everaerts, Catelijn Aerts * transportante   
Goijaertsse, Jan (en broers / zusters) transportanten   
Everts, Evert Aerts (Everaerts) transportant   
Meeus, Cornelia Jan Jans moeder van #   
Moren, (kinderen #) Peter Everaerts  
(Moeren) 

verkrijgers den Wijelbeempt, Hulsel godshuijs van Postel, Goris 
Henricx Moors, goidshuijs 
van Postel, de vroente 

Cornelisse, Moers schepen   
Willemsse, Marcelis oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19, fiche 1, rij 4 Transport  1-6-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

sPrincen, Everaert Aert transportant   
Moren, Peter Everaerts verkrijger den Smeelacker, Hulsel Lijs Jacobs Lauwers, Marij 

Paridaens, de kind. Henrick 
van Gorop, de gemeijne 
ackerstraete 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 en 19v, fiche 1,rij 4 Verkoop  7-4-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, (erfgenamen) Jan + verkopers   
Dijcx, Mechteld Henrick * (vanden 
Dijck) 

koopster die Beecke, Hulsel Jan Heijnen, Marcelis 
Willemsse, Belijken 
Paridaens, heijtvelt 

  deel in een heijtvelt, Hulsel  
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Peelmans, Wouter e.v. * mede koper   
Moren, Peter schepen   
Cornelisse, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v, fiche 1, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  15-6-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsse, Mathijs (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders stede, huijs, hoff, etc. Hulsel Danijel Smeijers, de 
gemeijnt, de kind. Jan 
Goijaerts, de gemeijnt 

Ansems, Dingen Henrick * (Dimpne) creditrice   
Heesmans, Willem Laureijs + e.v. *    
Heesmans, Laureijs + erflater onderpand   
Mooren, Peter Everaerts (Moeren) schepen   
Cornelisse, Maurijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v, fiche 1, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  15-6-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Juetken wed. Thoemas Mertens geloofster / rentgeldst. huijs, hoff, etc.   
Ansems, Dimpna Henrick creditrice   
Heesmans, Willem Laureijs eerder verkoper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v en 20, fiche 1,rij 4 Erfdeling van renten  8-9-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zebrechs, Thomas Thomas *    
…….., Johanna e.v. * + erflaatster   
van Dun, (onm. kind.) Dirck Jans condividenten   
tsGruijters, Wouter rentgelder Ruessel (Reusel)  
Jans, Peter rentgelder Rosel (Reusel)  
Zebrechts, Thomas Jacobs rentgelder   
Mesmakers, Jan i.n.v. vrouw condivident   
Peters, Jan Jans rentgelder Roessel (Reusel)  
Mijerdmans, (kinderen 1e huw.) Wouter 
Cornelis 

condividenten   

Maes, Ariaen rentgelder Reusel  
Vrancken,(kind.) Dominicus Peter rentgelders   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 en 19v (2e !), fiche 
1, rij 4 

Transport na verkoop  23-8-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorop, Goijaert Lauwreijsse transportant 1e clocht   
………., Mr. Thomas idem   
Claeus, Peter transportant 2e clocht   
Hoijberchs, Anne idem   
van Gorop, Cornelis idem   
Dielen, Niclaeus transportant 3e clocht   
Jacobs, Jan Jan Hr. (en broers) transport. 4e clocht   
Moors, Goris Henrick transportant 5e clocht   
Bogaerts, Henrick idem   
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van Gorop, Pauwels Cornelis (en broers 
/ zusters) 

transportanten 6e 
clocht 

  

van Gorop, Henrick Goijaerts c.s. transport. 7e clocht   
tsPrincen, Elijzabet Everaerts Aerts + * erflaatster   
van Gorop, Barbara Henricx moeder van *   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs wed.v.* koper / verkrijger (deel in) erfstede, huijsingen, 

hovingen, etc. etc., Hulsel 
aent Voorteijnde 

 

Moeren, Peter schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v (2e!), fiche 1, rij 4 Transport van penningen  28-6-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijben, Gherit Jans (van Roesel) transportant Reusel  
Luijten, Willem Henricks ontvanger t.b.v.   
vanden Poell, Huijbrecht crediteur   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Cornelisse, Maurijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20, fiche 1, rij 4 Overeenkomst na geschil  8-9-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Bartholomeeus Dircks partij enerzijds   
van Dun, Henrick Dircks partij enerzijds   
van Dun, Anna Dircks partij enerzijds   
van Dun, (kinderen) Bartholomeeus partij anderzijds   
Wouters, Anna partij anderzijds   
van Dun, Jacob Jans partij anderzijds   
Hasselmans, Peter i.n.v. huijsvrouw partij anderzijds   
van Dun, Marij Dircks + e.v. * erflaatster   
Pos, Jan Zebrechts + *    
…………. rentgelder Beeck (Hilvarenbeek)  
Henricsse, Willem stadhouder   
Francen, Wouter (Franssen) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 4 Verkoop erfdeel  27-9-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thomasse, Cornelis Cornelis verkoper   
Thomas, Lauwreijs oom / momboir / verk.   
Thoems, Ariaen Jan (Thoenis ?) koper   
vanden Berghe, Goijvaert schepen   
Luijten, Matthijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v, fiche 1, rij 5 Transport (2x)  19-10-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijerdmans, Wouter Cornelis momboir / transport.   
Mijerdmans, (onm.kind) Jan Wouter transportant ( ½ )   
Goris, Anthonis toesiender / transport.   
Goris, Marij transportante ( ½ )   
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Zebrechts, Jacop momboir   
Lambrechts, Jan Frans (en huijsvrouw) verkrijgers stuck beempts inde 

Hoolstraet, Hogenmijerde 
Wouter Cornelis Mijerdmans 
(n), Jan Jans Pauwels (z), die 
gemeijn Aa (o), de gemeijnt 
(w) 

Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherit schepen   
Mesmaeckers, Jan Henricks (en h.vr.) verkrijgers die Keijle, Hogenmijerde Jan Wouters (n), de vroente 

(o), kopers / verkrijgers (w), 
de kind. Wouter Cornelis 
Mijerdmans (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v en 21(2e !), fiche 
1, rij 5 

Testament  19-12-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Lijsbeth wed. Jan Lueckermans testatrice   
van Heijst, Goris momboir   
Schuermans, Sijmon Peter * kleinzoon / gelegat.   
(Lueckermans), Anna dochter / moeder v. *   
(Lueckermans), Mr. Jan zoon / gelegateerde   
(Lueckermans), andere kinderen    
Moren, Peter Everaerts schepen   
Willemsse, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21(1e), fiche 1, rij 5 Gelofte / vestiging van rente aflossing 1616 9-1-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Aert Aerts (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders den Volder, Nederen Mijerde 
aent Mispeleijnde, ca. 4 lopst. 

de kind. Goidtschalck vanden 
Berge (o), de wed. Goijart de 
sceper (w), de gemeijnt 

Gerits, Willem Danijels momboir / renth.t.b.v.   
Danijels, (2 onm.kind.) Henrick Willem credit. / rentheffers   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Hoppenbrouwers, Dielis Dielissen aflosser 1616   
van Dun, Aert rentheffer ? 1616   
Fabri secretaris 1616   
Cornelis, Peter schepen 1616   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21(2e ), fiche 1, rij 5 gerechtelijke veiling onderpand  19-12-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricsse, Henrick Willem gemachtigde / koper   
Gevarts, Hubrecht schuldenaar   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Gheenen, Mathijs Steven schepen   
Moeren, Peter schepen   
Willemsse, Henrick Peters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21(2e ), fiche 1, rij 5 Transport (na veiling)  20-9-1580 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Dijelen, (onm. kind.) Peter transportanten   
Dijcmans, Corstiaen Peter (Dijckmans) momboir / transportant   
Thijs, Mathijs Jan koper / verkrijger ½ stede, huijsinge, 

erffenissen, etc., 
Legenmijerde, het 
Mispeleijnde 

de kind. Jan Peter Dijcmans / 
Henrick Jans Lippen (o), 
Thijs Jan Thijs (verkrijger) 
(z), de erfgen. Jacob vanden 
Dijck (w), de vroente (n) 

Gherits, Mathijs Steven schepen / adviseur   
Castelleijns, Mr. Jan adviseur   
Roeffs, Jan Amijs adviseur   
Theeus, Willem Jan adviseur   
van Dun, Aert adviseur   
Aertsse, Anthonis Michijel adviseur   
de Busser, Steven Ariaensse adviseur   
Francen, Wouter (Franssen) schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21(2e ) en 21v, fiche 1, 
rij 5 

Gelofte / vestiging van rente  20-9-1580 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thijs, Mathijs Jans gelover / rentgelder (alle goederen)  
Bussers, Steven Ariaensse (en huijsvr.) crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1,rij 5 Erfdeling  27-2-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Peter + erflater   
Anthonisse, Ariaen e.v. *    
Wouters, Margrijet Peter * condividente erfrenten  
vander Hagen, Aert Matheeus rentgelder   
Janssoen, Niclaeus (Janssen) rentgelder Netersel  
van Hove, Jan Wouters rentgelder Netersel  
Wouters, Aert Peter # condivident   
Willems, Marcelis momboir   
Wouters, Marij Peter condividente samen met #: de Elze  
  den Loekenacker  
  den ½ Cruijsacker de gemeijne wech / den 

Pontdriesch 
vanden Berge, Goijaert momboir   
Wouters, (onm.kind.) Jan Peter ** condividenten   
Wouters, Marten Peter condivident samen met **: aenstede, huijs 

, hove 
 

  ½ beempt Hr. Francen beempt 
Wouters, cleijn Aert Peter (= # ?) condivident zijns vaders mantel tot Breda  
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherit schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22, fiche 1, rij 5 Verkoop / transport  6-11-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Puts, Evert Willem Ghijsbrechts verkoper   
Goijaertssoen, Dirck (en huijsvrouw) kopers stede, huijs, hoff, etc. , Hulsel den gemeijne ackerwech (o), 
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de ackerstraet bij Marij 
Paridaens (n), de wed. Aert 
Danijels (z), de vroente (w) 

  dat Bijesven metter weijden 
daeraen 

Goris Henrick Moirs / kind. 
Merten Henrick Emmens / de 
kind. Peter Joris, de wed. Jan 
Henrick Rijssens / kind 
Danijel van Haren, Goris 
Henrick Moirs, de kind. 
Henrick Peter Gheenkens 

  den Cuijperacker Peter Claeus, Everaert Lippen 
, de kind. Henrick Peter 
Gheenkens 

  den Boogaert de kind. Peter Joris, de kind. 
Michijel Aerts, de gemeijn 
Aa, Belia Paridaens 

  die Hofstadt Peter Everts Moren, Everaert 
tsPrincen, Aleijt Ancem 
Meeus, de gemeijnte 

  heijtvelt, Roessel (Reusel) Everaert Puts (verkoper), de 
wed. Aert Danijels?, Merten 
Peters, de gemeijnt 

Dijelis, Wijnant + (en huijsvr.+) eerder eigenaars   
Moren?, Peter schepen   
Cornelis, Mauris schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1,rij 5 Transport en gelofte  9-1-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geritssoen, Willem Danijel momboir / transportant   
Geritssoen, (kinderen) Henrick Danijel transportanten   
van Dunne, Aert Aerts (en huijsvrouw) verkrijgers / gelovers den Volder, Nederenmijerde 

aent Mispeleijnde 
de kind. Goidschalck vanden 
Berge (o), de wed. Goijaert 
die scheper (w), de gemeijnt 

Lippen, Henrick Jans rentheffer   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Laureijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v, fiche 1, rij 5 Overeenkomst / huw. voorwaarden  20-1-1582 

St. Sebastiaan 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Spilmakers, Ansem partij enerzijds   
Dijelen, Catelijn partij anderzijds   
Moren, Peter (Moeren) schepen   
Cornelis, Maurits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v, fiche 1, rij 5 Kwitantie  29-1-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aelbrechtsse, Mathijs Henricx crediteur   
Aertsse, Cornelis Michijel rentgelder / debiteur   
Paueraes ?, Jan getuige   
Paridaens, Cornelis Cornelis getuige   
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Francen, Wouter (Franssen) schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 5 Erfdeling  1-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anneken Aerts Mathijs condividente aengelage, huijs, hoff, 
schuijre, schaepskoije met 
den Schoot, Hogenmijerde 

 

Luijten, Jan Aerts Mathijs condivident die buijten erfven  
Jacobsse, Henrick Willem schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23, fiche 1, rij 5 Overname schulden  1-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meeus, Peter nu schuldenaar   
Luijten, Jan Mathijs nu schuldenaar   
Luijten, (4 kinderen) Aert Mathijs eerst schuldenaars   
vanden Dijck, (kinderen) Goijaert rentheffers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23, fiche 1, rij 5 Gelofte  1-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Aerts Mathijs gelover / debiteur   
Petersse, Peter Meeus crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23, fiche 1, rij 5 Transport  8-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter momboir   
vanden Hagen, Michijel Aerts Matheeus 
e.v. * 

toesiender   

Zebrechts, Jacop Henrick Jan (onm.) / transportant   
Zebrechts, Catelijn Henrick Jan * transportante   
Zebrechts, Jan Henrick Jan transportant   
Lippen, Wouter Jans # verkrijger   
………., Marie e.v. # verkrijgster stuck beempts, 

Nederenmijerde 
kind Merten Henrick Jans 
Zebrechts / Henrick Henrick 
Jan Zebrechts (n), Jacop en 
Jan Henrick Zebrechts (z), 
Mr. Jan Castelleijns (o), die 
Aa 

Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Francen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v, fiche 1, rij 5 Transport  12-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Mathijs Aerts Mathijs transportant   
Luijten, Jan Aerts Mathijs verkrijger stuck ackerlants, 1 lopst. goidtshuijs van Averbode (o), 
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Hogenmijerde Marie wed. Gerit Peter Mijs 
(w), Jacob Henrick Vrancken 
(z), Jan Hollanders (n) 

……., Stijnken Hr. Anthonis jonckwijff renthefster Loon (Hoogeloon ?)  
Willems, Henrick Peter schepen   
Mijs, Laureijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v, fiche 1, rij 5 Verkoop / transport  19-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijerdmans, Wouter Cornelis momboir / verkoper   
Stevens, Ariaen Bartholomeeus toesiender / verkoper   
Neijts, (onm. kind) Henrick Jans verkoper (onm.)   
Bonaerts, Dijonijs Janssoen * koper   
………., Aleijt e.v. * mede koopster aenstede, huijs, hoff, etc., 

Hogenmijerde 
Laureijs Mijs (n), Matheeus 
Faes / Jan Wouters (z), de 
vroente (w), Merten Dircx / 
Wouter Corn. Mijerdmans (o) 

Reijnen, Jan (en huijsvrouw) daarvoor eigenaars   
Faes, Goris adviseur   
van Heijst, Peter adviseur   
van Heijst, Goris adviseur   
Verbruggen, Peter Henricks adviseur   
Langvoirts, Aert adviseur   
Gheenen, Ariaen adviseur   
Monen, Nijs Huijbrechts adviseur   
Mijs, Laureijs Aert schepen   
Willemsse, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v, fiche 1, rij 5 Transport  12-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dommelen, Adriaen Ansems verkoper   
Mijerdmans, Wouter Cornelis verkoper   
Luijten, Willem Henricks koper die Sammelinge de vroente (n), de wed. Jan 

Pauwels (o), Ariaen Jan 
Gheenen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 (2e !) en 23v , fiche 
1, rij 5 

Verkoop / transport (copie)  6-5-1582 en 
14-5-1610 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matthijs, Oriaen verkoper   
Roeffs, Michiel Joes Mijs koper erffstede, Leegemijerde aent 

Vloijeijnde (zonder het 
Elsken en den Boogaert: al 
daarvoor verkocht) 

 

Matthijs, Dingen Goijaert renthefster   
Willems, Marcelis schepen   
Danijels, Willem oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24, fiche 1, rij 5 Beëindiging voogdij  12-2-1582 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Arendonck, Aert Peters    
van Arendonck, Aleijt Peters *    
van Heijst, Goris eerst momboir van*   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24, fiche 1, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  20-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Corstiaen Peter momboir / gelover   
Thijs, Matthijs Jan toesiender / gelover   
Dijelen, (onm. kind.) debiteuren / rentg. den Schuermans acker, 4 lop., 

Legemijerde  
Aert Matheeus vander Hagen 
(n), de kind. Wouter van 
Gorop (z), onm.kind 
Boudewijn Schuermans (o), 
de vroente (w) 

Paridaens, Hr. Frans crediteur / rentheffer   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Moren, Peter Everts schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24, fiche 1, rij 5 Gelofte / vestiging van rente aflossing 1592 20-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thijsse, Matthijs Jan gelover / rentgelder aenstede, Nederenmijerde, ca. 
7 lopst. aent Mispeleijnde 

Henrick Willem Jacobs, de 
kind. Jan Peter Dijckmans / 
Henrick Jan Lippen, de 
gemeijnt (n), gelover (z) 

Paridaens, Hr. Frans crediteur / rentheffer   
 kerkmrs. / h.geestmrs. 

/ rentheffers 1592 
Legemijerde  

van Vucht, Arnoldus Henrick subst. secretaris 1592   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v, fiche 1, rij 5 Transport van erfrente  20-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Hr. Frans transportant   
Castelleijns, Mr. Jan momboir   
Paridaensse, Jan Jans neef / verkrijger   
Dijelen, (kinderen) Peter (Dielen) rentgelders   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v, fiche 1, rij 5 Transport van kooppenningen  100 Ca.gulden 9-1-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Olthuijsen, Mr. Gherit transportant / eerder 
verkoper 

  

Paridaens, Hr. Frans verkrijger   
Dijelis, Lenaert eerder koper dat Raeckschot, 

Legenmijerde 
Corstiaen Peter Dijckmans 
(o), Dirck Beelen (n, w), 
devroente 

Anthonis, Ariaen eerder borg   
van Gorop, Henrick eerder borg   
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vanden Berge, Goijaert schepen   
Luijten, Matthijs Steven Gherit schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v, fiche 1, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  24-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus gelover / rentgelder den Buijtenman, ca. 2 lopst. 
Nederenmijerde aent 
Wellenseijnde 

goidtshuijs van Postel (w), 
Cornelis vanden Venne (o), 
gelover, de vroente 

Anthonis, Ariaen momboir   
Huijsmans, Cornelis Jans crediteur (onmondig)   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Laureijs Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25, fiche 2, rij 1 Openbare verkoop   24-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woutersse, Merten Peter momboir / verk. i.n.v.   
Laureijsse, Jacob toesiender / verk.i.n.v.   
Wouters, (onm. kinderen *) Jan Peter verkopers   
………., Marie wed. Jan Peter Wouters moeder v. * / verk.   
Castelleijns, Mr. Jan momboir   
vander Hagen, Michijel Aert Matheeus koper huijs aent Wellenseijnde, 

Nederenmijerde 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25, fiche 2, rij 1 Gelofte  28(29?)-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaertsse, Dierck gelover / debiteur   
Ghijsens, Everaert Willem crediteur   
Gheenkens, Henrick Henricks Peter borg   
Goudtsmits, Cornelis Laureijs borg   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 en 25v, fiche 2,rij 1 Transport  2-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerits, Adriaen Jans transportant   
Tijelmans, Henrick Willem (en huijsvr.) verkrijgers den Berckele opde Hooghe 

acker, Hogenmijerde 
Dirck Meeus van Dunne (n, 
o), Jan Janssens vanden Poele 
(z), Ariaen Dijelis Erven (w) 

  dat Doijbroeck, 
Hogenmijerde 

goidtshuijs van Everbode (z), 
de gemeijn Aa (o), Dingen 
Jan Gerits (n), de vroente 

Reijnen, Jan (en huijsvrouw) rentheffers   
Mijs, Laureijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v, fiche 2, rij 1 Erfdeling / overeenkomst  2-4-1582 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 68 
door E.A.M.Verspaandonk 

 32

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, (onm.kind.*) Mathijs 
Goijaerts 

condividenten   

Wouters, Marij Peter moeder v.*/ 
condividente 

  

Willems, Marcelis momboir / schepen   
vanden Berge, Goijaert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v, fiche 2, rij 1 Openbare verhuur opgewonnen erve  12-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Mathijs Niclaes verhuurder / huurder die Braecke  
Neijts, Henrick Jan + vroeger eigenaar   
Mijs, Laureijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v en 26, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport en doorverkoop  12-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joordens, Henrick Henrick momboir / verkoper   
van Poppel, Henrick toesiender / verkoper   
van Dommelen, (onm. kind.) Henrick 
Ansems 

verkopers   

van Dommelen, Catelijn Henrick 
Ansems (en man) 

verkopers   

van Dommelen, Ariaen Ansems koper stede metten erffenissen etc., 
Hogemijerde inde Smistraet 

koper (z), de kind. Willem 
Henrick Luijten (o, n), de 
vroente (w) 

  stuck lants ca. 2 lopst. den Daelacker, goidtshuijs 
van Averbode (o), onm.kind 
Peter Schuermans (n), Goris 
Toemas (z) 

  die Steeltrijt (Steltrijt) Henrick Joordens (o), de 
kind. Willem Henrick Luijten 
(z), Henrick Lenaerts (w), de 
wed. Gerit Peter Mijs (n) 

  heijtvelt aende Hoolstraet Jan Franssen (o), de vroente 
(w), Wouter Cornelis 
Mijerdmans (z), ander deel 
van deze koop 

  beempt de gemeijnt (w), de kind. 
Anthonis Paridaens (n), Jan 
Francen (z), de gem. Aa (o) 

  heijtvelt de wed./kind. Henrick 
Loefmans (w), Henrick 
Joordens (z), Jan Francen (o) 

  dries het Gijskens de gemeijnt (n), Henrick en 
Jan Peter Willems (w), Jan 
Lijnden (z), Henrick Peter 
Willems / Jan Pauwels (o) 

Mijs, Lauwreijs schepen   
Willemsse, Henrick Peter schepen / adviseur   
Luijten, Willem Henrick stadhouder   
Mijs, Lauwreijs Aert adviseur   
Willems, Jan Peter adviseur   
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Claeus, Reijnier adviseur   
van Doeren, Jan (van Dooren) adviseur   
Ghenen, Oriaen Jan adviseur   
Monen, Nijs Hubrecht adviseur   
(van Dommelen), Zegher Ariaens 
Ansems * 

zoon / verkrijger   

Luijten, Jenneken e.v. *    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26, fiche 2, rij 1 Verzoek om erfdeling  13-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansse, Servaes momboir / verzoeker   
Jansse, (onm.kind #) Jacob     
……………..|+ moeder van # en *   
van Dun, Derck Bartholomeeus momboir van *   
Erven, Peter Henricx toesiender van *   
………….., (onm.kinderen *)    
Willemsse, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v, fiche 2, rij 1 Verkoop en gelofte afgelost 1646 12-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roijmans, Margrijet Merten Peter * verkoopster   
Lambrechts, Jan Frans e.v. * mede verkoper   
vander Hagen, Michiel Aert Matheeus # koper / gelover   
…………, Catelijn e.v. # mede koopster beempt, Nederenmijerde aent 

Wellenseijnde 
goidtshuijs van Postel (w), de 
vroente (n), Steven 
Corstiaens Leijten / de 
vroente (o), de kind. Cornelis 
Lambrechts / Cornelis vanden 
Venne (z) 

Mijs, Lauwreijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Hermans, Peeter aflosser 1646   
Hoijbercs, Jacop Jan (Hoijberchs) h.geestmr./credit. 1646 Hoogemierde  
Seegers, Adriaen Henrick h.geestmr./credit. 1646   
Maes, Jan schepen 1646   
Sweerts, Jan schepen 1646   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v, fiche 2, rij 1 Transport van erfrente (2x)  28-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nack, Jacob transportant   
van Dommelen, Zegher Ariaensse verkrijger   
van Eijnde, (kinderen) Dijelis rentgelders die Croon, Legenmijerde 

aende kerchoff 
 

Willems, Henrick Peter schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
van Dommelen, Adriaen Ansems verkrijger   
Peelmans, Wouter Anthonis rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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26(2e !) en 26v, fiche 
2, rij 1 

Erfdeling  26-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Marten Peters condivident aenstede metter huijsingen  
Wouters, (onm. kind. *) Jan Peters condividenten den beempt  
Wouters, Peter + (groot)vader / erflater   
…………, Marie moeder van * (deel) den Cruijsacker, 

Nederen Mijerde 
pastoor (n), ander deel (z) 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27, fiche 2, rij 1 Gelofte / vestiging van rente  29-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Jan Ariaenssen gelover / rentgelder die Hautaert, Nederenmijerde 
(die Houtert) 

Goris Thomas / de vroente 
(o), Cornelis vanden Ven / 
gelover (w), de kind. Joist 
Schuermans, Jan Jan Mertens 
den jongen 

Willems, Marcelis crediteur   
Willem, Henrick crediteur   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27, fiche 2, rij 1 Afrekening / kwitantie  29-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Holthuijsen, Mr. Gherit crediteur   
van Dunne, Jan Ariaensse debiteur / koper die Hautaert  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 en 27v, fiche 2,rij 1 Verkoop en gelofte  29-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willems verkoper   
Jacobs, Henrick Willems verkoper   
van Holthuijsen, Mr. Gerit (en huijsvr.) kopers / gelovers erffenissen, Legenmijerde 

aent Mispeleijnde (zonder het 
huis daarop staande) 

Mathijs Jan Thijs (o), Aert 
van Dunne (w), die vroente 

vanden Dijck, (erfgen.) Jacob daarvoor eigenaars   
Sint Anna altaer, Legenmijerde rector / rentheffer   
 pastoor / rentheffer L.Mierde / H.Mierde  
de tafele des h.geests, Legenmijerde renthefster   
de tafele des h.geests, Hogenmijerde renthefster   
Snellen, (erfgen.) Merten rentheffers   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemssen, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v, fiche 2, rij 1 Transport  29-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Aelst, Marten Anthonisse (en h.vr.) transportanten   
van Holthuijsen, Mr. Gherit (en huijsvr.) verkrijgers den Leenman, ca. 6 lopst., 

Legenmijerde aent 
Mispeleijnde 

de wed. Cornelis Thomas, de 
beeken, Reijnijer Hulselmans 
/ de wed. Willem Jacobs, den 
gemeijnen lijwech 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v, fiche 2, rij 1 Verkoop erfdeel  31-3-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricks, Henrick Zander * verkoper   
Henricks, Heijlwich Zander * (en man) verkopers   
Puts, Marij moeder van * ?   
Slaets, Ariaen Peter * verkoper   
Slaets, Jaecxken Peter * (en man) verkopers   
Puts, Josijn + e.v. #  erflaatster   
Nollens, Wijnant Dijelis + # erflater   
Puts, Everaert Willem Gijsbrechts koper (deel) huijsinge, hovinge, etc. 

, Hulsel 
 

Cornelisse, Moers schepen   
Moeren, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v en 28, fiche 2,rij 1 Verkoop  3-4-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Willem Henricks stadhouder / verkoper 
i.n.v. 

Vrijheijt van Mijerde  

van Dun, (onm.kind) Jacop Jans Jacobs verko(o)p(st)er / onm.   
van Dunne, Jan + erflater   
Jacobs, Henrick Willem adviseur   
van Dunne, Bartholomeeus adviseur   
Thijs, Mathijs Aert adviseur   
Faes, Goris adviseur   
Claeus, Reijnier adviseur   
Henricksse, Henrick Willem adviseur   
Zebrechts, Thomas Jacob adviseur   
Verbruggen, Peter Henricks koper stede, huijs, hoff etc., 

Hogenmijerde inde Stadt 
Dirck Jans van Dunne / de 
kind. Henrick Everaerts 
Verbruggen (w), de wed. 
Toemas Volders / Goris van 
Heijst (o), Huijbrecht Geverts 
/ de kind. Jan Gijsen (n), de 
vroente (z) 

Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27(2e !), fiche 2, rij 1 Transport van erfrente  25-6-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   
Hoeffmans, Cornelis (van Rosel) transportant Reusel  
Janssen, Paridaen (van Rosel) (en h.vr.) verkrijgers Reusel  
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Dijelen, Peter rentgelder Legemijerde  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27(2e !) en 27v, fiche 
2, rij 1 

Erfdeling  1583 
laatste Pinksterdag 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Henrick Jans Henricx condivident woenhuijs metter schueren, 
timmeringen, aengelag, 
Hulsel 

 

  stuck drijessche beneven 
d’eckerstraet met een stuck 
ackerlants daer teijnden aen, 
Hulsel 

 

  den Smeelacker, Hulsel  
  het Heestereusselken, Hulsel  
Paridaens, Jan Jans Henricx condivident huijsinge, hovinge, 

erffenissen, Legenmijerde 
aende Braechoeck 

 

Paridaens, Paridaen Jans Henricx # condivident stuck heijtvelts: het Venne, 
Hulsel 

 

  heijtvelt de Eerdtbrant, Hulsel  
  den Hannekens drijess, 

Hulsel 
 

Pauwels, Henrick Cornelis  momboir   
Rouwenbochs, (onm.kind.*) Dirck 
Claeus 

condividenten den Coomans hoff, Hulsel  

  het Raecsschot, Hulsel  
  (samen met #:) den Groten 

acker, Hulsel 
 

  (idem:) den Ackerbocht, 
Hulsel 

Frans Aerts 

  (idem:) stuck beempts, Hulsel  
Leijten, Goris Tomis ? rentheffer   
Paridaens, Catelijn Jans Henricx + moeder van *   
Rouwenbochs, Dirck Claeus    
Paridaens, Jan Henricx + (en vrouw+) erflaters   
Moren, Peter (Moeren) schepen   
Cornelis, Mauris schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28, fiche 2, rij 1 Erfdeling  7-4-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rijssens, Margrijet + erflaatster   
Geenkens, Henrick Henrick Peter alias 
Rijssens 

condivident / momboir 
/oom van * 

het Biesven met den acker 
daeraen 

 

  het opgaende hout voir die 
stede 

 

Erven ?, Peter Henrick toesiender van *   
Rijssens, (onm.kind.*) Claeus  condividenten alle erfrenten  
Jansse, Peter rentgelder Rosell (Reusel)  
Deelen, Peecken (Dielen?) rentgelder   
van Dun, Odra Meeus rentgeldster   
Tijelmans, Henrick rentgelder   
Rijssens, (wed. en kind.) Jan + condividenten aenstede met het huijs, Hulsel  
Rijssens, Margrijet + moeder !/ erflaatster   
Moren, Peter Everaerts schepen   
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Cornelisse, Mauris schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 en 28v, fiche 2,rij 1 Erfdeling  7-4-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Henrick Jans momboir   
Dirckx, Huijbrecht toesiender   
Cornelis, (onm. kind) Henrick condivident   
Cornelis, Henrick * vader / condivident   
Willems, Henrick Peter rentheffer   
Cornelis, Ariaen ……… kind v. broer v.* / 

rentgelder 
  

…………. rentheffer Netersel  
…………. rentheffer Hulsel  
Willemsse, Marcelis schepen   
Franssen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29, fiche 2, rij 2 Verklaring betr. verkoop  19-4-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pauwels, Jan Jan deponent   
Lenaertsse, Lenaert Lauwreijs deponent   
Moonen, Nijs Huijbrecht deponent   
Lenaerts, Jan deponent   
Zebrechts, Thomas Jacob deponent   
Janssens, Henrick deponent   
Claeusse, Reijnijer deponent   
Zebrechts, (onm.kind) Merten Henrick    
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29, fiche 2, rij 2 Verkoop  19-4-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mesmaeckers, Jan Henrick momboir / verk.t.b.v.   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus toesiender / verk.t.b.v.   
Zebrechts, (onm. kind) Merten Henrick verkoper (onm.)   
Zebrechts, Henrick Henrick koper ½ stede etc., Hogenmijerde 

aende Smisstraet 
de gemeijnte (n), Lauwreijs 
Mijs / koper (o), kind Jan? 
Neijtens (w), Dionijs 
Hubrecht Monen (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29, fiche 2, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  27-4-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsse, Gheraert Ariaens gelover   
Willemsse, Wouter Ariaens gelover   
Willemsse, Cornelis Ariaens * geloofster   
Petersse, Joest e.v. * gelover   
Willemssen, Ariaen vader / crediteur   
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Lambrechts, Jan Frans schepen   
Francen, Wouter (Franssen) gesw.schepenen clerck   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 en 29v, fiche 2,rij 2 Erfdeling / afrekening  30-5-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erven, Adriaen Dijelis momboir   
Bogaerts, Henrick toesiender   
Putmans, (onm. kind.) Everaert Willem 
Gijsbrechts 

condividenten   

Putmans, Everaert Willem Gijsbrechts vader / condivident (Hulsel)  
Moeren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Maurijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v, fiche 2, rij 2 Transport en gelofte  8-7-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Marten Peter transportant / momboir   
Wouters, (onm.kind.) Jan Peter transportanten   
Wouters, Marie Peter transportante   
Gijsbrechts, Everaert Willem verkrijger / gelover (Ginneken) achtergelaten 

goederen tot Breda of binnen 
Hollant 

 

Slootmaker, Aert (=Ariaen??)Peter 
Wouters * 

erflater ?   

Gijsbrechts?, Margrijet e.v. *    
Moeren, Peter Everaerts schepen   
Cornelissen, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30, fiche 2, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  11-8-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijelis, Lenaert (Dielis)(en huijsvrouw) gelovers / rentgelders dat Raecksschot, ca. 2 lopst., 
Nederen Mijerde aent 
Mispeleijnde 

Dirck Beelen (w,n), Corstiaen 
Peter Dijcmans (o), de 
gemeijnt 

Toems, Adriaen Jan crediteur / rentheffer   
Paridaens, Hr. Frans rentheffer   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30, fiche 2, rij 2 Gelofte / vestiging van rente 40 Ca.g. 11-8-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert Woutersse gelover i.n.v. het dorp Legenmijerde, den 
Dunsschen beempt, ca. 3 lop. 

de kind. Henrick Peter Wijns, 
die gemeijne Aa, Ariaen Jan 
Bruers (w), de gemeijnt 

van Dunne, Dirck Woutersse crediteur / rentheffer   
Cuijpers, Jan ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v, fiche 2, rij 2 Erfdeling in marge: afrekening 1598 25-8-1582 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijelmans, Peter (Tielmans) vader   
Tijelmans, Henrixken Peter * condividente   
Mathijs, Jan Aerts e.v. * mede condivident aenstede, huijs, hoff, 

aengelage, roerende goederen 
 

Tijelmans, Evert Peter condivident den Elder dijck  
  den Hogen acker  
  beempden inde Vensche voirt  
  cavelken achter het heijtvelt  
Tijelmans, Jenneken Peter # condividente   
…………, Henrick e.v. # mede condivident den Winckel  
  het Leijbroeck  
  den Loeacker  
  het heijtvelt  
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willemsse, Henrick Peter schepen   
Zegers, Henrick i.n.v. vrouw (#) partij 1598   
…………, wed. Evert Peter Tijelmans partij 1598   
Jaspers, Jan e.v. * partij 1598   
Meeus (Maris?), Dirck  partij 1598   
Spreeukens, Ariaen partij 1598   
van Vucht, Ar. H. subst.secretaris 1598   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v, fiche 2, rij 2 Gelofte   25-8-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijelmans, (3 kinderen) Peter gelovers / debiteuren   
Tijelmans, Peter vader / crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v, fiche 2, rij 2 Overname gelofte  25-8-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mathijs, Jan Aerts gelover / zwager v.*   
………, Henrick gelover / zwager v.*   
Tijelmans, Everaert Peter eerst rentgelder   
het Cloister vanden Ulenborch 
(klooster) 

rentheffer sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31, fiche 2, rij 2 Erfdeling  28-8-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Willem Henricks + vader / erflater   
Luijten, Henrick Willem Henricks * condivident   
Luijten, Ansem Willem Henricks condivident  (samen met *): aengelage, 

huijsingen, etc. (oude stede) 
 

  weijveldeken int Paijbroeck  
  den Looacker  
  stuck beempts Laureijs Mijs 
  den Kerckacker  
  buchtken achter Henrick 

Joordens stede 
Henrick Joordens 

Luijten, Marij Willem Henricks # condividente   
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…………, Jan e.v. # condivident   
Gherits, Mathijs Steven momboir   
Joordens, Henrick toesiender   
Luijten, Willeken Willem Henricks jongste zoon (onm.) / 

condivident 
(samen met #): Raijmaeckers 
stede, aengelage, huijs, etc. 

 

  die Coelen stede  
  den Paijcloot  
  het Buchtken  
  bocht achter Zeghers stede  
  het hout voir Aert Langvoirts 

stede 
 

Mijerdmans, Wouter Cornelis daarvoor eigenaar schuerken van….  
  het Schats heijtvelt, de 

Sammelinghe (onbedeeld) 
 

Willemsse, Henrick Peter schepen   
Fransse, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v, fiche 2, rij 2 Transport van erfrente  6-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

die Bussere, Steven Ariaensse transportant   
Dijelen, (onm. kind.) Peter verkrijgers   
Verspaendonck, Ariaen gelover / rentgelder   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v, fiche 2, rij 2 Overeenkomst  11-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erven, Peter Henrick partij enerzijds / koper 
erfstede 

  

van Dun, (erfgenamen ) Jan partij anderzijds   
Willems, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 2 Transport van erfrente  11-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meeus, Aleijt Ansems Jan transportante   
Moren, Peter Everaerts momboir   
Anthonis, Merten (en huijsvrouw) verkrijgers   
Danijels, Steven Willem gelover / rentgelder onderpanden, Legenmijerde  
Jannis, Margrijet Willem + eerst renthefster   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32, fiche 2, rij 2 Afrekening koopsom gebruikt voor aflossing 

erfrenten 
19-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Cristiaen Peter momboir   
Dijelen, (onm.kind.*) Peter    
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Mathijs, Mathijs Jan oom van * / koper erfdeel  
Mathijs, Jan + grootv.v.* / erflater   
Paridaens, Hr. Frans eerst rentheffer   
………., Mr. Aelbrecht eerst rentheffer   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32, fiche 2, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  18-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boorts, Jan (en huijsvrouw) (Boirts / 
Boerts) 

gelovers / rentgelders huijs, hoff, aengelage, Hulsel de Aa (w), de kind. Peter 
Joris (n), de gemeijnt 

  de Gelege (dries), Hulsel de kind. Peter Joris, de 
gemeijne Aa, Peter Claeusse, 
de vroente 

Willemsse, Marcelis crediteur   
Meeus, (onm.kind.) Cornelis Peter crediteuren   
Cornelis, (onm.kind.) Moers crediteuren   
Joris, (onm.kind.) Peter Henrick crediteuren   
Coppen, (kind) Cornelis credi-teur / trice   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Maurijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v, fiche 2, rij 2 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1615 18-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boorts, Jan (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders bocht aen die Hellekensvoirt, 
Hulsel 

Peter Everts Moren, Henrick 
van Gorop, de kind. 
Paridaens, Peter Claeus 

Janssen, Servaes c.s. credit. / rentheffers   
Jacops, Marcelis Willem ontvanger /credit.1615   
Mauris schepen 1615   
Jansen, Paridaen schepen 1615   
Fabri secretaris 1615   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v, fiche 2, rij 2 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1611 18-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boorts, Jan (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders bocht, Hulsel de kind. Peter Joris, Cornelis 
Henricks van Gorop, Peter 
Claeus 

Janssen, Roeloff credit. / rentheffer   
van Vessem, Henrick Coppen c.s. credit. / rentheffers   
Franssen, Wouter secretaris 1611   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v en 33, fiche 2,rij 2 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1651 25-7-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelissoen, Moers momboir/gelover i.n.v.   
Moers, (kind) Goijaert Jacobs rentgelder dat Truijenbuchtken met een 

heijtveldeken daeraen, Hulsel 
Marie Smolders / Moirs 
Cornelis, de wed. Gherit 
Ansems, Aleijt Ansem Meeus 
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…, de gemeijnte 
Coolen, Nicolaeus credit./ rentheffer Netersel  
Willemsse, Marcelis schepen   
Moren, Peter Evert schepen   
Pauwels, H. rentheffer 1651   
Fabri, Niclaus secretaris 1651   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33, fiche 2, rij 2 Verklaring  25-7-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Colen, Nicolaeus (Coolen) deponent / vroeger 
verkoper 

  

Moors, Goijaert Jacobs + vroeger koper dat Truijenbuchtken  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33, fiche 2, rij 2 Gelofte / vestiging van rente aflossing 1637 19-10-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beelen, Dirck die oude gelover / rentgelder stuck beempts, Legemijerde, 
ca. 2 lopst. 

Corstiaen Peter Dijckmans, 
Lenaert Dijelis (w), de 
gemeijnt (o), kinderen 
gelover 

die taeffele des h.gheests, Legenmijerde creditrice / renthefster   
Jannis, Margrijet + eflaatster   
Willemsse, Marcelis schepen   
vanden Berge, Goijaert Woutersse schepen   
Daniels, Henrick h.geestmr. 1637   
Scuermans, Antonis schepen 1637   
Matteussen, Jan schepen 1637   
Fabri secretaris 1637   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 en 33v, fiche 2,rij 2 Verkoop  18-10-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Marij Aerts * verkoopster   
Otten, Henrick Cornelis e.v. * verkoper   
van Dunne, Aert Aerts # broer / koper   
………, Aleijt e.v. # mede koopster ¼  stuck erffs, 

Nederenmijerde 
kopers, de kind. Jan Anthonis 
Schuermans, de erfgen. Jacob 
vanden Dijcke 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v, fiche 2, rij 2 Transport erfdeel  18-10-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Marij Aerts * transportante   
Otten, Henrick Cornelis e.v. * mede transportant   
Mathijs, Mathijs Jan verkrijger (deel) stede Aert Aertsse van Dun (n), 

Tanneken Aerts van Dunne 
(z), Jan Smolders, de vroente 

van Dunne, Aert + erflater   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v, fiche 2, rij 2 Kwitantie betr. voorgaande verkoop  18-10-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Henrick Cornelis e.v. * crediteur   
van Dunne, Marie Aerts * creditrice   
Anthonis, Marten koper / debiteur stuck beempts  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v en 34, fiche 2,rij 2 Verkoop en gelofte in marge: afrekening 22 en 23-11-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorop, Wouter Paridaens verkoper   
Tijelmans, Everaert Peter * (Tielmans) koper / gelover   
………., Jenneken e.v. * mede koopster stede metter attimenten, 

Hogemijerde aent Culensrode 
 

Zebrechts, Thomas Jacob vorige eigenaar   
Paridaens, (onm.kind.) Anthonis daarvoor eigenaars   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Franssen, Jan schepen   
Zegers, Henrick (Zeegers) koper ? 1600   
Paridaens, Peter Anthonis debiteur 1600   
Franssen, Wouter secretaris 1600   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2, rij 2 Overeenkomst  22-11-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zebrechts, Henrick Henricks Jan partij enerzijds   
Zebrechts, (onm.kind) Merten Henricx partij anderzijds   
(Zebrechts), Marijke (Henrick Jan) + erflaatster   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Francen, Jan (Fransen) schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2, rij 2 Overeenkomst / transport gebruik 

woning / hof 
 27-11-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lauwers, Lijs Jacob transportante   
…….., Mathijs die wever (en huijsvr.) verkrijgers grote camere, 4 roijen hooffs  
Moren, Peter Evert schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2, rij 2 Gelofte / overeenkomst  26-3-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Ariaen Mathijs gelover / partij enerz.   
Dijckmans, Gerit (Geraert) partij anderzijds   
Roeffs, Michijel Joest Mijs eerder gelover   
vanden Berghe, Goijaert Woutersse schepen   
Jacobssen, Marcelis Willem schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v, fiche 2, rij 2 Verkoop  22-11-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeebrechts, (onm.kind) Mertten 
Henricks Jans (Zebrechts) 

verkoper /-ster   

Zebrechts, Henrick Henricks Jan koper huijs, hoff, Hogenmijerde Lauwreijs Mijs (o), de kind. 
Dijelis Aerts Mijerdmans (w), 
de vroente (z) 

  den boer metter toebehoirten, 
Hogenmijerde 

Lauwreijs Mijs (o), verkoper 
en koper (z), de vroente (n) 

  die Achterste Sammelinge 
onder Ruessel (Reusel) 

koper en verkoper (o), 
goidshuijs van Postel (z), Jan 
Franssen (w, n) 

Mijs, Lauwreijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v, fiche 2, rij 2 Verklaring / rekening  betr. erfenis en eerdere koop 22-11-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Haghen, Michijel Aerts Matheus 
(vander Hagen) 

deponent / zwager v.*   

(Zebrechts), Marten *    
Zebrechts, Henrick Jans + erflater   
Zebrechts, (kind) Marten Henrick    
Zebrechts, (3 onm.kind.) Henrick Jans    
Zebrechts,  Marijken +(Henrick Jans?)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35, fiche 2, rij 3 Overeenkomst na geschil betr. onderhoud kinderen 9-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Celen, Jan Aert (=Bonaerts) partij enerzijds   
h.geestmeesters Legenmijerde partij anderzijds   
Celen, (onm. kind. *) Adriaen Aert    
van Mispel, Marijken Bartholomeeus + moeder van *   
Celen, Aertken Adriaen Aert * oudste kind   
Castelleijns, Mr. Jan h.geestmr.   
van Dunne, Aert Aertsse h.geestmr.   
Celen, Steeffken Adriaen Aert * jongste kind   
vanden Berghe, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2,rij 3 Veiling achtergelaten goederen midts dese tegenwoirdighe troublen 

(oorlog / schatschulden) 
3-4-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   
Jacobs, Jacob Jan + erflater erffstede, Hogenmijerde  
van Dunne, (erfgen.) Jan daarvoor eigenaars   
Luijten, Willem Henricks verkoper   
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Verbruggen, Peter Henricx koper   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v, fiche 2, rij 3 Verkoop  1-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Peter Henrick verkoper   
van Dunne, Dirck Wouters koper stede, huijs, hoff etc.  
Jacobsse, Jacob Jans + daarvoor erflater   
Henricsse, Willem stadhouder / daarvoor 

verkoper  
  

vanden Berghe, Goijaert Wouters schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v, fiche 2, rij 3 Verkoop  1-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Dirck Woutersse verkoper   
van Dunne, (kinderen) Jacob mede verkopers   
van Dunne, (kinderen) Jan mede verkopers   
van Dunne, Henrick Dircks + erflater   
Verbruggen, Peter Henricks koper stede, Hogenmijerde  rontsomme aende vroente 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v, fiche 2, rij 3 Vermelding overlijden in latijn 11-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franssen, Jan + 11-5-1584 schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36, fiche 2, rij 3 Verkoop  2-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaensse, Paridaen Goijaert verkoper   
van Dael, Gherit e.v. * verkoper   
Paridaens, Margrijet Goijaert * verkoopster   
Castelleijns, Mr. Jan koper stuck lants, ca. 2 lopst., 

Nederenmijerde aenden 
kerchoff 

Joest Matheus Verhagen, het 
Leen vanden Bogaert, Marten 
Peters Wouters 

vanden Berghe, Goijaert schepen   
Jacobsse, Marcelis Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36, fiche 2, rij 3 Transport  3-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Peter Henricks Erverts transportant   
van Moll, Geraert (en huijsvrouw) verkrijgers stede metter attimenten, 

Hogenmijrde aent Culensrode 
 

van Dun, (erfgen.) Henrick daarvoor eigenaars   
Jacobs, Marcelis Willems schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
36, fiche 2, rij 3 Verkoop erfdeel  26-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Scholluijnen, Jheronimus * verkoper   
Stevens, Heijlwich Bartholomeeus Jans 
e.v. * 

mede verkoopster   

Stevens, Ariaen Meeus Jans broer / koper   
Stevens, Bartholomeeus Jans + vader / erflater   
………., Anneken tante / toek. erflaatster   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v, fiche 2, rij 3 Transport  31-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Willem Henricks transportant   
Erven, Ariaen Dielis (en kinderen) verkrijgers stuck heijtvelts ontrent die 

Molenstraet, Hogenmijerde  
 

van Dunne, (erfgen.) Jan daarvoor eigenaars   
Willems, Marcelis schepen   
Cornelisse, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v, fiche 2, rij 3 Testament  31-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsse, Marcelis schepen   
Lambrechts, Jan Franchoijs schepen   
Tijelmans, Evert Peter * testateur   
…………, Jenneken e.v. * testatrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37, fiche 2, rij 3 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 10-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gheenkens, Jan Henricks schepen   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Franssen, Wouter schepen   
 schout   
Gerits, Willem Danijels momboir / grootv.v.* / 

verkrijger t.b.v. 
  

Danijels, (onm.kind.*) Henrick Willem rentheffers   
Danijels, Steven Willem (en huijsvr.) gelovers / rentgelders 

1573 
gelage metter timmeringen 
etc., Nederen Mijerde aent 
Mispeleijnde 

Henrick Jan Lippen, Margriet 
Willem Jannis, de vroente 

  den Polder de vroente, Goidtschalck 
vanden Berge, de wed. 
Marten Verwinckel /  vroente 
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  den Bocht Margriet Willem Jannis, 
Anthonis Michijels Aerts, die 
Heijlaren straet, ackerwech 

Danijels, Henrick Willem eerst rentheffer   
Willems, Henrick Peter getuige   
Moers, Peter getuige   
Willems, Marcelis getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v, fiche 2, rij 
3 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 10-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

als boven schepenen / schout   
Thomassen, Thomas rentheffer ( ¼ ) / 

verkrijger 
  

Wouters, Jan Jans gelover / rentgelder 
1576 

aengelage, huijsingen aent 
Mispeleijnde, ca. 7 lopst. 
Nederen Mijerde 

de kind. Anthonis 
Schuermans (w), Mr. Gerit 
van Holthuijsen (o), de kind. 
Jacob Jans Theeus / 
goidshuijs van Postel, de 
vroente 

Leijten, Magrijet Willem Jannis + eerst renthefster   
vanden Berge, Goijaert getuige   
Willems, Henrick Peter getuige   
Moren, Peter getuige   
Willems, Marcelis getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v en 38, fiche 2, rij 
3 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 11-9-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berghe, Goijaert schepen   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Moeren, Peter schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
 schout   
Leijten, Steven Corstiaens gemachtigde van*   
Jannis, (erfgen.) Margriet Willem rentheffers ( ¾  )*   
Wouters, Jan Jans gelover / rentgelder   
Leijten, Margriet Willem Jannis + eerst renthefster   
Beilen, Dirck (Beelen) rentheffer / verkrijger   
Thomas, Goris rentheffer / idem   
Stevens, Anna renthefster / idem   
Gerits, Willem Daniel rentheffer / idem   
Jacobs, Marcelis Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 en 38v, fiche 2, rij 
3 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 15-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
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Gheenkens, Jan Henrick Peter schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Franssen, Wouter schepen   
 schout   
Joris, Peter + (eerst) momboir   
Weijten, (onm.kind #) Jan Peter 
Goijaerts (Woijten) 

rentheffer / -hefster?   

vanden Poele, Hubrecht Pauwels gelover / rentgelder 
1570 

aengelage, huijs, hoff, etc. ca. 
5 lopst., Hogemijerde 

Bartholomeus van Dunne, Jan 
Hubrechts vanden Poele, die 
gemeijnte 

Weijten, Jan Peter Goijaerts eerst rentheffer 1570   
Luijten, Willem Henricks stadhouder / 

gemachtigde van * / 
verkrijger t.b.v…# 

  

Weijten, Lijsbet Jan Peter Goijaerts + *    
Moren, Peter schepen   
Willems, Marcelis schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v en 39, fiche 2, rij 
3 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 10-2-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gheenkens, Jan Henricks Peter schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Franssen, Wouter schepen   
 schout   
Dircssen, Dirck Aerts (Dircks / Dircx) rentheffer   
………….(niet vermeld!) gelover / rentg. 1525   
Willems, Marcelis schepen   
Moeren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Dircx, Herman (Dircks) bieder / verkrijger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39, fiche 2, rij 3 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 2-12-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gheenkens, Jan Henrixk Peter schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Franssen, Wouter schepen   
 schout   
Henricks, Henrick Willem gemachtigde van *   
Scherders, Frans (van Weelde)* rentheffer Weelde  
Gheenkens, Adriane Joest Henricx # geloofster /rentg. 1575   
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Huijps, Jan e.v. # gelover / rentg. 1575 gelage, huijs, hoff, ca. 2 lopst. 
Hogemijerde 

Thomas Jacob Zebrechts, de 
kind. Dielis Aerts 
Mijerdmans, die gemeijnte 

  acker lants Gerit Mijs / Aert Mathijs 
Luijten, Henrick van Loeven, 
Henrick van Dun, Henrick 
Joordens 

Buijcx, Jacob Frans rentheffer 1575 / 
verkrijger 

  

Willems, Marcelis schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 en 39v, fiche 2, rij 
3 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 26-6-1582 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mesmakers, Jan Henricx momboir   
Matheeus, Michiel Aerts toesiender   
Zebrechts, (onm.kind) Marten Henrick rentheffer /-ster   
van Gorop, Anthonis Paridaens gelover / rentg. 1560 huijs, hoff, hoevinge, ca. 4 

lopst., Hogemijerde 
Ancem Henrick Pauwels, de 
kind. Jan Gerits Deckers, 
Peter Henrick Tijelmans, de 
gemeijnte 

Willems, Henrick den ouden rentheffer t.b.v…1560   
Willems, Margriet Henrick de jonge renthefster 1560   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Moren, Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   
van Gorop, Wouter Paridaens verkrijger / momb.v. *   
van Gorop, (kind.*) Anthonis Paridaens    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v, fiche 2, rij 3 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 28-1-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Moeren, Peter schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Stevens, Mathijs schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
 schout   
Mertens, Jan de oude  vader / momboir t.b.v.   
Mertens, (kinderen *) Jan de oude rentheffers   
Leijten, Dingen Denijs  moeder van *   
van Hove, Jan (en kinderen) mede rentheffers   
Leijten, Margriet Willem Jannis + vroeger renthefster 

1566 / erflaatster 
  

Gerits, Steven Willem Danijels (en 
huijsvrouw) 

gelovers / rentgelders 
1566 

aengelage, huijs, hoff met alle 
die timmeringen aent 
Mispeleijnde 

de wed. Jan Lippen, Willem 
en Margriet (rentheffers), die 
vroente 
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  den Hogenbocht, ca. 5 ½ lop. de wed. Jan Dircx Paridaens, 
Willem en Margriet 
(rentheffers) , die Heijlaren 
straet, de gemeijnt 

Jannis, Willem Willem (Leijten) rentheffer 1566   
Leijten, Steven Corstiaens mede rentheffer   
Verspreeuwel, Jan Joest e.v. # mede rentheffer   
Leijten, Lijsbet Jan Denijs #    
Anthonis, Merten Jan  
(Thonis) 

mede rentheffer / 
verkrijger 

  

Meeus, Aleijt Ansems Jans vroeger mede renth.   
Willemsse, Marcelis schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40, fiche 2, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  5-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erven, Adriaen Dijelis momboir / gelover / 
rentgelder 

stuck lants, Hulsel inde 
Nertingen 

rentheffers (o), goidtshuijs 
van Postel (z), de kind. 
Goijaert Moors (w), kind 
Goijaert Jan Meeus (n) 

Bogaerts, Henrick toesiender / idem   
Putmans, (onm. kind. 1e huw.) Everaert 
Willem Gijsbrechts 

rentheffers   

Willemsse, Marcelis schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40, fiche 2, rij 3 Afrekening  1-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijsmans, (onm. kind) Cornelis partij enerzijds   
…….., wed. Aert Jans Lippen (en 
kinderen) 

partij anderzijds   

vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40, fiche 2, rij 3 Transport van erfrente (met evictie)  22-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moirs, Maurus Cornelis (Moors/Moers) transportant   
Jacobsse, Henrick Willem (en h.vrouw) verkrijgers   
Bersmans, Jan Jan Henrick gelover / rentgelder 

1433 
stuck lants metter heijden: het 
Loicken, Hulsel 

 

Bersmans, Lijsbet Jan Henrick (en man) rentheffers 1433   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v, fiche 2, rij 3 Opwinning (evictie) betr. bovenstaande erven 22-2-1583  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobsse, Henrick Willem verkrijger   
Moren, Peter Everaerts schepen   
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Cornelisse, Maurus schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v, fiche 2, rij 3 Transport  28-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Elijzabeth wed. Aert Danijels transportante   
Loijen, Mathijs verkrijger de groote wtcamer metten 

halven hove, Hulsel 
 

  stuck driesch den Deenen dries, de kind. 
Jan Paridaens, de gemeijne 
kerckwech, de gemeijnt 

  2 lopst. lants de kind. Jan Henrick 
Paridaens, transportante, de 
kerckpat, Belijken Paridaens 

Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v, fiche 2, rij 3 Transport van obligaties  28-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loijen, Mathijs transportant   
Puts, Everaert Willem Gijsbrecht verkrijger   
Sebastiaens, Marcelis debiteur Ruessel (Reusel)  
Peelmans, Peter debiteur Rosele (Reusel)  
……, Woijt die gruijter debiteur Rosel (Reusel)  
Cuijlaerts, Wouter debiteur Roesel (Reusel)  
……., Henrick die volder debiteur (Reusel)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41, fiche 2, rij 4 Aanstelling voogden  18-7-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Jan Frans momboir    
Lippen, (onm. kind.) Wouter Jans    
vanden Berghe, Goijaert toesiender   
Theeus, Willem Jans getuige   
Lambrechts, Wouter Frans getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41, fiche 2, rij 4 Afrekening (alimentatie)  18-7-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reijnen, Jan *(ziek in bed) partij enerzijds   
…………., Tanneken e.v. *    
Jansse, Peter partij anderzijds   
van Dunne, Hr. Peter Meeus pastoor H.Mierde / 

getuige 
  

van Dunne, Dirck Meeus getuige   
Lambrechts, Wouter Franchoijs getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 en 41v, fiche 2,rij 4 Testament  11-7-1583 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berghe, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Dircx, Engel Aerts * testatrice (ziek)   
……….., Wouter nat.zoon van * gelegateerde   
Jannis, Margrijet Willem + daarvoor erflaatster   
…………, Juetken nat.dochter van* gelegateerde   
Dircks, Jenneken kleindochter / gelegat.   
Mathijssen,……… kleindochter / gelegat.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v, fiche 2, rij 4 Verklaringen / advies betr. verkoop in desen troublen tijt (oorlog) 11-8-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Mathijs Steven Gherits deponent   
vanden Venne, Cornelis Dircx deponent   
Verspreeuwel, Jan Joost deponent   
Matheeus, Michijel Aert deponent   
Mertens, Jan Jan deponent   
vander Voort, Jan deponent   
vanden Hertganck, Sebastiaen Peters deponent   
Hulzelmans, Reijnijer verkoper   
Hulzelmans, Jan mede verkoper (deel) huijs, hoff metter 

erffenissen 
 

Lambrechts, Steven Cornelis * daarvoor eigenaar   
………., Cornelia e.v. *    
Schuermans, (erfgen.) Joest daarvoor eigenaars   
Lambrechts, Lijsken Steven Cornelis (onmondig)   
vanden Berghe, Goijaert Woutersse schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v en 42, fiche 2,rij 4 Verkoop  (11-8-1583) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulzelmans, Reijnijer Joest verkoper   
Hulselmans, Jan Joest  verkoper   
Cornelis, Lambrecht momboir / verk.t.b.v.   
Aerts, Dirck toesiender / verk.t.b.v.   
Lambrechts, (onm.kind) Steven Cornelis    
Anthonisse, Henrick (en huijsvrouw) 
(Loijen) 

kopers huijs, hoff, aenstede, etc., 
Legen Mijerde aen het 
Wellenseijnde 

Juet Hermans (n), Jan 
Mertens (o), Nicolaeus 
Kemps (z), de vroente 

  den Mispelbocht de gemeijne ackerstraet wech 
(o, z), Lambert Cornelis (w), 
goidtshuijs van Postel (n) 

  den Cuijpere (beemd) Mr. Jan Castelleijns, de 
vroente, Michijel Aerts 
Matheeus, Jan Peters / 
Cornelis vanden Venne 

  de Hautert Cornelis vanden Venne (z), 
Henrick Spreeukens (n), Jan 
Janen (o), Michijel Aerts 
Matheeus (w) 

Lambrechts, Steven Cornelis * daarvoor eigenaar   
Schuermans, Cornelia Joest e.v. *    
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
42, fiche 2, rij 4 Transport   11-8-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Haghen, Michijel Aerts 
Matheeus (en huijsvrouw)(vander 
Hagen) 

transportanten   

Loijen, Henrick Anthonis (en huijsvr.) verkrijgers die Hautert, Nederenmijerde Jan Verbaevelt (n), die 
gemeijn Aa, kopers / 
verkrijgers (o), Nicolaeus 
Kemps (w) 

Leijten, (erfgen.) Joest Jan daarvoor eigenaars   
vanden Berge, Goijaert Woutersse schepen   
Willemsse, Marcellius schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42, fiche 2, rij 4 Gelofte (2x)  11-8-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loijen, Henrick Anthonis (en huijsvr.) gelovers / debiteuren   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus crediteur   
Hulselmans, Reijnijer Joest crediteur   
Hulselmans, Jan Joest crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 2, rij 4 Transport van erfrente in marge: aflossing 1601 25-8-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertssoen, Steven momboir / transp.i.n.v.   
Joes, (kind) Steven transportant (onm.)   
Claeus, Jan Henrick e.v. * mede transportant   
vander Waerden, Geertken *    
……….., wed. Jan Willekens (Willems) verkrijgster   
(Willekens), Jan (Jans) zoon / mede verkrijger 

/ aflosser 1601 
1601: Loon (Hoogeloon)  

Goijens, Bartholomeeus  gelover / rentg. 1561 Hulsel  
vander Waerden, Hr. Adriaen pastoor Hulsel / eerst 

rentheffer 1561 
  

Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Moers schepen   
Umans, Jacob aflosser / pandhouder 

1601 
  

Ariaens, Peter wethouder 1601 Loon   
Goijarts, Peter Jaan wethouder 1601 Loon  
Verheze, Henrick secretaris 1601 Loon  
van Vucht, Arn. Henr. subst. secretaris 1601   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 2, rij 4 Testament  27-8-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loijens, Mathijs testateur (ziek)   
Aelbrechts, (kinderen) Jan gelegateerden   
…….., Lijsbet wed. Aert Danijels eerder verkoopster   
Lucas, Cathalijn Henrick gelegateerde   
………., Catelijn * nicht   
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………, Marck e.v. *    
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43, fiche 2, rij 4 Machtiging tot maken vonnisbrief betr. evictie 28-8-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claeus, Mathijs constituant / rentheffer   
  die Braeck, Hogenmijerde  
Pauwels, Jan gemachtigde   
Ghenen, Ariaen Jan gemachtigde   
van Dijest, Lodowijck gemachtigde   
Willemsse, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43, fiche 2, rij 4 Testament  30-9-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Hr. Peter Bartholomeeus pastoor / testateur 
(ziek) 

Hoge Mijerde  

Sebastiaens, Lambrecht momboir   
…….., Marie wed. Matthijs Luijten gelegateerde deel in de tijendvercken en 

tijenboecweijt, quade boxen 
 

Meeus, Oriaen Dircks zoon v.broer / gelegat. (deel) clederen  
…….., Jan  zoon v. zuster * / 

gelegateerde 
(deel) clederen   

Meeus, Odra *    
Franssen, Wouter secretaris / getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 en 43v, fiche 2,rij 4 Erfdeling  7-11-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pauwels, Jan +  erflater   
………, Anna wed. Jan Pauwels + erflaatster   
Pauwels, Jan Jans condivident ½ dat Wasvenne Jan Franssen Lambrechts 
  die Sammelinge  
vanden Kerckhoff, Mathijs rentgelder erfrente  
Faes, Goris momboir   
Pauwels, Catelijn Jans condividente ½ aenstede Jan Jans Pauwels 
die fabrijcke van Hogenmijerde renthefster   
……., wed. Henrick Lofmans 
(Loefmans) 

renthefster   

Wouters, Jan momboir   
Hermans, Peter toesiender   
Zebrechts, (kinderen) Thomas Jacob condividenten den Moerman  
  ½ dat Wasvenne (westwaerts)  
St. Jansaltaer, Hogenmijerde rentheffer   
 koster / rentheffer Hogenmijerde  
de terminarissen van Hasselt rentheffers Hasselt  
………… rentgelders Reusel  
………., Dijonijs e.v. *    
(Pauwels), Margrijet * condividente ½ aenstede, huijsingen  
  het Beclijven (Beliven?) 

(vlagvelt) 
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Loofmans, Geertruijt (Loefmans) renthefster   
de tafele des h.geests, Hogenmijerde renthefster   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v, fiche 2, rij 4 Transport van erfrente  18-11-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Petersse, Anna Jans * transportante   
Claeussoen, Reijnijer e.v. * (Claessen)    
Lambrechtsse, Wouter Frans verkrijger   
Willemsse, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v en 44, fiche 2,rij 4 Erfdeling van renten  8-11-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rovaert, Jan Reijnaerts + *  erflater   
…….., Tanneken + e.v. * erflaatster   
van Rovaert, (erfgen.) Jan Reijnaerts condividenten   
Luijten, Ariaen Gerits rentgelder   
Willems, Jan Peter rentgelder   
Grijeten, Jan rentgelder   
Lijnen, Jan rentgelder   
…….., (erfgen.) Tanneken condividenten   
Ghenen, Ariaen Jan rentgelder   
Jansse, Dionijs rentgelder   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Lambrechts, Wouter Franchoijs secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44, fiche 2, rij 4 Machtiging  8-11-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsse, Aert Cornelis (van Gilze) constituant Gilze  
Reijniers, Reijnijer Henricx gemachtigde   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44, fiche 2, rij 4 Transport erfdeel en wederom transport  12-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsse, Cornelis Ariaens Pauwels transportant   
Claeus, Henrick Peter (Claessen) transp./ toesiender v.*   
Sledden, Dirck Cornelis mede transportant   
Bruers, Lauwreijs Willem momboir v. *   
Hapaerts, Willem Jan Willems * transport. (onm.)   
Verspreeuwel, Ariaen de jonge e.v. # transportant   
van Hove, Cathelijn Wouters #    
Sledden, Andrijes Jan + erflater   
Zegers, Henrick verkrijger / opnieuw 

transportant 
aenstede, huijs, hoff, etc., 
Hogemijerde 

 

  het Haije ackerken  
  ¼ den Kercken driesch  
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Willemsse, Henrick Peter schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   
Verbruggen, Peter Henrick nieuwe verkrijger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v, fiche 2, rij 4 Transport (doorgestreept)  15-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Willem Henricks transportant   
Erven, Oriaen Dijelis (en kinderen) verkrijgers stuck heijtvelts, 

Hoghemijerde 
 

van Dunne, (erfgen.) Jan daarvoor eigenaars   
Willemsse, Marcelis schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v, fiche 2, rij 4 Overeenkomst  10-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zegers, Henrick partij enerzijds *stede van Anthonis 
Paridaens 

 

…….., Johanna wed. Evert Peter 
Tijelmans 

partij anderzijds   

van Dunne, Dirck Bartholomeeus assistent   
Erven, Adriaen Dijelis assistent   
Paridaens, Anthonis eerder eigenaar *   
van Gorop, Wouter Paridaens daarna eigenaar *   
Willems, Ariaen crediteur   
Tijelmans, Heijnken dr.Peter  creditrice   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willemsse, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v, fiche 2, rij 4 Verklaring / advies betr. verkoop desen tegenwoirdigen troublen tijt… 

(oorlog) 
22-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erven, Peter Henrick deponent / adviseur   
Thijs, Mathijs Aerts idem   
Willemsse, Oriaen idem   
Erven, Oriaen Dijelis idem   
Claeus, Reijnijer idem   
Tijelmans, Henrick Willem idem   
Gerits, Henrick idem   
…….., (onm. kind) Marij Goris    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v en 45, fiche 2,rij 4 Verkoop  22-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boorts, Henrick momboir / verk. t.b.v.   
Goris, Anthonis toesiender / verk.t.b.v.   
………, (onm. kind ) Marij Goris     
Mijerdmans, Wouter Cornelis koper stede, Hogenmijerde de vroente (o), Thomas 

Broecx (w), Lijsbeth wed. Jan 
Lueckermans (n) 
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  den Biesbocht de kind. Jan Thomas 
Zebrechts (z), Geertruijt 
Lofmans (Loefmans)(n), 
onm. kind Peter Erven (w), 
de kind. Dirck Peter 
Vrancken (o) 

Goris, Marij + (en man + ) erflaters   
tsGruijters, Marij (en zoon….?) rentheffers   
Willemsse, Henrick Peter schepen   
Lambrechts, Jan Franssen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45, fiche 2, rij 4 Testament (2x)  28-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   
Ancems, Jan Goijaerts * testateur Hulsel  
Thomas, Jenneken Marten e.v. * testatrice   
Thomas, Nicolaeus Marten # testateur   
van Gorop, Aleijt Peters e.v. # testatrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 en 45v, fiche 2,rij 4 Transport in marge: verklaring 1605 betr. niet 

geven toestemming verkoop 
28-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thomasse, Nicolaeus Marten (en h.vr.) transportanten   
Ancemsse, Jan Goijaert e.v.* verkrijger / zwager   
……….., Jenneken* verkrijgster erfstede, huijs, hoff, 

aengelage etc., Hulsel aenden 
Kermisberch 

 

die Buerse van Hulsel renthefster   
onser vrouwen altaer, Hulsel rector / rentheffer   
Ansems, (kinderen) Steven Willem rentheffers   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Moers schepen   
Thomas, Jenneken Marten * deponente 1605   
Diericx, Herman schepen 1605   
Huijbrechts, Dionijs schepen 1605   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v, fiche 2, rij 4 Aflossing erfrente  29-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Waerden, Hr. Adriaen + * pastoor /eerst renth. 
t.b.v. die buerze 

Hulsel  

………, Lijsbet wed. Marten Thomas eerst rentgeldster   
vander Waerden, Henricxken + zuster van * / daarna 

renthefster 
  

Rijssens, Lijsken Henricx + #  daarna renthefster   
vander Waerden, Jenneken Henricks moeder van #   
Rijssens, (andere kinderen) Henrick daarna rentheffers   
Gheenkens, Henrick Henrick Peter alias 
Rijssens  

vader van #    

Ancems, Jan Goijaert e.v. ^ aflosser   
Thomas, Jenneken Marten ^    
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Moren, Peter Evert schepen   
Cornelissen, Moers schepen   
van Vucht, Aert Henricsse koster ! / subst.secr. Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v en 46, fiche 2,rij 4 Verkoop  29-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonisse, Marten Jan (en huijsvrouw) verkopers   
Mertensse, Jan Willem (Martens) koper den Roijbeempt, Nederen 

Mijerde aent Mispeleijnde 
Anthonis Michijels (n), 
goidtshuijs van Postel / Joist 
Matheeus vander Hagen, die 
Elzen, de gemeijnt 

die kercke van Legemijerde renthefster   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelissen, Moors schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46, fiche 2, rij 4 Gelofte / vestiging van rente onderschr.: aflossing (doorgestreept) 29-12-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertens, Jan Willem (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders den Roijbeempt, Legemijerde  
Anthonisse, Merten Jan crediteur / rentheffer   
Moren, Peter Evert schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   
Wouters?, Jan erfgen.v. * / ontvanger   
Martens, Jan * daarna rentheffer   
vander Voort, Peter later rentg. / aflosser   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46, fiche 2, rij 4 Transport  3-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Jenneken wed. Evert Peter 
Tijelmans 

transportante   

Verspreeuwel, Ariaen momboir   
Zegers, Henrick * verkrijger   
………., Jenneken e.v. * mede verkrijgster aenstede, huijs, hoff, etc.   
van Gorop, Wouter Paridaens daarvoor eigenaar   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v, fiche 2, rij 4 Gelofte  3-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   
Zegers, Henrick (en huijsvrouw) gelovers / kopers erfstede van Anthonis 

Paridaens 
 

…….., Jenneken wed. Ervert Peter 
Tijelmans 

creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 4 Verkoop en gelofte / vestiging v. rente  4-1-1584 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Jenneken wed. Evert Peter 
Tijelmans 

verkoopster / 
renthefster 

  

Verspreeuwel, Oriaen momboir   
Erven, Oriaen Dijelis (en kinderen) kopers / gelovers / 

rentgelders 
beempt, Hogenmijerde de kind. Niclaeus Rijssens, 

Jan Wouters vanden 
Nieuwenhuijse (w en …), de 
gemeijne Aa 

Tijelmans, Peter    
Willems, Henrick Peter schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 en 47v, fiche 2,rij 5 Verkoop en gelofte / vestiging v. rente  4-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……….., Jenneken wed. Evert Peter 
Tijelmans 

verkoopster / 
renthefster 

  

Verspreeuwel, Ariaen momboir   
van Dunne, Dirck Bartholomeeus (en 
huijsvrouw) 

kopers / gelovers / 
rentg. / borg voor * 

stuck lants en driesch, 
Hogenmijerde 

kopers, de vroente 

  acker inde Hooghacker kopers, de gemeijne wech (n) 
Tijelmans, Peter    
Erven, Ariaen Dijelis * borg   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 2, rij 5 Verkoop  13-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lauwers, Lijsbet Jacobs verkoopster   
Dijckmans, Gherit Jan momboir   
Bloemaerts, Ariaen (en huijsvrouw) kopers die Raeckscotten (groes / 

heide) ca. 3 lopst., Hulsel 
de kind. Jan Paridaens (o), 
Cornelis Goudtsmits (w), de 
vroente 

de heer van Postel rentheffer Postel  
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 2, rij 5 Gelofte  14-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Jan Peters gelover / debiteur   
Dijckmans, Gerit crediteur   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48, fiche 2, rij 5 Verkoop van erfrente  25-12-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Marie Jacobs verkoopster   
van Dunne, Cornelis Jacobs momboir   
van Dun, Dirck Bartholomeeus koper   
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Erven, Ariaen Dielis rentgelder Hogemijerde  
Joordens, Henrick Henricks schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48, fiche 2, rij 5 Verkoop  28-5-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervloet, Aert  verkoper   
van Mol, Geraert (en huijsvrouw) kopers stuck beempts, Hogenmijerde 

inde Venssche straet 
de wed. Jan Aerts Mathijs, 
Marij Thijs, de gem. Aa (o), 
de Venssche straet (w) 

Joordens, Henrick Henricks schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 5 Verkoop erfdeel  6-3-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Arendonck, Aert Peters gemachtigde v.*/ verk.   
Sledden, (erfgen.)Adriaenken Andries + constituanten   
Erven, Peter Henricks koper ¼ driesch, Hogemijerde 

ontrent die kercke 
het kerckstraetken (n), Hans 
Lijnden (o), Henrick Lenaerts 
(z), de gemeijne straet (w) 

Sledden, (erfgen.) Andries eigenaars ander deel (Beeck / Hilvarenbeek)  
Willems, Henrick Peter schepen   
Mooren, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v, fiche 2, rij 5 Verkoop  14-9-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Henrick Cornelis momboir / verk.i.n.v..   
Thonis, Adriaen Jan toesiender / verk.i.n.v.   
Zebrechts, (onm. kind.) Goris Thomas verkopers   
Pauwels, Jan Jans (en huijsvrouw) kopers stede, huijs, hoff, etc. , 

Hogemijerde inde Stat 
die vroente 

Zebrechts, Thomas + oom / erflater   
  alle erffenissen, Hogemijerde  
van Heijst, Goris adviseur   
van Heijst, Simon adviseur   
vanden Kerchoff, Mathijs (Kerckhoff) adviseur   
Erven, Peter Henrick adviseur   
Hermans, Peter adviseur   
Zebrechts, Thomas adviseur   
Michijels, Anthonis adviseur   
Mooren, Peter schepen   
Willems, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v en 51, fiche 2,rij 5 Erfwisseling van renten vervolg op fol. 51 ! 17-6-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Anthonis verkrijger   
Claeus, Reijnijer (en huijsvrouw) verkrijgers/rentgelders   
Mesmakers, Jan Henrick rentgelder   
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Joordens, Henrick schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2,rij 5 Transport en gelofte / vestiging v. rente  6-2-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Wouter Frans momboir / transp.i.n.v.   
Wouters, Jan toesiend. / transp.i.n.v.   
Zebrechts, Jan nat.zn. Dielis Jacobs transportant (onm.)   
Zebrechts, Thomas Jacobs verkrijger / gelover / 

rentgelder 
½ den Nieuwen bocht, 
Hogemijerde 

Henrick Henrick Zebrechts 
(n), onm.kind Jan Thomas 
Zebrechts  / koper (z), Jan 
Wouters, de kind. Joris 
Henricks Joris 

Zebrechts, Jacob + erflater   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Franssen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v, fiche 2, rij 5 Verkoop  11-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meeus, Aleijt Anssems Jans  verkoopster   
Moeren, Peter momboir / schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gerits koper stuck ackerlans, ca. 1 lopst., 

Nederen Mijerde aent 
Wellenseijnde 

de kind. Willem Danijels (o), 
koper, den gemeijnen 
ackerwech 

Cornelis, Moers schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50, fiche 2, rij 5 Verkoop erfdeel  11-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meeus, Aleijt Anssems Jans * verkoopster   
Moeren, Peter momboir / schepen   
Mertens, Jan Jans (en huijsvrouw) kopers (deel) aengelage, huijsingen, 

timmeringen, Nederen 
Mijerde aent Wellenseijnde 

Jenneken Herman Aerts, 
kopers, Jan Mertens den 
ouden, de gemeijnte 

  (deel) beempt de kind. Jan van Roije, 
kopers, het Laer, de 
gemeijnte 

  (deel) lant in een bocht kopers, Mathijs Stevens 
Gerits Luijten, de gem. straet 

  (deel) heijtvelt  het Laer, Michijel Aerts 
Theeus, Bastiaen Peters 

Leijten, Heijlwich Denijs + moeder v.* /erflaatster   
Cornelis, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 5 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 19-8-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergeh, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   
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Moeren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Franssen, Jan schepen   
 schout   
Jacobs, Marcelis Willem gemachtigde i.n.v. 

moeder / verkrijger 
  

van Gorop, Henrick Jans gelover / rentgelder 
1564 

die Papenbeemdekens, ca. 2 
lopst., Hulsel aen die 
Hellekensvoert 

die vroente, de gemeijn Aa, 
Peter Moiren, Cornelia Jans 
van Gorop 

  den Jan Lauwers acker, ca. 2 
lopst. , Hulsel 

de wed. en kind. Dirck 
tsPrincen, Cornelia Jans van 
Gorop, Wouter Jans van 
Gorop 

Coppen, Willem Jans (en huijsvrouw) rentheffers 1564   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v, fiche 2, rij 5 Gelofte  11-6-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mesmaeckers, Jan Henrick gelover / debiteur   
Vrancken, Jan * momboir /credit.t.b.v.   
………, Lijsbet creditrice / dochter 

van zuster * 
  

Willems, Henrick Peter schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51, fiche 2, rij 5 Erfdeling  5?-7-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Herman Dircks Corstiaens momboir van*   
Leijten, (onm. kind *) Michijel Dircx 
Corstiaens 

condivident   

van Dunne, Margriet Jacobs moeder van *   
Zebrechts, Thomas rentgelder   
Toemen, (kinderen ) Jan rentgelders   
van Dunne, Cornelis Jacobs condivident / momboir   
van Dunne, (andere kinderen) Jacob condividenten   
Erven, Peter Henricks  toesiender   
(van Dunne), Hens Jacobs + broer / erflater   
Zebrechts, Elijzabet Jans + erflaatster   
…………, Hr. Zeger + erflater   
van Dunne, Henrick + erflater   
Joordens, Henrick Henricks schepen   
Erven, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v, fiche 2, rij 5 Verkoop erfdeel  25-11-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sijmons, Sijmon Willem verkoper   
Sijmons, Peter Willem verkoper   
Sijmons, Barbara Willem * verkoopster   
………., Peter e.v. *    
Zijmens, Catelijn Willem  # (Sijmons) verkoopster   
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Ervaerts, Ghijsbrecht  e.v. #    
Wouters, Jan weduwn.v. ^ koper goederen tot Mijerde  
Sijmons, Anna Willem + ^ erflaatster   
  uitgezonderd goederen tot 

Casteren 
 

Joordens, Henrick Henrick schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v, fiche 2, rij 5 Verkoop   29-9-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeghers, Henrick (en h.vr.) (Zegers) verkopers   
van Moll, Gerit (en huijsvrouw) kopers stuck beempts, Hogemijerde 

inde Hoolstraet 
wed./kind. Gerit Mijs (n), die 
gemeijne Aa, Jan Mijs (o), de 
gemeijne straet (w) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52, fiche 2, rij 5 Borgstelling bij vernadering  5-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsse, Marcelis schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Tijelmans, Peter vader / momboir van *   
Tijelmans, Henricxken Peter * dochter / vernaderes   
Zegers, Henrick borg voor *   
Erven, Ariaen Dielis koper beemd  
…….., Jenneken wed. Ervert Peter 
Tijelmans 

verkoopster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52, fiche 2, rij 5 Verkoop   23-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beilen, Dirck Dircks (Beelen) verkoper   
Thomas, Ghoris  verkoper i.n.v.vrouw   
Danijels, Willem verkoper   
vanden Hertganck, Bastiaen Peters verkoper   
vanden Hertganck,  Jan Peters verkoper   
vanden Hertganck, Margriet Peters mede verkoopster   
Dijckmans, Anna Jan verkoopster   
van Holthuijsen, Mr. Gherit verkoper  ¼ *   
Thijs, Thomas eerder eigenaar ¼ *   
Pancraes, Jan (en h.vr.)(Pancx / Panken) kopers erffstede, huijs, hoff, etc., ca. 

7 lopst., Legemijerde aent 
Mispeleijnde 

de kind. Jan Anthonis 
Schuermans (w), de gemeijnt, 
goidshuijs van Postel / Joost 
Wouter Schuermans (n), 
Dirck Aerts Dircks / de 
gemeijnt 

den h.geest van Legemijerde rentheffer   
de kercke van Legemijerde renthefster   
onser vrouwen altaer tot Arendonck rentheffer Arendonk  
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 68 
door E.A.M.Verspaandonk 

 64

52v, fiche 2, rij 5 Transport  23-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Holthuijsen, Mr. Gheraert transportant   
Dircks, Dirck Aerts (en huijsvrouw) verkrijgers aengelage, huijs, hoff metter 

timmeringen, Legemijerde 
aent Mispeleijnde 

Jan Pancx, Henrick Jans 
Lippen, die gemeijnte 

die kercke van Nederenmijerde renthefster   
onser vrouwenaltaer tot Arendonck rentheffer Arendonk  
Faes, Goris rentheffer   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 2,rij 5 Gelofte / vestiging van rente in marge: cassatie 1595 23-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Corstiaen Peter Dircks momboir/gelover i.n.v.   
Dijckmans, (onm.kind.) Jan Peter gelovers / rentgelders beempt, Nederen Mijerde 

inde Heijlaren, ca. 3 lopst. 
wed. /kind. Goris Thomas, 
Willem Jans Theeus, de 
heijlaren, de kind. Anssem 
Spilmaeckers 

……., Anna wed. Jan Huijsmans renthefster   
Cupers, Lijsbeth rentgeldster 1595 Huijsmans driess  
Dircx, Herman schepen 1595   
Goijarts, Gerit schepen 1595   
van Vucht, Ar. subst. secretaris 1595   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53, fiche 3, rij 1 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 1595 23-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lippen, Henrick Jans gelover / rentgelder den Lemmensbocht, Nederen 
Mijerde aent Mispeleijnde 

gelover, de gemeijne straet, 
Corstiaen Peter Dijckmans, 
de waterlaet 

…….., Anna wed. Jan Huijsmans creditrice / renthefster   
vanden Voirt, Jan Jans aflosser 1595   
Goijarts, Gerit schepen 1595   
Dircx, Herman schepen 1595   
van Vucht, A. subst. secretaris 1595   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53, fiche 3, rij 1 Gelofte / vestiging van rente onderschr.: aflossing 1595 23-2-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mathijs, Mathijs Jans gelover / rentgelder het Raecksschot, ca. 3 lopst., 
Nederen Mijerde aent 
Mispeleijnde 

de wed. Willem Jacobs, 
Henrick Jans Lippen / Engel 
Aerts, de gemeijnt 

………, Anna wed. Jan Huijsmans creditrice / renthefster   
als voor schepenen / subst. 

secretaris 1595 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v, fiche 3, rij 1 Gelofte / vestiging van rente  23-2-1583 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lippen, Henrick Jans gelover / rentgelder die Beeckacker, Nederen 
Mijerde aent Mispeleijnde 

renthefster , Goijaert Wouters 
vanden Berge, renthefster (o), 
Engel wed. Aert Dircks (z) 

  die Streepe Goijaert vanden Berge, 
renthefster / Bartholomeeus 
Jans Smeijers, gelover 

Thonis, Marten Jans  momboir / renth.t.b.v.   
Martens, Jan Willem toesiender / rentheffer 

t.b.v…. 
  

Huijsmans, Iken Cornelis Jans renthefster (onm.)   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 3,rij 1 Verkoop en gelofte  3-3-1583 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Holthuijsen, Mr. Gherit verkoper   
Pancx, Jan (en huijsvrouw) kopers / gelovers erffstede, Legemijerde aent 

Mispeleijnde 
Mathijs Jans Thijs (o), Aert 
van Dun, die gemeijnte, de 
kind. Jan Anthonis 
Schuermans 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54, fiche 3, rij 1 Transport van erfrente  24-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem c.s. 
(van het geslacht Dijckmans) 

(mede)erfgenamen 
van * / transportanten 

  

Jannis, Margriet Willems + * erflaatster / eerst rentg.   
Leijten, Herman Dircks Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

verkrijgers   

van Gorop, Cornelis Henricx gelover / rentgelder   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemssen, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 en 54v, fiche 3,rij 1 Verkoop  25-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

tsCosters, Adriaen Jans e.v. * verkoper i.n.v.   
van Dunne, Catelijn Wouters * verkoopster   
van Dunne, (andere erfgen. ) Wouter de 
jonge 

mede verkopers   

Tijelmans, Henrick Willem toesiender /verk.i.n.v.*   
van Dunne, (onm.kind) Dirck Wouters verkoper /-koopster *   
van Dunne, (nat. kind) Jacob Jans verkoper / - koopster *   
Verbruggen, Peter Henrick Erverts verkoper / verk.i.n.v.#   
Verbruggen, Jan Henrick Erverts #    
…, (onm.kind) Catelijn Jans van Dun #    
……., (onm.kinderen ) Emmeken Jans 
van Dun # 

verkopers    

van Dun, Peter Jans verkoper    
van Dun, (onm.kind) Jenneken Jans #    
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van Dun, (onm.kind) Dirck Jans #    
van Dun, Marie Jans ^ verkoopster   
Loeffkens, Wouter e.v. ^ mede verkoper   
van Dun, Hr. Jan Jans mede verkoper   
van Dun, Cornelis Jacobs verkoper   
van Dun, Lijsken Jacobs mede verkoopster   
van Dun, Dirck Jacobs mede verkoper   
Corstiaens, Herman Dercks momb. / verk. i.n.v. **   
Corstiaens, (onm.kind) Michijel Dercks 
** 

   

van Dun, Margriet Jacobs moeder van **   
van Dun, Marijken (nat.dr.?) Maijken 
## 

verkoopster   

Janssen, Cornelis e.v. ## mede verkoper   
Poss, Elijzabet Jans Zebrechts + erflaatster   
van Dun, Dirck Bartholomeeus ^^ koper   
……….., Elijzabeth e.v. ^^ mede koopster stuck drijesch, Hoge Mijerde, 

ca. 1 ½ lopst. 
Peter Hasselmans (n), Wouter 
Ariaens Willems, de 
gemeijne straet, goidtshuijs 
van Averbode 

Willems, Marcelis schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v en 55, fiche 3,rij 1 Erfdeling van renten  10-6-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Catelijne Jacobs * condividente   
Paridaens, Jan e.v. * mede condivident   
Pauwels, Jan Jans gelover / rentgelder   
van Dun, (kinderen) Jacob eerst rentheffers   
van Dun, Lijsbet Jacobs condividente   
Erven, Ariaen Dielis gelover / rentgelder   
van Dun, Dirck Jacobs condivident   
van Dun, Hr. Zeger + oom / erflater   
Poss, Lijsken Jans Zebrechts + erflaatster   
Leijten, Michijel Dircks Corstiaens e.v.# verkrijger    
van Dun, Margriet Jacobs + #    
van Dun, Dirck Wouters gelover / rentgelder   
van Dun, Cornelis Jacobs condivident   
Loeffmans, Geertruijt (en kinderen) gelovers / rentgelders   
Erven, Peter Henricx schepen   
Jacobs, Henrick Willem Jacobs oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55 en 55v, fiche 3,rij 1 Gelofte / vestiging van rente  10-6-1584 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijerdmans, Wouter Cornelis momboir / gelover / 
rentgelder i.n.v. 

  

Mijerdmans, (onm.kind) Jan Wouters rentgelder / - ster die Keele, ca. 2 lopst., 
Hogemijerde 

Jan Mesmakers (o), de 
gemeijne straet, Jan Wouters, 
de wed. Jan Boorts 

Mijerdmans, Jan Wouters eerder koper erffstede tot Reusel  
Goris, Anthonis toesiender / crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v, fiche 3, rij 1 Transport van erfrente  aswoensdag 1584 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claeus, Reinijer Jans * transportant   
Hermans, Anneken e.v. * transportante   
van Beeck, Henrick (en huijsvrouw) verkrijgers   
Tonis, Jan Dirck (Toms?) gelver / rentg. 1562   
Weijten, Jan Peter Goijaerts (en 
huijsvrouw) (Woijten) 

eerst rentheffers 1562   

Willems, Henrick Peter schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v en 56, fiche 3,rij 1 Verkoop en borgstelling en doorverkoop  18-6-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loeffkens, Wouter momboir / verk.i.n.v.   
…….., Margriet wed. Jan van Dun verkoopster   
van Dommelen, Adriaen Anssems (en 
huijsvrouw) 

kopers / doorverkopers den Kercken acker, ca. 5 ½ 
lopst., Hogemijerde ontrent 
der kercken 

Mr. Anthonis / goidtshuijs 
van Averbode (o), Jan 
Lijnden / de kind. Willem 
Henricks, goidtshuijs van 
Averbode (n), Margriet 
Marten Peter Roijmans 

Erven, Peter Henricks schepen   
Joordens, Henrick Henrick schepen   
Tijelmans, Henrick Willem borg   
Anssems, Zeger Ariaen (en huijsvrouw) 
(Ansems) 

kopers als boven  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56 en 56v, fiche 3,rij 1 Transport van erfdeel  1-1-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nacx, Jacob e.v. * transportant i.n.v.   
Celen, Elijzabet Wouter Aerts * 
(Ceelen) 

   

van Dommelen, Zeger Ariaen Anssems 
(en huijsvrouw) 

verkrijgers erfdeel tot Mijerde en Ravels  

Moerlants, (onm.kind # +) Thomas  erflater / -ster   
Celen, Jenneken Wouter Aert moeder van #   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v, fiche 3, rij 1 Erfdeling   1585 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijelmans, Peter momboir   
van Dunne, Aert Aertssen toesiender   
Mathijs, (2 onm.kind.) Jan Aerts condividenten   
…….., Henricxken wed. Jan Aerts 
Mathijs 

condividente   

Zegers, Henrick momboir   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v en 57, fiche 3,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  17-2-1585  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijssen, Peter Hermans momboir / gelover    
Jacobs, Henrick Willem toesiender / gelover   
Joris, (5 onm.kind.) Peter Henrick debiteuren   
Joris, Henrick Peter Henrick oudste zoon / debiteur   
Joris, Catelijne Peter Henrick oudste dochter /debitr.   
tsPrincen, Everaert Aerts crediteur   
Jacobs, Elijzabet Cornelis * eerder transportante Antwerpen  
van Weerden, Franschoijs e.v. * eerder transportant Antwerpen  
Cornelis, Mauris schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57, fiche 3, rij 1 Gelofte / vestiging van rente onderschr.: gedeeltel. aflossing 1610 17-2-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijssen, Peter Hermans momboir   
Jacobs, Henrick Willem toesiender   
Joris, (5 onm.kind.) Peter Henricks debiteuren / rentg.   
Joris, Henrick Peter Henricks oudste zoon / rentg.   
Joris, Catelijne Peter Henricks oudste dochter / rentg. den Grooten drijesch, Hulsel 

aende Hannenvoirt 
Jan Boorts / gelovers (o), 
Wouter Jans van Gorop (n), 
de gemeijnte 

Cornelis, (2 onm.kind. 1e huw.*) Mauris rentheffers   
Coppen, Jenneken Jans moeder van *   
Willems, Marcelis schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Maes, Anthonis Jan rentheffer 1610   
Franssen, Wouter secretaris 1610   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v, fiche 3, rij 1 Transport (2x)  6-1-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Lambrecht transportant   
vanden Ven, Cornelis Dircks (en h.vr.) verkrijgers dat Leembuchtken, Nederen 

Mijerde aent Wellenseijnde 
het Leen van Tulden (n), 
goidtshuijs van Postel 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   
Thomas, Niclaeus Mertens (en h.vrouw) verkrijgers den Mispelbocht, Nederen 

Mijerde aent Wellenseijnde 
Henrick Anthonis Loijen (o), 
de kind. Willem Leijten, 
goidtshuijs van Postel (n), die 
gemeijne acker straet 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58, fiche 3,rij 1 Transport van erfrente  24-6-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan Jans * transportant   
Paridaens, Paridaen Jans broer / verkrijger   
Dijcmans, Corstiaen Peter (Dijckmans) momboir / gelover   
Thijs, Mathijs Jan momboir / gelover   
Dielen, (onm.kind.) Peter rentgelders den Schuermans acker  
Paridaens, Hr. Frans eerst renth./oom v. *   
Castelleijns, Mr. Jan momboir   
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Willems, Marcelis schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58, fiche 3, rij 1 Transport (deel ) erfrente  11-3-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   
Teggers, Aert gemachtigde v. * / 

transportant 
Coirsele (Koersel)  

vander Waerden, Anna * constituante   
Leijssen, Jan e.v. * constituant   
vander Koijen, Jan # verkrijger   
…………, Geertruijt e.v. # verkrijgster   
Peelmans, Henrick Gerit gelover / rentg. 1573 onderpanden Hogemijerde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v en 59, fiche 3,rij 1 Erfdeling  6-12-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem momboir   
Gijps, Gijsbrecht Peter toesiender   
Dijcks, (onm. kind. 2e huw.) Henrick condividenten die Seijlinge, Hulsel  
  die Bucht  
  het Boschackerken  
van Eijck, Wouter rentgelder Netersel  
Gijps, Catelijn Peter 2e e.v. *    
vanden Dijck, Henrick + * (Dijcks) erflater   
Peelmans, Wouter e.v. #    
Dijcks, Mechteld Henrick # dochter 1e huw./ 

condividente 
  

Dijcks, Cornelis Henrick zoon 1e huw./ condiv. aenstede metter huijsingen, 
hovingen, timmeringen etc., 
Hulsel aenden Kerchoff 

de wed. /kind. Jan Rijssens 
(n, w), de gemeijne straet 

Martens, Jan Willem rentheffer   
Stevens, Adriaen Meeus rentgelder Legemijerde  
Paridaens, Margriet + 1e e.v. *    
Moeren, Peter schepen   
Cornelis, Mauris schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59, fiche 3, rij 2 Verklaring over inbeslagname vee betr. oorlogscontributie Hulsel 1583 4-6-1584  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   
Peelmans, Wouter deponent Hulsel  
van Gorop, Pauwels Cornelisse deponent   
Boorts, Jan deponent   
…………. cornet oft veendrich 

van */ beslagnemer 
  

de Heer van Helmont *    
Smeijers, Danijel Jan gedupeerde dragende veers (10 gulden) 

os (17 gulden) 
 

Paridaens, Belijken idem paard (13 gulden 17 ½ st.) 
veers (5 gulden) 

 

Paridaens, Mariken idem paard (12 gulden)  
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  2 koeien (24 gulden) 
2 leegbeesten (7 gulden) 

 

Boorts, Jan gedupeerde 24 schapen (42 gulden)  
Boorts, Adriaen idem 2 koeien (31 gulden) 

os (15 gulden) 
 

Peelmans, Wouter idem 2 koeien (28 gulden) 
3 veersen (14 gulden) 

 

Anssems, Aleijt (Ansems) idem 2 ossen (31 gulden)  
Franssen, Wouter secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v, fiche 3, rij 2 Verkoop  30-1-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claeus, Reinijer Jans * verkoper   
Peters, Anneken Jans e.v. * verkoopster   
Leijten, Herman Dercks Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

kopers stuck beempts, Nederen 
Mijerde aende 
Wellenseijntsche acker 

de kind. Sebastiaen Beckers 
(n), goidtshuijs van Postel, 
Aert Matheeus, die gemeijne 
Aa 

Moeren, Peter Evert schepen   
vanden Berge, Goijaert stadhouder   
Willems, Henrick Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v, fiche 3, rij 2 Transport van penningen  29-6-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Roije, Willem * (van Oirschot) transportant / 
erfgenaam van # 

Oirschot  

………, Marie e.v. * mede transportante   
van Nartingen, Geertruijt + # erflaatster   
Martens, Jan Willems weduwn.v. # verkrijger   
van Gorop, Jan Wouters gelover / rentgelder   
Moeren, Peter schepen   
Cornelis, Moirs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v, fiche 3, rij 2 Verkoop / verhuur opgewonnen erven  12-11-1585  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franssen, Wouter gemachtigde v. *  en # 
/ verkoper i.n.v. 

  

Goijaerts, Joris * crediteur   
Timmermans, (erfgen.) Anna Marten rentgelders   
Franssen, (kinderen #) Jan crediteuren   
Timmermans, Dirck Merten + rentgelder   
Lippen, Geertruijt creditrice   
Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48(nieuw !), fiche 3, 
rij 2 

Gelofte / vestiging van rente bladno. begint opnieuw bij 48 ! ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Zeegers, Henrick * gelover / rentgelder   
…….., Jenneken e.v. * mede geloofster aengelage, huijs, hoff  
van Gorop, Wouter Paridaens (en h.vr.) credit. / rentheffers   
………., Jenneken wed. Everaert Peter 
Tijelmans 

daarvoor eigenares 
onderpand / rentgeldst. 

  

Verspreuwel, Oriaen momboir   
Franssen, Wouter secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 (nieuw !), fiche 3, 
rij 2 

Transport van erfrente  23-5-1583  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

tGruijters, Wouter transportant / zoon v.#   
Verspaendonck, Jan Ariaens (en h.vr.) verkrijgers   
………., Marie * geloofster / rentgeldst.   
Boorts, Jan e.v. * gelover / rentgelder   
Toemassen, Thomas momb. / gelover i.n.v.   
Pauwels, Catelijn Goris Henrics  mede geloofster/rentg. huijs, hoff, ca. 3 lopst. , 

Hogenmijerde inde Stat 
die gemeijnte (n), Jan 
Thomas Zebrechts, Thomas 
Jan Broecx / de kind. Jan 
Loekemans 

  den Bijesbocht, ca. 4 lopst. Jan Toemas Zebrechts / 
Henrick Lenaerts, de wed. 
Dominicus Vrancken / 
gelover, Jacob van Dun 

tGruijters, Marie # eerst renthefster 1572   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v !, fiche 3, rij 2 Verkoop en gelofte  13-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeebrechs, Henrick Henrick Jans 
(Zebrechts) 

verkoper   

vander Vloet, Aert koper / gelover beempt en weijveldeken,  
Nederenmijerde aent 
Wellenseijnde 

de kind. Wauter Jans Lippen 
(z), Magriet wed. Jan Frans 
Lambrechts (n), de voort 
straet (w), Juet Hermans (o) 

Willems, Henrick Peter schepen   
Joordens, Henrick Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v !, fiche 3, rij 2 Aanstelling momboir  20-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan Ariaens momboir   
van Acht, (onm.kind.) Cornelis    
………., wed. Henrick van Acht    
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willems, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 !, fiche 3, rij 2 Erfdeling van renten  27-10-1585 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Henrick momboir   
Antonis, Oriaen toesiender   
Zeebrechs, (onm.kind.) Goris Toemis 
(Zebrechts) 

partij enerzijds / 
condividenten 

  

Gijsen, Peter Herman momboir   
Franssen, Wauter toesiender   
Zeebrechs, (onm. kind) Jan partij anderzijds / 

condivident(e) 
  

  stede inde Stadt, 
Hoogemijerde 

 

Zeebrechs, Toemis Toemis + erflater   
Zeebrechs, Jenneken Toemis + erflaatster   
…………., Magriet grootmoeder   
Gruijters, Wauter rentgelder Reusel  
Willemsse, Marcelis schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 !, fiche 3, rij 2 Vernadering en in bewaring geving van 

penningen 
 14-5 en 11-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voirt, Jan i.n.v. vrouw vernaderaar   
Loijen, Henrick Anthonis koper   
Hulselmans, Reijnijer c.s. verkopers   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v !, fiche 3, rij 2 Erfdeling / overeenkomst alimentatie  14-10-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Vloet, Aert e.v. * condivident i.n.v.   
…………, Catelijn * condividente   
Toemis, Jan momboir   
Verspreuwel, Oriaen toesiender   
Toemis, (onm. kind.) Jan condividenten   
Willems, Marcelis schepen   
Geraerts, Mattijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v !, fiche 3, rij 2 Transport in ruil voor lijfrente 30-1-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerits, Willem Danijels transportant   
Gerits, (2 onm.kind.) Henrick Willem 
Danijels 

kleinkinderen / 
verkrijgers 

den Langen drijesch, Nederen 
Mijerde met die Weeg 

 

  den Huijckels beempt  
  die Hofstadt inde Hoolstrate  
  ½ heijvelt inde Heijlaren  
  ½ den Beijens acker  
  den Voortacker  
Willems, Marcelis schepen   
Gerits, Mattijs Steven schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 !, fiche 3, rij 2 Testament volgens verklaring getuigen origineel testament verbrand: oorlog 20-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zebrechts, Peter koster / getuige   
Matheeus, Michijel Aerts getuige   
…… , Jenneken wed. Dirck Vuijsten testatrice (ziek)   
Cornelis, Lambrecht zwager / gelegateerde   
vanden Berge, Goijaert Woutersse schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Loukens, Hr. Geraert pastoor Legemijerde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 3,rij 2 Testament volgens verklaring getuigen origineel testament verbrand: oorlog 20-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens getuige   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus getuige   
………, Cornelia wed. Steven Cornelis testatrice   
Loukens, Hr. Geraert pastoor Nederen Mijerde  
Lambrechts, Lijsken Steven Cornelis gelegateerde   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v !, fiche 3, rij 2 Verklaring / protest tegen momboir  23-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsse, Henrick Peter toesiender / deponent   
Jorissen, (onm. kind.) Joris Henrick    
Faes, Goris momboir   
Tijelmans, Henrick Willem    
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v en 51, fiche 3,rij 2 Overeenkomst na geschil  23-1-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Henrick Jans momboir / partij enerz.   
Aertssen, Frans toesiender /part.enerz.   
Goijaertssen, Goijaert Jans (onmondig)/part.enerz.   
Willems, Henrick e.v. * (Luijten) partij anderzijds   
Goijaerts, Anneken Jan * partij anderzijds   
Goijaerts, Marie Jans #    
Dijelis, Aert e.v. # eigenaar / gebruiker / 

partij anderzijds 
stede, erven  

vanden Berge, Goijaert Woutersse schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Moren, Peter schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Lambrechts, Jan Frans schepen   
Jacobs, Henrick Willem arbiter   
van Beeck, Henrick arbiter   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 !, fiche 3, rij 2 Transport na verkoop  15-2-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claeus, Reijnijer Jan * transportant   
………, Enneken e.v. */wed.v. # 
(Anneken) 

transportante   

Ansems, Zeger Ariaens (en huijsvrouw) verkrijgers den Steenacker, ca. 102 r., 
Hogenmijerde 

Ariaen Ansems, de wed. 
Geraert Peter Mijs, 
verkopers, Henrick Jans 

………., Jan + #    
Ansems, Oriaen eerder eigenaar   
Willems, Henrick Peter schepen   
Francen, Jan (Fransen) schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 !, fiche 3, rij 2 Verkoop  15-2-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pauwels, Jan Jan verkoper   
Ansems, Zeger Ariaen koper ½ die Rijt, Hogemijerde Henrick Peter Willems, 

koper, die gemeijnte 
Joes, (onm. kind) Jan daarvoor eigenaar    
tsHeijlich cruijsaltaer, Hogenmijerde rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 !, fiche 3, rij 2 Transport van erfrente  15-2-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Anna Jan * transportante   
Claeus, Reijnijer Jans e.v. * transportant   
Dries, Henrick Jans verkrijger   
Thonissen, Jan Dirck gelover / rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v !, fiche 3, rij 2 Verklaring betr. volgende verkoop in desen troublen tijt (oorlog) 3-3-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jan Peter deponent   
Mesmaeckers, Jan idem   
Zebrechts, Thomas Jacob idem   
Erven, Peter Henrick idem   
Gerits, Henrick idem   
van Heijst, Goris idem   
Jacobsse, Henrick Willem idem   
Broecx, (onm.kind.) Thomas    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v !, fiche 3, rij 2 Verkoop (2x)  3-3-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moirs, Maurus Cornelis momboir / verk.i.n.v.   
Mijerdmans, Wouter Cornelis toesiender /verk.i.n.v.   
Broecx, (onm. kind.) Thomas Jan verkopers   
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…….., Dimpne e.v. Wouter nat.zn. 
Willem Henricx 

verkoopster   

Henricks, Henrick Willem verkoper   
Ansems, Zeger Ariaens (en huijsvrouw) kopers aengelage, aenstede, 

Hogenmijerde 
de vroente (o, n), Jan 
Mesmakers (w), Jan Wouters 
(z) 

Broecx, Thomas Jan + erflater   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Mijerdmans, Wouter Cornelis (en h.vr.) kopers die Bossche hage, 

Hogenmijerde 
de gemeijn straet (n), Peter 
Henricks Verbruggen (o), 
Joris Goijaerts (w), de 
gemeijne lijwech (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v en 52, fiche 3,rij 2 Transport  3-3-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijerdmans, Wouter Cornelis (en h.vr.) transportanten   
Broecx, (2 onm.kind.) Thomas Jan verkrijgers stede, huijs, hoff, etc., 

Hogemijerde 
 

Boorts, Jan + * erflater   
Goris, Marij + e.v. * erflaatster   
Boorts, Henrick momboir   
Goris, Anthonis toesiender   
Boorts, (onm.kind) Jan daarvoor eigenaar(-es)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52, fiche 3, rij 2 Transport van erfrente (2x)  6-3-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roeffs, Thomas (en huijsvrouw) transportanten   
Aertsse, Dirck (en huijsvrouw) verkrijgers   
Roeffs, Jan Amijs rentgelder   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Castelleijns, Mr. Jan verkrijger   
Leijten, Steven Corstiaens rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 en 52v, fiche 3,rij 2 Verkoop  22-3-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Peter Henricks verkoper   
van Mol, Gerit (en huijsvrouw) kopers stuck ackerlants, ca. 4 lopst., 

Hogenmijerde aent 
Culensroode 

Maij Franssen hoff, Maij 
Franssen, Oder Meeus van 
Dunne 

  den Mortel, ca. 4 lopst. de kind. Thomas Broecx, 
verkopers, Thomas Jacob 
Zebrechts, die gemeijne straet 

Willems, Marcelis schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 3,rij 2 Gelofte / vestiging van rente / lening 

door gemeente 
oorlogscontributie 150 gulden 5-5-1584 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter schepen / gelover Hogenmijerde, die Coolen 
steede 

Henrick Henricks Joordens, 
de vroente, Zeger Ariaens 
Ansems, de vroente 

Joordens, Henrick Henrick schepen / kerkmr. / 
gesworen / gelover 

die Rijt Jan Lijnden (n), Henrick 
Peter Willems, de gemeijnt 

Jacobs, Henrick Willem h.geestmr./ gesworen / 
gelover 

  

van Dunne, Dirck Bartholomeus h.geestmr. / gelover   
Erven, Peter Henricx kerkmr. / gesworen / 

gelover 
  

Henricks, Henrick Willem gelover   
Vrancken, Jacob Henricks gelover   
Lambrechts, Wouter Frans gelover   
Kemps, Joost Jan geldschieter / rentheff.   
Kemps, Marij Jan geldschietster / renth.   
Kemps, Lijsken Jan geldschietster / renth.   
  Loon op tZant (contributien 

tot -) 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53, fiche 3, rij 3 Transport van erfdeel  13-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonisse, Marten Jans (en kinderen) 
(Thonis) 

transportanten   

Jans, Adrijaen Bartholomeus verkrijger   
Anthonisse, Peter Jans + erflater   
Gijelens, Marij debitrice   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelisse, Moors schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53, fiche 3, rij 3 Verkoop als aflossing rente 14-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens (en huijsvr.) verkopers   
Mertens, Jan (en huijsvrouw) 
(Martens) 

kopers den Voordtacker, 1 ½ lopst., 
Legenmijerde aent 
Wellenseijnde 

de kind. Willem Corstiaens, 
het broeck, de kind. Derck 
vanden Ven, de gem. wech 

  het Leembuchtken, ca. 1 lops. Mathijs Steven Gherits 
Luijten, die Aa, goidtshuijs 
van Postel 

vanden Berghe, Goijaert schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Franssen, (kind) Corstiaen eerst mede rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v, fiche 3, rij 3 Gelofte / vestiging van rente aanvulling betr. aflossing 1589 14-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Jan (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders den Voertacker, Nederen 
Mijerde aent Wellenseijnde 

de kind. Willem Corstiaens 
Leijten, t gemeijn broeck, de 
kind. Dirck vanden Ven, de 
gemeijne wech 
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Franssen, Dielis momboir / renth.t.b.v.   
Franssen, (kind) Corstiaen rentheffer (-ster)   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Mertens, Jan Jans rentgelder 1589   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v, fiche 3, rij 3 Erfdeling  14-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berghe, Goijaert Wouters schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Martens, Jan    
Martens, (kinderen 1e huw. *) Jan condividenten   
Leijten, Dimpne Denijs + moeder van *   
Martens, (kinderen 2e huw.) Jan condividenten   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 3,rij 3 Transport van erfrente  23-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

tsGruijters, Wouter # transportant   
Verspaendonck, Jan Oriaens (en h. vr.) verkrijgers   
………, Marie e.v. * geloofster / rentgeldst.   
Boorts, Jan * gelover / rentgelder   
Toemassen, Thomas momboir   
Pauwels, Catelijn Goris Henricx mede rentgeldster  huijs, hoff, in die Stat, 3 lops. 

,Hogemijerde 
de gemeijnt (n), Jan Thomas 
Zebrechts, Thomas Jan 
Broecx / de kind. Jan 
Loeke(mans?) 

  den Bijesbocht, ca.4 lopst. Jan Thomas Zebrechts / 
Henrick ……., de wed. Dirck 
Peter Vrancken / Thomas…., 
Jacob van…… 

tGruijters, Marie eerst mede renthefster 
1572 / moeder van # 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54, fiche 3, rij 3 Gelofte niet te zien op fiche (afgelost 1590) 23-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan Ariaens gelover   
tsGruijters, Wouter crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54, fiche 3, rij 3 Transport van erfrente slechts deels te zien op fiche 26-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bonaerts, Joris Jan e.v. * transportant   
………, Lijsbet * mede transportante   
Claeussen, Reijnijer e.v. # (Claessen) verkrijger   
………., Enneken # verkrijgster   
Ghijsen, Herman de oude gelover / rentgelder   
Willems, Marcelis schepen   
Mooren, Peter Everaerts schepen   
Joordens, Henrick schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 53v en 54, fiche 
3, rij 3 

Overeenkomst betr. aflossing erfrente  1-9-1589 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franssen, Dielis momboir   
Franssen, (onm.kind) Corst rentheffer (-ster)   
Martens, Jan Jans momboir    
Martens, (onm. kind. 2e huw.*) Jan rentgelders   
Strobants, Marie moeder van *   
Martens, Jan + eerst gelover / rentg.   
Verspaendonck, Jan schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 en 54v, fiche 3,rij 3 Gelofte / vestiging van rente / lening 

door gemeente: 810 gulden 
groote expressive troublen / 
schattingen / grooten noot (oorlog) 

28-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Lauwreijs Aert schepen / gelover Hogenmijerde  
Willems, Henrick Peter schepen / gelover   
Lambrechtssen, Jan Franchoijs schepen / gelover   
Joordens, Henrick Henrick kerkmr. / gelover   
Erven, Peter Henricks kerkmr. / gesworen / 

gelover 
  

Moonen, Dijonijs Hubrecht h.geestmr. / gelover   
Jacobs, Henrick Willem h.geestmr. / gesworen 

/ gelover 
  

Mijerdmans, Wouter Cornelis gesworen / gelover   
Henricssen, Henrick Willem rentmeester / gelover   
Erven, Ariaen Dijelis gelover   
van Dunne, Derck Bartholomeeus gelover   
van Beeck, Henrick gelover   
Tijelmans, Henrick Willem gelover   
van Dun, Bartholomeeus kerkmr. / collateur van 

2 beurzen van * / 
geldschieter 

  

van Dommelen, Ariaen Ansems idem   
Zegers, Hr. Jacob + stichter beurzen * Hogenmijerde  
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemsse, Marcelis schepen   
Mooren, Peter Everaerts schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v, fiche 3, rij 3 Afrekening / transport van penningen  9-7-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………., Jacomijne wed. Oriaen Dijelis 
Erven 

partij enerzijds   

Joordens, Henrick Henricks momboir   
Erven, Peter Henricks momboir   
Erven, Dijelis momboir / part.anderz.   
van Dunne, Dirck Bartholomeeus toesiender/part.anderz.   
Erven, (kinderen) Ariaen Dijelis partij anderzijds   
Cornelissen, Maurus schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v, fiche 3, rij 3 Verzoek om betaling restant koopsom  12-7-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter toesiender / verzoeker   
Joris, (onm. kind.) Joris Henrick    
vanden Berge, Goijaert stadhouder   
Faes, Goris momboir / koper beempt  
Joordens, Henrick Henrick schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
Fransse, Wouter secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55, fiche 3, rij 3 Verkoop  2-8-1583 (1584 ?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens (en huijsvr.) verkopers   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus 
(en huijsvrouw) 

verkopers   

Lenaerts, Dijelis (en huijsvrouw) kopers den Donck beempt, 
Leghemijerde aent 
Wellenseijnde 

Jan van Hove (n), die 
gemeijne Aa, de kind. Willem 
Corstiaens Leijten (z), Steven 
Corstiaens (verk.) (w) 

die tafele des h.geests, Roesel renthefster Reusel  
vanden Berge, Goijaert schepen   
Cornelisse, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55, fiche 3, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  2-8-1583 (1584 ?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lenaerts, Dijelis (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders den Donckbeempt, 
Legenmijerde aent 
Wellenseijnde 

als boven 

die tafele des h.geests tot Roessel renthefster Reusel  
Corstiaens, Steven (en h.vr.) daarvoor verkopers   
Aerts, Michijel (en h.vr.) idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55 en 55v, fiche 3,rij 3 Erfwisseling  2-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens * verkrijger   
vanden Berge, Margriet e.v. * mede verkrijgster renten  
Aerts, Derck rentgelder   
Jannis, Margriet Willem + erflaatster   
Mertens, (de kind.) Jan rentgelders   
Verspreeuwel, Jan Joost (en huijsvrouw) verkrijgers den Heijbocht, Legemijerde 

aent Wellenseijnde 
Cornelis vanden Venne (o), 
Joost Matheeus vander Hagen 
(z), de vroente 

  het Voorlandt Cornelis Lambrechts (o), 
Joost Matheeus (z), de kind. 
Jan van Hoove 

………, Hr. Sijmon rentheffer Rosel (Reusel)  
die tafele des h.gheests, Hogemijerde renthefster   
Gerits, Willem Danijels rentheffer   
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vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v, fiche 3, rij 3 Gelofte  2-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreeuwel, Jan Joost (en h.vr.) gelovers   
Leijten, Steven Corstiaens (en h.vr.) crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v en 56, fiche 3,rij 3 Transport van erfrente  13-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem * transportant   
………., Marij e.v. *    
Tomssen, Marten Jan (en huijsvrouw) verkrijgers   
………., Marie wed. Aert Danijels geloofster / rentgeldst. Hulsel  
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelis, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56, fiche 3, rij 3 Transport van erfrente aflossing 1639 13-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thomsse, Marten Jan (en h.vr.) transportanten   
Jacobs, Marcelis Willem verkrijger   
Aerts, Dirck rentgelder   
Meeus, Aleijt Ansem daarvoor renthefster *   
Moren, Peter destijds momboir v. *   
Jannis, Margriet Willem + daarvoor renthefster   
Verspaendonck, Dielis aflosser 1639   
van Goirle, Niclaus (en h.vr.) mede aflossers 1639   
Fabri secretaris 1639   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56, fiche 3, rij 3 Wederom gerechtelijk in bezit geving na 

vernadering 
 13-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loijen, Henrick Anthonis koper   
Hulselmans, Reijnier Joost verkoper   
Hulselmans, Jan Joost verkoper   
Cornelis, Lijsken Stevens mede verkoopster   
vander Voirt, Jan vernaderaar   
Castelleijns, Mr. Jan borg   
Willems, Marcelis schepen   
Roeffs, Jan Mijs oud schepen   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56, fiche 3, rij 3 Verkoop en gelofte  16-8-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Corstiaens, Michijel Dircks verkoper   
Verspaendonck, Jan Ariaens (en h.vr.) kopers / gelovers aengelage, huijsingen, etc., 

Legenmijerde aent 
Vloeijeijnde 

de kind. Cornelis van Acht, 
kopers, die vroente 

vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Willemssen, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v, fiche 3, rij 3 Testament pest 12-9-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……….., Magrijet e.v. * testatrice (ziek: pest) Hogemijerde  
Moonen, Dionijs * testateur   
Joordens, Henrick schepen   
Faes, Goris getuige   
Ariaens, Zeger getuige   
Peterssen, Corstiaen getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v en 57, fiche 3,rij 3 Testament pest 20-9-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan * testateur Hogenmijerde  
Willems, Anna e.v. * testatrice (ziek: pest)   
Erven, Peter Henricks schepen   
…….., Hr. Sebastiaen vicepastoor   
Faes, Goris getuige   
Janssen, Dionijs getuige   
Mertens, Willem Willem getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57, fiche 3, rij 3 Transport van erfrenten  29-9-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Marij Jans transportante   
Dijelis, Aert e.v. * (Dielis) mede transportant   
Paridaens, Henrick Jans momboir   
Aertsse, Frans toesiender   
Goijaerts, Goijaert Jans (onm.) / transportant   
Goijaerts, Anneken Jan # verkrijgster   
Henricsse, Henrick Willem e.v. # mede verkrijger   
Thomas, Thomas Merten gelover / rentgelder   
Goijaertsse, Jan + eerst rentheffer   
Erven, Ariaen Dijelis gelover / rentgelder   
Corsten, Peter gelover / rentgelder Casteren  
Visschers, Dirck gelover / rentgelder Netersel  
Moeren, Peter Everaerts schepen   
Cornelissoen, Mauris schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57 en 57v, fiche 3, rij 
3 

Testament pest 20-10-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peterssen, Corstiaen * testateur (ziek: pest) Hogenmijerde  
Ariaens, Marij Jans e.v. * testatrice   
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Peters, (kind) Corstiaen    
Lenaerts, Lenaert Laureijs getuige   
Mierdmans, Wouter Cornelis getuige   
Willemssen, Ariaen getuige   
Gerits, Henrick getuige   
Francisci, Valerius (Wouter Franssen) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58, fiche 3,rij 3 Erfdeling  3-11-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erven, Peter Henrick partij enerzijds   
van Dunne, Dirck Bartholomeeus momboir / part.anderz.   
van Heijst, Dirck toesiender/part.anderz.   
Erven, (onm. kind ) Peter Henrick partij anderzijds   
  huis (van kind) afgebroken en 

weer opgebouwd 
 

Willems, Henrick Peter schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 en 58v, fiche 3,rij 3 Verkoop  11-8-1583 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens * verkoper   
Wouters, Margriet e.v. * verkoopster   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus 
(en huijsvrouw) 

kopers aenstede, huijs, hoff etc., 
Nederen Mijerde aent 
Wellenseijnde 

Jan Joest Verspreeuwel (z), 
kopers, goidtshuijs van 
Postel, de gemeijnt 

Reijnen, Marie Hermans daarvoor eigenares / 
verkoopster 1563 

  

  uitgezonderd: backhuijsken, 
cleijn hoofken teijnden die 
grote camer en stuckxken erfs 

 

Leijten, Huijbrecht Joest rentheffer   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Jacobssen, Marcelis Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v, fiche 3, rij 3 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand 
in marge: afgelost 30-8-1583 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Moeren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Cornelis, Moers schepen   
 schout   
Gerits, Willem Danijels * rentheffer   
Mijs, Jan Jans (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders 

1552 
gelage, huijs, hoff etc., Legen 
Mijerde aent Mispeleijnde, 
ca. 1 lopst. 

Joest Hulselmans (o), Jan 
sWevers, Jan sWevers, de 
gemeijnte 

 
  den Cleijnen driesch Jan sWevers, Dirck 
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Sebastiaens, Jan sWevers, de 
gemeijnt 

Leijten, Steven Corstiaens gemachtigde van *   
Willems, Marcelis schepen   
Franssen, Jan schepen   
Thonis, Merten Jan momboir van # / koper   
Huijsmans, Iken Cornelis #    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v en 59, fiche 3,rij 3 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand en afrekening 
 24-10-1583 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schout / schepenen   
Pauwels, Gerit rentheffer   
vanden Nieuwenhuijse, Jan Wouters * gelover / rentgelder 

1576 
stuck beempts, Nederen 
Mijerde aende Vensche voirt 

de gemeijne Aa (o) 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Franssen, Jan schepen   
Wouters, Jan * koper   
Joris, Joris Henrick debiteur   
van Beeck, Jan debiteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v, fiche 3,rij 4 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand en afrekening 
 26-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bonarts, Joris * rentheffer  / verkrijger   
Henricks, Henrick Willem gemachtigde   
Ghijsen, Herman den ouden (Gijsen) gelover / rentgelder 

1570 
aengelage, huijs, hoff, etc. , 
ca. 12 lopst.,  Hogemijerde 
inde Smisstrate 

Ariaen Ansems van 
Dommelen, Jan Peter 
Willems, de heerstrate, de 
gemeijnte 

Willems, Willem Jans eerst rentheffer 1570   
(Willems, …….. Jans ?)e.v. *    
Willems, Marcelis schepen   
Moeren, Peter schepen   
Joordens, Henrick schepen   
vanden Berge, Goijaert oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v, fiche 3, rij 4 Transport erfrente  26-5-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bonarts, Joris e.v. * transportant i.n.v.   
Heesmans, Lijsbet Jan Lauwreijs * transportante   
Claeus, Reijnier Jans # verkrijger   
Hermans, Anneken e.v. # verkrijgster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v, fiche 3, rij 4 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand en afrekening 
inhoud rentebrief niet vermeld ! 10-7-1584 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
vander Coijen, Jan Henricx (vander 
Koijen) 

gemachtigde / 
verkrijger 

  

Peelmans, Henrick    
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60, fiche 3, rij 4 Renonsatie / afstand van erfdeel  26-1-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Ariaen Bartholomeeus renonsant   
Stevens, Anna + tante / erflaatster   
vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Matheeus, Willem Jans oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60, fiche 3, rij 4 Geloften  25-2-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Reijnijer gelover / debiteur   
Loijen, Henrick Anthonis (en huijsvr.) crediteurs   
Aertssen, Dirck momboir v.* / gelover   
Lambrechts, Lijsken Steven Cornelis * (onm.)   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
vanden Berge, Goijaert oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60, fiche 3, rij 4 Transport obligatie en borgstelling  6-3-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Puts, Everaert Willems Gijsbrechts transportant   
van Trijer, Zacharias (van Trier) verkrijger   
Sebastiaens, Marcelis gelover / debiteur Rossel (Reusel)  
Loijen, Mathijs eerst crediteur   
  nieuwe erven, Hulsel  
Moren, Peter Evert schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60, fiche 3, rij 4 Transport erfdeel  4 -4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Jan Peterssoen transportant   
vanden Hertganck, Margriet Peters transportante   
vander Voort, Jan momboir   
vanden Hertganck, Sebastiaen Peters (en 
huijsvrouw) 

verkrijgers   

Mooren, Peter schepen   
Willemssen, Marcelis schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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60 en 60v, fiche 3,rij 4 Transport   4 -4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Jan Peters (en h.vr.) transportanten   
vanden Hertganck, Sebastiaen Peters (en 
huijsvrouw) 

verkrijgers erffenissen  

Franssen, (onm. kind) Jan daarvoor eigenaar   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v, fiche 3, rij 4 Gelofte (2x)  4 -4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Sebastiaen Peters gelover / debiteur   
vanden Hertganck, Jan Peters crediteur   
vanden Hertganck, Margriet Peters creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v, fiche 3, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  14 -4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Haghen, Michijel Aerts 
Matheeus (en huijsvr.) (vander Hagen) 

gelovers / rentgelders beemd, Legenmijerde aent 
Wellenseijnde 

goidtshuijs van Postel (w), de 
gemeijnt (n), Steven 
Corstiaens Leijten (o), 
Sebastiaen Peters / Cornelis 
vanden Venne (z) 

Dijelen, Marij Dijelis Peters (Dielen) renthefster   
Willems, Marcelis schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v, fiche 3, rij 4 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 1598 14 -4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Joest Matheus (en h.vr.) gelovers / rentgelders aengelage, huijs, hoff etc.: 
den Nollen, Legenmijerde 
aent Wellenseijnde 

Jan Hermans (n), Dijelis 
Lenaerts (z), Jan Mertens (o), 
de gemeijnt 

Dijelen, Marie Dijelis Peters *(Dielen) renthefster   
Henricx, Aert e.v. * mede ontvanger 1598   
van Vucht, Arn. Henr. subst.secretaris 1598   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61, fiche 3, rij 4 Transport erfrente  14 -4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijelis, Marij Dijelis Peter (Dielis) transportante   
Dijcmans, Corstiaen Peter momboir   
Roeffs, Michijel Joest Amijs verkrijger   
Luijten, Ariaen Mathijs gelover / rentgelder   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61, fiche 3, rij 4 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 1599 14 –4-1585 

 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Roeffs, Michijel Joes Amijs gelover / rentgelder aengelage, huijs, hoff, Legen 

Mijerde aent Vloeijeijnde 
Herman Dircx Corstiaens, 
Marij Gijelens (z) de 
gemeijnte 

Dijelen, Marij Dijelis Peter renthefster   
Willemsse, Marcelis schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   
van Vucht, Ar. Henr. subst. secretaris 1599   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61, fiche 3, rij 4 Afrekening  23-4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonissen, Ariaen partij enerz. / crediteur   
Willems, Marcelis koper / debiteur erfstede  
Willems, Henrick koper / debiteur   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelissen, Moers schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61, fiche 3, rij 4 Gedeeltelijke aflossing rente betr. bovenstaande afrekening 23-4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, wed. Willem Jacobs * renthefster    
………., Enneken e.v. Ariaen Anthonis 
(Anneken) 

rentgeldster   

Willems, Marcelis zoon van *   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61, fiche 3, rij 4 Gelofte  23-4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonissen, Oriaen gelover / verkoper   
Jacobs, Henrick Willem koper erfstede  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v, fiche 3, rij 4 Afrekening  23-4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…., Jenneken *e.v. Ariaen Anthonisse debitrice   
……, Aleijt e.v. Aert Aerts van Dunne creditrice   
………, Cornelis 1e e.v. *    
………., wed. Willem Jacobs (en kind.) rentheffers   
Willemsse, Marcelis schepen   
Moeren, Peter Everaerts schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v, fiche 3, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  16-5-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hixpoirs, Jan Cornelis * gelover / rentgelder   
………, Libbeken e.v. * mede rentgeldster aenstede, huijsinge, erffen., 

…. Legemijerde aenden 
kerchoff genoempt die Croon 
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(zonder het Elsken) 
Lenaertssen, Pauwels Jacobs rentheffer   
van Eijnde, (erfgen.) Dijelis daarvoor eigenaars   
Cornelis, Moers schepen   
Genen, Mathijs Steven (Gerits) schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v, fiche 3, rij 4 Verkoop  16-5-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hixpoirs, Jan Cornelis * verkoper   
………, Libbeken e.v. * mede verkoopster   
Loijen, Henrick Anthonis (en huijsvr.) kopers het Elsken, Legenmijerde  
van Eijnde, (kinderen #) Dijelis daarvoor eigenaars   
Lippen, Catelijn Jans moeder van #   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62, fiche 3, rij 4 Erfdeling en koop wilgenbomen  23-5-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zebrechts, Thomas Jacob condivident ½ beempt bij Hongeren (n) Lijsbet Dominicus Peter 
Vrancken, de onm. kind. 
Peter Henrick Joris 

  ½ beempt int Breevenne (o) de kind. Oriaen Dijelis Erven 
Lambrechts, Wouter Frans momboir   
Wouters, Jan toesiender   
Zebrechts, Jan (onm. nat. zoon) Dijelis 
Jacob 

condivident ½ beempt bij Hongeren (z) de kind. Jan van Dunne, de 
kind. Peter Claeus 

  ½ beempt int Breevenne (w) de erfgen. Willem Tijelmans 
Jacobs, Marcelis Willem schepen   
Joordens, Henrick Henrick schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
  ’t Eeuzel (wilgen en 

latbomen) 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 4 Overeenkomst  29-6-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobssen, Marcelis Willem schepen   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelissen, Maurus schepen   
Martens, Jan Willems e.v. * (Mertens) partij enerzijds / 

verkrijger 
erfrenten  

van Eijck, Wouter rentgelder Netersel  
Hermans, Thomas rentgelder   
vanden Dijck, (kind.) Henrick rentgelders Hulsel  
Theeus, Joris rentgelder Netersel  
Mijs, (kinderen) Marijken crediteuren Netersel  
van Nertinghen, Geertruijt + * erflaatster   
van Nertinghen, (erfgen.) Geertruijt partij anderzijds   
van Best, (onm. kind) Henrick mede erfgenaam ?   
Willems, Marcelis schepen   
Moren, Peter Evert schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v, fiche 3, rij 4 Erfdeling  2-7-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Jan Peters condivident   
vanden Venne, Cornelis Dircx momboir   
Henricssen, Henrick Willem toesiender   
van Dooren, (onm. kind *) Jan Peters condivident   
Henricks, Marie Willem + moeder van *   
Cornelis, Maurus schepen   
Willemssen, Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v en 63, fiche 3,rij 4 Testament  4-8-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Heijnen, Jan alias Deger testateur (ziek) Hulsel  
Heijnen, Marij Jan e.v. * dochter / gelegateerde   
Smeijers, Danijel *    
Bonnen, Hr. Jan pastoor Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63, fiche 3, rij 4 Transport  11-10-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lenaerts, Dijelis (en huijsvrouw) transportanten   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus 
(en huijsvrouw) 

verkrijgers (eerder 
eigenaars) 

aenstede, huijs, hoff, heijtvelt 
, Legenmijerde aent 
Wellenseijnde 

Joest Matheeus (n),  Jan Jan 
Mertens (z), Jan Mertens de 
oude (o), de vroente (w) 

Zebrechts, (kind.) Henrick eerder mede eigenaars   
Willemssen, Marcelis schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63, fiche 3, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  7-10-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Marie geloveres / rentgeldst. den Vonderbeempt, Hulsel, 
ca. 3 lopst. 

geloveres (z), de kind. 
Cornelis Peters Meeus, ’t 
Heijlaer  

Paridaens, Cornelis broer / momboir   
Thomssen, Marten Jan (en huijsvrouw) 
(Thonis ?) 

rentheffers   

Willemssen, Marcelis schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 en 63v, fiche 3,rij 4 Verkoop en gelofte aflossingen 1597 en 1598 18-10-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan Jans verkoper   
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Pauwels, Henrick Cornelis (en huijsvr.) kopers / gelovers erffenissen, Nederen Mijerde 
aenden Braeckhoeck 

Anthonis Michijels en kind. 
(n), de wed./kind. Willem 
Jocobs (z, w), kopers (o) 

  stuck erffs de vroente (o, z), Ariaen 
Anthonis (w), de wed. Goris 
Thomas (n) 

Willems, Marcelis schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Cornelis, Maurus schepen 1598   
van Vucht, Arn. Henr. subst. secretaris 1598   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v, fiche 3, rij 4 Verkoop  17-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens verkoper   
Castelleijns, Mr. Jan koper het Hoombroeck, Nederen 

Mijerde aent Wellenseijnde 
aent Laer 

de kind. Dionijs Leijten (o), 
de kind. Cornelis Lambrechts 
(w), ’t Laer (n), de gemeijnt 
(z) 

Gherits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   
Moren, Peter schepen   
Cornelis, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64, fiche 3, rij 4 Erfdeling  17-1-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joordens, Henrick Henricks schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   
Hermans, Peter condivident   
Hermans, Ghijsbrecht momboir   
Kemps, Joes toesiender   
Hermans, (onm. kind) Peter condivident goederen van moeder tot 

Weelde 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64, fiche 3, rij 4 Opdracht / machtiging innen van 

penningen (35 gulden) 
 2-12-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter momboir / toestemmer   
Jacobs, Marcelis Willems toesiender / idem   
Meeus, (onm. kinderen) Cornelis Peter    
………, Heijlwich wed. Gherit Henricx 
Ancems 

gemachtigde   

van Berze, Peter Coppen debiteur Legenmijerde, Wellenseijnde  
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   
Franssen, Wouter secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64, fiche 3, rij 4 Gelofte / overname rente  6-11-1584 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Danijels, Steven Willem* gelover    
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Leijten, Michijel Dircx Corstiaens eerst rentgelder   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens eerst rentgelder   
Gerits, Willem Danijel vader v. * / rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 en 64v, fiche 3,rij 4 Gelofte / vestiging van rente  15-9-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemssen, Henrick Peter momboir/gelover i.n.v.   
Willems, (kinderen) Jan Peter rentgelders beempt aende Langvoirt de erfgen. An Claeus Leijten 

(n), de erfen. Henrick 
Joirdens (z), de gemeijne Aa, 
de vroente 

  andere panden, Hogemijerde  
Hovenijer, Willem Willem Martens * hovenier ? / crediteur Antwerpen  
Zegers, Elsken e.v. *    
vanden Berge, Goijaert stadhouder / oud 

schepen 
  

Erven, Peter Henrick schepen   
Lambrechts, Wouter Franchoijs secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v, fiche 3, rij 4 Gelofte   2-5-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus gelover / debiteur   
Ansems, Jan Jans crediteur   
Willems, Marcelis schepen   
Moren, Peter Everts schepen   
Cornelissen, Mauris schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
van Vucht, Arnold Henricx getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v, fiche 3, rij 4 Gelofte   17-4-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Faes, Goris momb. / gelover i.n.v.   
Willems, Henrick Peter toesiender / idem   
Joris, (kinderen) Joris Henrick debiteuren   
Tijelmans, Henrick crediteur   
Joirdens, Henrick Henrick schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v, fiche 3, rij 4 Vermelding gekozen schepenen  1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berghe, Goijaert Wouters stadhouder   
Willems, Henrick Peter schepen Hogemijerde  
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gerits schepen Legenmijerde  
Corstiaens, Herman Dirck schepen   
Moren, Peter Evers schepen Hulzel (Hulsel)  
Goudtsmits, Cornelis Laureijs schepen   
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Henricks, Henrick Willem vorster   
Francisci, Valerius (Wouter Franssen) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65, fiche 3, rij 5 Gelofte / lening door gemeente Lage 

Mierde (100 gulden) 
t.b.v. gevangenen Geertruijdenberg 
(oorlog) 

6-1-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schout / gelover   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen / gelover Legenmijerde  
Corstiaens, Herman Dircx schepen / gelover   
Dijckmans, Corstiaen Peter gelover   
vander Voirt, Jan idem   
Anthonis, Henrick idem   
vander Hagen, Michijel Aert Matheeus idem / lasthebbende   
Castelleijns, Mr. Jan geldschieter    
 gevangenen Geertruijdenberg  
Moeren, Peter Everaerts schepen   
Cornelissen, Maurus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65, fiche 3, rij 5 Gelofte   15-1-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter gelover / debiteur   
Aerts, Peter crediteur   
Joirdens, Henrick Henrick schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65, fiche 3, rij 5 Belening  15-1-1586 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Joest Matheeus (en h.vr.)    
Hicxspoors, Jan Cornelis*    
………, Elijzabeth e.v. *    
Roeffs, Jan Amijs geldschieter / lener stuck lants, Nederen Mijerde, 

ca. 2 lopst. 
Mr. Jan Castelleijns, Sint Jans 
acker van Hogenmijerde, de 
erfgen. Merten Peters 
Wouters (o), Herman Dircx 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v, fiche 3, rij 5 Gelofte (2x) afgelost 1587 15-1-1586 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roeffs, Jan Amijs gelover / debiteur   
van Dunne, Oriaen Willems crediteur / geldschieter   
Visschers, Jan Jans crediteur Nederzel (Netersel)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v, fiche 3, rij 5 Verklaring  14-1-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem schepen   
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Cornelissen, Maurus schepen   
Bonnen, Hr. Jan pastoor / deponent Hulsel  
van Gorop, Henrick Aerts destijds verkoper   
Moren, Peter Everts destijds koper de Sluijssbochten (w.molen?)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v en 66, fiche 3,rij 5 Gelofte / borgstelling voor eerdere 

leningen 
 14-1-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moren, Peter Everaerts schepen   
Moerssen, Maurus Cornelis schepen / kerkmr. Hulsel  
Goudtsmits, Cornelis Lauwreijs crediteur / h.geestmr.   
Mertenssen, Willem Willem (Hovenijer) crediteur Antwerpen  
Truijens, Peter crediteur Antwerpen  
Martens, Jan Willem gelover   
Boorts, Jan h.geestmr. / gelover   
Ancems, Goijaert gesworen / gelover   
van Gorop, Pauwels Cornelis Henricx gelover   
Paridaens, Henrick Jans gelover   
Rijssens, Henrick gelover   
van Gorop, Frans Aerts gelover   
Aerts, Mathijs gelover   
Dijelis, Aert Jan gelover   
Smeijers, Danijel gelover   
Thonis, Marten Jan gelover   
Moerssen, Goris Henrick gelover   
Willemssen, Marcelis schepen   
vanden Berge, Goijaert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66, fiche 3, rij 5 Gelofte / verklaring  14-1-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelissen, Moers schepen / debiteur   
Moren, Peter Everaerts crediteur   
Rijssens, Jan +    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66, fiche 3, rij 5 Verklaring betr. verkoop  2-2-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Henrick Willem deponent / verkoper 2 
vaarzen 

Hogenmijerde  

Spalckmans, Henrick koper Turnhout  
vander Willen koper Arendonck  
…………. verkoper schapen Legenmijerde  
…………. kopers schapen Welde (Weelde)  
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Cornelis, Moors schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 en 66v, fiche 3,rij 5 Testament  20-2-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   
Leijten, Hermen Dirck Corstiaens schepen   
vander Hagen, Aert Matheeus * testateur (ziek)   
vander Hagen, Wouter Aert Matheeus zoon / crediteur den Hoijbeempt #  
vander Hagen, Joost Matheeus ^ broer van * / eigenaar 

andere helft van # 
  

…………, Oda e.v. ^    
 pastoor van Nederen 

Mijerde / rentheffer 
den Brekeler  

vander Hagen, Baetken Aert Matheeus zuster   
  den Achterbocht (leengoed)  
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus broer   
van Vucht, Aert Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v, fiche 3, rij 5 Verklaring / advies betr. verkoop  2-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielis, Aert Jan deponent   
Luijten, Henrick Willems deponent   
Rijssens, Henrick Henricks deponent   
Moirs, Goris Henrick deponent   
Ancems, Jan Goijaerts deponent   
Cleijs, Peter Henricks deponent   
Haperts, Adriaen Jan deponent   
Cornelis, Moers oud schepen /deponent   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen / deponent   
Meeus, Goijaert Jan Goijaerts (onm.)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v en 67, fiche 3,rij 5 Verkoop  25-2-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Henrick Jans momboir / verk.i.n.v.   
Aertsse, Frans toesiender /verk.i.n.v.   
Meeus, Goijaert Jans Goijaerts onm. / verkoper   
Dircx, Mathijs Aerts (en huijsvrouw) kopers erfstede, huijs, hoff, etc., 

Hulsel inde Peperstraet 
 

  den Hoirssel (dries) Peter Moeren, goidtshuijs van 
Postel, de gemeijnte 

  stuck beempts goidtshuijs van Postel, Aert 
Jans Dielis, Moers Cornelis 

  ¼ heijvelt, Reusel  
  stuck ackerlants in de 

Nertingen acker, ca. 3 ½ lops. 
Peter Henricx Cleijs van 
Beeck, de kind. Evert Puts, 
kopers 

Meeus, Jan Goijaerts + vader / erflater   
 adviseurs: zie 

voorgaande verklaring 
  

de taeffele des h.geest van Hulsel renthefster   
Gerits, Mathijs Steven rentheffer   
vanden Berge, Gerit Goijaerts rentheffer   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Moren, Peter schepen   
Cornelissen, Moers oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67, fiche 3, rij 5 Machtiging (copie) voor schepenen van Hilvarenbeek 18-2-1586 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schellekens, Huijbrecht schepen Hilvarenbeek  
Willemssen, Willem Aert schepen   
van Hees, Peter Willemssen constituant   
van Heeze, Wijnand Peters broer ? / gemachtigde / 

transportant 
  

Janssen, Peter alias Ermen (Erven?) verkrijger (Reusel) (deel) erfrente  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67, fiche 3, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  11-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zebrechts, Thomas Jacobs gelover / rentgelder stuck beempts, Hogenmijerde Jan Dielis Jacobs Zebrechts, 
de kind. Dominicus Peter 
Vrancken, de vroente 

Leijten, Herman Dircx Corstiaens momboir / renth.t.b.v.   
van Dun, Cornelis Jacobs toesiender / renth.t.b.v.   
Leijten, (onm. kind) Michijel Dircx 
Corstiaens 

rentheffer (onm.)   

Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67en 67v, fiche 3, rij 5 Gelofte / vestiging van rente  11-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Gheraert (en huijsvrouw) gelovers / rentgelders aengelage, huijs, hoff, 
Hogenmijerde aent 
Culensroide 

de gemeijnte 

  stuck lants, ca. 4 lopst. de wed./kind. Gherit Peter 
Mijs, Jacob Henricks 
Vrancken 

Verbruggen, Peter Henricks Erverts rentheffer   
Willems, Henrick Peter schepen   
Corstiaens, Herman Dircx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 3, rij 5 Gelofte   17-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertens, Jan gelover / debiteur   
Visschers, Henrick Jans crediteur   
Moren, Peter Everts schepen   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v en 68, fiche 3,rij 5 Geloften (door het corpus v. L.Mierde)  17-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen / gelover Legemijerde  
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen / h.geestmr. / 

gelover 
  

vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus kerkmr. / gelover   
Dircx, Dirck Aerts kerkmr. / gelover   
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Goijaerts, Geraert h.geestmr. / gelover   
Dijckmans, Corstiaen Peter gesworen / gelover   
Verspaendonck, Jan Ariaens gelover   
vanden Ven, Cornelis idem   
Martens, Jan idem   
Anthonis, Henrick idem   
Dijckmans, Michijel Peter idem   
vander Voirt, Jan crediteur (100 Ca. g.)   
Moren, Peter Evert schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
Loijen, Henrick Antonis crediteur (15 Ca. g.)   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens crediteur (12 Ca. g.)   
Hermans, Thomas crediteur (31 Ca. g.)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68, fiche 3, rij 5 Aflossing erfrente  20-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonissen, Ariaen e.v.* (van Breda) rentheffer Breda  
Wouters, Margrijet Peters * renthefster   
vander Hagen, (kinderen) Aert 
Matheeus 

rentgelders / aflossers het Tijx steken (dries), 
Nederen Mijerde aent 
Vloijeijnde 

 

Wouters, Peter vader van * / eerst 
rentheffer  

  

……….., Hr. Sebastiaen kapelaan / getuige   
Loijen, Henrick Antonis getuige   
Sebastiaens, Lambert getuige   
Lenaerts, Jan ? getuige   
van Vucht, Arnold Henricx subst. secretaris   
 (secretaris afwezig)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 en 68v, fiche 3,rij 5 Testament  in aanwezigheid H.Sacrament 3-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……….., Hr. Sebastiaen priester / administateur   
van Hove, Jan testateur (ziek)   
van Hove, Elijzabeth Jan dochter / gelegateerde roerende goederen  
  2 lopst. inden Daelacker  
van Hove, (andere kinderen) Jan    
Luijten, Mathijs Steven Gerits schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v en 69, fiche 3,rij 5 Testament   24-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens * testateur   
vanden Berge, Margrijet Wouters e.v. * testatrice (ziek)   
die tafele des h.geests, Legemijerde gelegateerde   
Luijten, Mathijs Steven Gherits schepen   
Willemssen, Marcelis oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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tussen 68v en 69, fiche 
3, rij 5 

Erfdeling  22-3-1585 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Hendrick Peter schepen   
Joerdens, Henrick Henricks schepen   
Weijten, Joris Goijaerts vader / condivident   
Timmermans, Anna Merten + rentgeldster   
Vrancken, Jacob Henricx rentgelder Hogemijerde  
vanden Ven, Cornelis rentgelder Legemijerde  
Hoecs ?, erfgen. rentgelders   
Thonis, Ariaen Jan rentgelder   
Loijen, Henrick Anthonis rentgelder Legemijerde  
………., (erfgen.) Mr. Ariaen rentgelders Weelde  
Stoffels, Hanna rentgeldster Weelde  
………., (kinderen) rentmeester rentgelders Hogemijerde  
Schepermans, Jan crediteur Beeck (Hilvarenbeek)  
Meeus, Peter crediteur Weelde  
…….., Mr. Henrick crediteur   
van Beeck, Peter crediteur   
Bonarts, Jan crediteur   
van Dunne, (erfgen.) Henrick crediteuren   
Weijten, Elijzabeth Joris Goijaerts * dochter / condividente   
Lambrechts, Wouter Frans e.v. * mede condivident erfgoederen, huijsingen, 

hovingen, etc., Hogemijerde 
 

Deckers, Goijaert rentgelder Nederzell (Netersel)  
van Erck , Dijelis (van Eick?) crediteur Beeck  
de Bont, Gerit crediteur Weelde  
……….., Herman den molder molenaar / crediteur Beeck  
(Weijten ?), Ariaen  zoon   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 4, rij 1 Gelofte  17-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreeuwel, Jan Joest (en huijsvrouw) gelovers / debiteuren   
Anthonissen, Adriaen e.v. * (van Breda)  Breda  
Wouters, Margrijet Peters * creditrice   
Dijckmans, Michijel Peter momboir v. #   
Wouters, Marie Peter # creditrice   
vanden Berge, Geraert Goijaerts 
Woijten 

momboir v. ^   

Wouters, (onm. kind. ^ ) Jan Peter crediteuren   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 4, rij 1 Voorschot huur ?  17-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonissen, Adriaen e.v. * (van Breda) betaler t.b.v. # Breda  
Wouters, Margrijet Peters *    
Wouters, Merten Peter + erflater stede  
……, Jan zn.v. Marie Peter Wouters #    
Gerits, Matthijs Steven leenman ’t Leen van Grobbendonck  
Castelleijns, Mr. Jan leenman   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 en 69v, fiche 4,rij 1 Gelofte betr. terugbetaling 

voorgeschoten penningen 
372 Ca. gulden 10-5-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Put, Everaert Willem 
Gijsbrechts 

geldschieter   

Castelleijns, Mr. Jan geldschieter   
Engelschman, Lauwreijs Fennincx ontvanger   
van Eijck, Goijaert rentmr. der meijerij / 

opdrachtgever 
  

vanden Berge, Goijaert stadhouder / gelover Legenmijerde  
Gherits, Mathijs Steven schepen / gelover   
Corstiaens, Herman Dircx schepen / gelover   
Dijckmans, Corstiaen Peter gesworen / gelover   
Matheeus, Michijel Aerts gesworen / gelover   
Moren, Peter Everaerts schepen / gelover Hulsel  
Goudtsmits, Cornelis Lauwreijs schepen / gelover   
Gheenkens, Henrick Henricks Peter gesworen / gelover   
Ancems, Jan Goijaerts gesworen / gelover   
Willems, Henrick Peter schepen / gelover Hogenmijerde  
Jacobssen, Henrick Willem schepen / gelover   
Erven, Peter Henrick schepen / gelover   
Vrancken, Jacob Henrick gesworen / gelover   
van Beeck, Henrick gesworen / gelover   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v, fiche 4, rij 1 Verkoop  27-5-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Jutte Herman verkoopster   
vanden Berge, Goijaert momboir   
Moren, Peter Everaerts momboir / schepen / 

verkoper i.n.v. 
  

Aerts, (onm. kind.) Merten Herman verkopers   
Zebrechts, Peter (en huijsvrouw) kopers den Steenacker, Legemijerde pastorie (z, o), Joest 

Matheeus vander Hagen (n), 
Herman Dircx Corstiaens (w) 

Corsten, Herman Dircx schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v en 70, fiche 4,rij 1 Erfdeling  19-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ghijzen, Peter Hermans (Gijsen / 
Ghijsen) 

condivident huijsinge metter ouder steden, 
coolhof, boomgaert, aangelag 

 

  den groten drijesch metten 
achtersten Schootken 

 

  het Vensche heijtvelt  
  ½ Venne de kind. Niclaeus Rijssens 
de kercke van Hogemijerde renthefster   
de tafele des h.geests van Hogemijerde renthefster   
St. Stevens altaer, Legemijerde rector / rentheffer   
Mertens, Jan crediteur   
Mijerdmans, Wouter Cornelis momboir v. *   
Lambrechts, Wouter Frans toesiender v. *   
Zebrechts, (onm. kind) Jan Thomas * condivident den groten drijesch ^  
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……., Ida e.v. Joris Goijaerts  daarvoor eigenares v.^   
  Schootken daarnaast metten 

houtgrachten rontsomme 
 

  de achterste Schootkens  
  den Beeckacker  
  ’t Coppens ven  
  ½ groesvelt int Achterste ven de kind. Ariaen Dijelis Erven 
  stuxken heijtvelts het Leijbroeck, de kind. Jan 

Frans Lambrechts 
  torffschop, brauketele 

(brouwketel), braucuijpe 
 

………… rentgelder den Langen gracht, Beeck  
Ghijsen, Herman Hermans + # erflater   
………., Anna + e.v. # erflaatster   
Jacobssen, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 69v en 70, fiche 
4, rij 1 

Afrekening  18-5-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sebastiaens, Lambert debiteur   
Mijerdmans ?, Peter    
de gemeijnte van Legen Mijerde creditrice   
Corsten, Steven    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70, fiche 4, rij 1 Transport  13-5-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Sebastiaen Peters * transportant   
……….., Catelijn e.v. * transportante   
vander Voirt, Jan (en huijsvrouw) verkrijgers het Voorlant, Legemijerde 

aent Wellenseijnde 
Dirck Aerts (o), erfgen. 
Willem Corstiaens Leijten (z) 
, verkopers (n), Jan Joest 
Verspreuwel (w) 

Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70, fiche 4, rij 1 Afrekening nalatenschap  16-6-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
Valentijns, Oriaen partij enerzijds/momb.   
Valentijns, (onm. kind.) Aert partij enerzijds   
Venloo, Laureijs toesiender / part.enerz.   
Zebrechts, Henrick Henricks Jans partij anderzijds   
van Roije, Reijnijer Janssen + erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70, fiche 4, rij 1 Afrekening nalatenschap  16-6-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Zebrechts, Henrick Henricks Jans  partij enerzijds   
Henricks, Henrick Willem partij anderzijds   
van Roije, Reijnijer Jans + erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v, fiche 4, rij 1 Afrekening nalatenschap  16-6-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Valentijns, Adriaen partij enerz./momboir   
Valentijns, (onm. kind.) Aert partij enerzijds   
Henricsse, Henrick Willem c.s. partij anderzijds   
van Roije, Reijnier Jans + erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v, fiche 4, rij 1 Gelofte  16-6-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricssen, Henrick Willem gelover / debiteur   
van Beeck, Henrick crediteur   
Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v, fiche 4, rij 1 Verkoop erfrente en kwitanties  17-6-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loen, Goijaert Jans * (van Loon) verkoper / rentheffer   
Pauwels, Jan nat.zn. Jan (en huijsvrouw) kopers   
van Loen, Jan Willems vader v.* / gelover   
Bunnen, Willem momboir van *   
vanden Nieuwenhuijse, Dirck toesiender van *   
Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
Zebrechts, (kinderen) Goris Thomas debiteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v en 71, fiche 4,rij 1 Transport  3-7-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Vloet, Aert transportant   
Roeffs, Jan Mijs (en huijsvrouw) verkrijgers beempt, Legemijerde aende 

Wissche voirt (te wegen over 
onderstaand Eeusel naar 
Hogemijerde) 

de kind. Jan Franssen (o), de 
kind. Wouter Jans Lippen 
(w), Juet Hermans, de 
gemeijne Aa 

Zebrechts, Henrick Henricks Jans daarvoor eigenaar   
van Mol, Gerit daarvoor koper Eeusel    
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71, fiche 4, rij 1 Verklaring / advies betr. verkoop  3-7-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Henrick Willem momboir (verzoeker)   
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Michijels, Anthonis toesiender (verzoeker)   
Stevens, (onm. kind.) Bartholomeeus    
vanden Berge, Goijaert Wouters adviseur   
Willemssen, Marcelis adviseur   
Dijckmans, Corstiaen Peter Dircx adviseur   
van Dunne, Aert Aertsse adviseur   
Thijs, Mathijs Jan adviseur   
Aerts, Dirck adviseur   
Lippen, Henrick Jans adviseur   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71, fiche 4, rij 1 Verkoop erfdeel (van grootouders)  3-7-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Henrick Willem momboir / verk. t.b.v.   
Michijels, Anthonis toesiender /verk. t.b.v.   
Stevens, (onm. kind.) Bartholomeeus verkopers   
Stevens, Oriaen Bartholomeeus (en 
huijsvrouw) 

kopers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71, fiche 4, rij 1 Gelofte / vestiging van rente  3-7-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lippen, Henrick Jan gelover / rentgelder den Heijhorst, Legemijerde 
aent Mispeleijnde 

Henrick Willem Jacobs (n), 
die gemeijn Aa, gelover (o,w)  

  den Werffacker, 3 lopst. inde 
Mispeleijnssche acker 

Goijaert Wouters vanden 
Berge (z) die heijlaer straet, 
Mr. Gerit van Holthuijsen, 
den gemeijnen lijwech 

Cuters, Peter Goidtschalcx (van Wamel) crediteur / rentheffer Wamel  
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v, fiche 4, rij 1 Testament  15-7-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, Cornelis Dircx * testateur (ziek)   
………., Dingen e.v. * testatrice (deel) die Elze  
Dijckmans, Gerit crediteur achter te laten bijen  
vanden Venne, Jan Dircx broer   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Sijmons, Hr. Sebastiaen vicepastoor / getuige   
Hermans, Jan getuige   
Kemps, Niclaeus getuige   
van Vucht, Arnold Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v, fiche 4, rij 1 Transport van erfrente  15-8-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loijen, Cristijn Corstiaens transportante   
Corstiaens, Wouter Loijen momboir   
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Jacobssen, Marcelis Willem verkrijger   
Luijten, Aert Mathijs gelover / rentgelder   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v en 72, fiche 4,rij 1 Gelofte / vestiging van rente afgelost 1628 15-8-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Michijel Peter (en huijsvr.) gelovers / rentgelders dat Raeckschot, Legemijerde de gemeijnt (o, w), Corstiaen 
Peter Dijckmans (n), gelovers 
/ Lenaert Dijelis (z) 

vanden Dijck, Hansken zn. Henrick rentheffer   
………., Marcelis rentheffer 1628   
Fabri secretaris 1628   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 71v en 72, fiche 
4, rij 1 

Kwitantie (los briefje) betreft volgende akte 13-6-1639 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Spaeijniaerts, Dilis (= Verspaendonck !) rentgelder   
Koppen, Maercelis (Coppen) eerst rentheffer ?   
 secretaris / bewaarder 

rentebrief 
Hulsel ?  

van Goirl, Nieklaes  * (van Goirle, 
Nicolaes) 

rentheffer   

van Dijck, Taenneken e.v. * renthefster   
Evgueraerts, Jandris (Everaerts ?) getuige   
Evgueraerts, Peter (Everaerts ?) getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72, fiche 4, rij 1 Transport van erfrente afgelost 1639 15-8-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertens, Jan de oude (Martens) transportant   
Mertens, (2 kind. 1e huw. *) Jan transportanten   
Leijten, Dimpna Denijs + moeder van *   
Mertens, Jan Jans (de jonge) transportant   
Jacobssen, Marcelis Willems verkrijger   
Dircx, Dirck Aerts # nu rentgelder   
………., Agnes e.v. #    
Jannis, Margrijet Willem + eerst renthefster / erfl.   
Verspaendonck, Dielis aflosser 1639   
van Goirle, Niclaus rentheffer 1639   
Fabri secretaris 1639   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72, fiche 4, rij 1 Transport van erfrente  20-3-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heeze, Wijnandt Peterssen transportant Heeze   
Janssen, Peter (van Roessel) verkrijger Reusel   
Dijckmans, Jan Peter gelover / rentgelder   
Wijns, Henrick Peter eerst rentheffer 1573   
Moren, Peter Everts schepen   
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Gherits, Mathijs Steven schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72, fiche 4, rij 1 Transport van erfrente  20-3-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Peter alias Ermen (van Rosel) transportant Reusel  
………, Marie wed. Willem Jacobs (en 
kinderen) 

verkrijgers   

van Heeze, Wijnant Peterssen daarvoor transportant   
Dijckmans, Jan Peter gelover / rentgelder   
Wijns, Henrick Peter eerst rentheffer 1573   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 en 72v, fiche 4,rij 1 Overeenkomst na geschil over erfenis  8-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Haijen, Mariken Peter * + erflaatster (geen kind.) Hogemijerde  
Ansems, Jan Cornelis +  1e e.v.* 
(Ancems) 

   

Joordens, Henrick Henricks e.v. *    
de tafele des h.geests van Welde h.geestmeesters / 

gelegateerden # 
Weelde (roerende goederen, 
oogst ) 

 

Sijmons, Ghijsbrecht gemachigde van #   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   
Goudtsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v en 73, fiche 4,rij 1 Gelofte losgeld 200 Rijnsgulden (gijzeling / 

oorlog) 
10-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Jan Frans + eerst rentheffer   
…….., wed. Marten Meeus van Mispel 
(en kinderen) 

rentgelders Legemijerde aent Vloijeijnde  

Lambrechts, (onm. kind. *) Jan Frans    
Lambrechts, Wouter Frans momboir van * / 

gelover 
  

Ghijsen, Peter Herman toesiender van *   
Lambrechts, Frans grootvader van * gevangen in Geertruidenberg  
Lambrechts, Marie Frans geloofster   
vanden Berge, Goijaert Wouters momboir   
Mijs, Lauwreijs Aerts (en kinderen) mede gelovers   
Willems, Henrick Peter schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   
vanden Berge, Goijaert Wouters stadhouder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73, fiche 4, rij 1 Aflossing erfrente t.b.v. losgeld (gijzeling / oorlog ) 10-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Wouter Frans momboir   
Hermans, Peter toesiender   
Lambrechts, (onm. kind.) Jan Frans rentheffers   
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………., Heijlken wed. Marten Meeus 
van Mispel (en kinderen) 

rengelders / aflossers   

vanden Berge, Goijaert momboir   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73, fiche 4, rij 1 Gelofte / lening aflossing 1593 28-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Heijlken wed. Marten Meeus 
van Mispel 

   

Lenaerts, Joannes broer / momboir   
Sijmonssen, Hr. Sebastiaen geldschieter   
Luijten, Mathijs Steven Gerits schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   
Dircks, Herman getuige 1593   
van Vucht, Arnout Henricx subst. secretaris 1593   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v, fiche 4, rij 2 Notitie door Wouter Franssen betr. 

overval op konvooi door de geuzen 
 3-6-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  Antonius Capelle inde 
Schilse strate (Schilde) 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v, fiche 4, rij 2 Aflossing erfrente  11-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricsse, Jacob * (van Bercheijck)  rentheffer Bergeijk  
……….., Henricxken e.v. * renthefster   
Theeus, (erfgen.) Willem Jan rentgelders / aflossers den Stijnen bocht, 

Legemijerde aent Vloijeijnde 
 

Gherits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v, fiche 4, rij 2 Belening   71 gulden 6 st. 1 oort 5-10-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Jan Goidschalcx belener   
Dijckmans, Corstiaen Peter Dircx momboir van *    
Theeus, (onm. kind. *) Matheeus Jans beleners   
Verspaendonck, Jan Ariaens momboir van # / 

geldschieter / lener 
den Langenacker, den 
Solberch 

 

Verspreeuwel, Jan Joest toesiender van #   
Theeus, (kinderen #) Jacob Jans beleners   
Luijten, Mathijs Steven Gerits schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v, fiche 4, rij 2 Verkoop / transport  14-9-1586  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Matthijs Aerts verkoper   
Dircx, Dirck Aerts verkoper   
Dircx, Wouter Aerts verkoper   
Zebrechts, Peter e.v. * verkoper   
Dircx, Jutte Aerts * verkoopster   
Anthonissen, Ariaen Jans (en huijsvr.) kopers het Buchtken, ca. 5 spijntsaet, 

Nederen Mijerde aenden 
Braechoeck 

Henrick Cornelis (n), kopers , 
de wed. / kind. Willem 
Jacobs 

Gherits, Mathijs Steven schepen   
Corstiaens, Herman Dircx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74, fiche 4, rij 2 Gelofte lening ‘in tijde van node’ (oorlog) 

afgelost 1595 
25-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Juet Hermans debitrice   
Mertens, Dionijs Jan geldschieter / credit.   
van Vucht, Arnold Henricx subst. secretaris 

(secretaris afwezig) 
  

Goijaerts, Joannes fartore: poelier / 
spekslager 

  

Scheps, Herman (Schepers?) getuige 1595   
Joest, Jan getuige 1595   
Hermans, Evert Marten 1595   
Mertens, Hensken nat.zn. Peter Jans 1595   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74, fiche 4, rij 2 Gelofte  25-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertens, Jan Jan gelover / debiteur   
Mertens, Dionijs Jan crediteur   
Mijssen, Mijs Jan getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74, fiche 4, rij 2 Lening door gemeente Lage Mierde 39 Ca. g. t.b.v. contributie (oorlog) 17-7-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Mathijs Steven Gerits schepen / gelover Legemijerde  
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen / gelover   
Castelleijns, Mr. Jan gelover   
Dijckmans, Cristiaen Peters Dircx gelover   
Mertens, Jan de oude gelover   
vanden Berge, Goijaert stadhouder / gelover   
Thonisse, Ariaen Jan geldschieter   
Mijssen, Amijs Jans lasthebbende / bode Herentals (contributie tot -)  
van Vucht, Arnold Henricx subst. secretaris 

(secretaris afwezig) 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 en 74v, fiche 4,rij 2 Overeenkomst na geschil  26-9-1586  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Herman Dircx Corstiaens momboir van * / partij 
enerzijds 

  

Leijten, (nat. kind *) Michijel Dircx partij enerzijds   
Boirs, Dingen (Boers) moeder van *   
Claeussen, Reijnijer e.v. # partij anderzijds   
……….., Enneken  # partij anderzijds   
Reijnen, Peter Jans + 1e e.v. #   
Sijmonssen, Hr. Sebastiaen getuige   
Castelleijns, Mr. Jan getuige   
Henricssen, Henrick Willem getuige   
Henricssen, Aernt subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v, fiche 4, rij 2 Transport van erfrente  2-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Maurus transportant   
Thonis, Merten Jan (en huijsvrouw) verkrijgers   
Lambrechts, Steven Cornelis * gelover / rentgelder   
………., Cornelia e.v. * geloofster / rentgeldst. die Tommele, ca. 2 lopst., 

Nederen Mijerde aent 
Mispeleijnde 

Dirck Sebastiaens, Jan 
Willems Martens, Dirck 
Sebastiaens, den groenen 
wech 

Geenkens, Cornelis Moirs Peter eerst rentheffer   
Moren, Peter schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v, fiche 4, rij 2 Transport van erfrente  26-10-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Lijsbeth wed. Jan Peter 
Dijckmans 

transportante   

Hulzelmans, Reijnijer Jans momboir   
Dijckmans, Corstiaen Peter momboir van *   
Dercks, Dirck Aert toesiender van *   
Dijckmans, (onm. kind. *) Jan Peter transportanten   
Paridaens, Hr. Frans priester / verkrijger   
Hermans, Thomas rentgelder onderpanden Netersel  
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v en 75, fiche 4,rij 2 Transport van erfrente  26-10-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geritssen, Matthijs Steven schepen   
Corstiaens, Herman Dircx schepen   
Schuijtkens, Henrick gemachtigde / transp.    
Paridaens, Hr. Frans constituant   
……., Lijsbet wed. Jan Peter Dijckmans 
(en kinderen) 

verkrijgers / 
rentgelders 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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75, fiche 4, rij 2 Verkoop  6-11-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dunne, Dirck Bartholomeeus momboir / verk.i.n.v.   
van Heijst, Goris toesiender / verk.i.n.v.   
Mathijssen, (onm. kind) Mathijs Aerts verkoper   
Pauwels, Jan nat.zn. Jan (en huijsvrouw) kopers beempt, Hogemijerde onm.kind Jan van Doren (n), 

Dionijs Huijbrechs Moonen 
(z), onm.kind Jan Tomas 
Zebrechts, de gemeijne Aa 

Jacobs, Henrick Willem schepen   
Corstiaens, Herman Dircks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v, fiche 4, rij 2 Aflossing van erfrente  28-11-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   
van Loen, Goijaert Jan Willems *(van 
Loon) 

rentheffer   

Pauwels, Jan Jans aflosser   
van Loon, Jan Willems vader van * /eerst 

gelover / rentgelder 
  

Bunnen, Willem momb.v.* /eerst renth.   
vanden Nieuwenhuijse, Dirck toesiender v. * / idem    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v, fiche 4, rij 2 Aflossing / kwitantie  16-11-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Henrick momboir   
Anthonis, Adriaen Jans toesiender   
Zebrechts, (onm. kind.) Goris Thomas crediteuren   
Pauwels, Jan nat.zn. Jan debiteur / koper erfstede  
Zebrechts, Goris Thomas + eerder verkoper   
Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v en 76, fiche 4,rij 2 Overeenkomst onderhoud / alimentatie in ruil voor rentebrieven 22-11-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircx Corstiaens schepen   
van Dunne, Jan Adriaens (en huijsvr.) partij enerzijds   
Gerits, Willem Daniel partij anderzijds / 

transportant 
  

Schuermans, Joest Henrick gelover / rentgelder 
1566 

den Mispelbocht, Nederen 
Mijerde aent Wellenseijnde 

 

  t Groet voorlant  
Mijs, Jan eerst gelover / rentg.   
Hulselmans, Reijnijer Joest (en huijsvr.) rentgelders onderpand aent Mispeleijnde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 68 
door E.A.M.Verspaandonk 

 107

76 en 76v, fiche 4,rij 2 Erfwisseling van erfrenten  22-11-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moren, Peter Everaerts schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Jacobs, Marcelis Willem partij enerz./verkrijger   
Paridaens, Anthonis gelover / rentg. 1560   
Mesmaeckers, Jan Henrick momboir / part.anderz.   
Zebrechts, (onm. kind) Merten Henrick part. anderz./verkrijger   
van Dunne, Dirck Jans gelover / rentgelder   
………, Marie wed. Willem Jacobs eerst renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76v, fiche 4, rij 2 Transport van erfrente  22-11-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peelmans, Wouter (en huijsvrouw) transportanten   
Jacobs, Marcelis Willem verkrijger   
Thoms, Peter Jan (Thonis?) (en huijsvr.) gelovers / rentg. 1577   
Jannis, Willem Willem eerst rentheffer   
Jannis, Margrijet Willem + eerst renthefster / erfl.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76v en 77, fiche 4,rij 2 Copieën van getoonde kwitanties kwitanties 10-3-1570 en 20-10-1571  ± 11-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Matthijs Steven Gherits schepen   
Leijten, Herman Dircks Corsitaens schepen   
….., Margrijet wed. Steven  Corstiaens toonster kwitanties   
vanden Berghe, Goijaert Wouters momboir   
Bachelier, Loijs bediende van # / 

gemachtigde v.* 1570 
/ 1571 

Mechelen  

Leijtens, (kinderen*) Herman 
Corstiaens 

crediteuren 1570 / 
1571 

Rome (wonende tot-)  

Leijtens, Dirck Corstiaens debiteur 1570 / 1571 Leghemijerde (inden 
Kempen) 

 

Leijtens, Steven Corstiaens debiteur 1570 / 1571 Leghemijerde  
de Pieters, S(ign)or Joris # koopman 1570 Mechelen  
van Vucht, Arnoldus Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v, fiche 4,rij 2 Erfdeling eerdere deelbrief door oorlog 

verloren gegaan 
29-12-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijelen, Elijzabeth Dielis Peter * 
(Dielen) 

condividente   

Verspaendonck, Jan Oriaens e.v. * mede condivident   
Dielen, Marij Dielis Peter condividente   
Dijckmans, Corstiaen Peter momboir   
Dijelen, Peter Dielis Peter condivident (samen:) ½ aenstede metter 

schueren (zonder het 
woonhuis), Nederen Mijerde 
aent Vloijeijnde 

Ariaen Verspaendonck (w), 
de Hasselt straet, ander deel, 
de vroente 

  die ½ Braeck oostwaerts  
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  ¼ den Goijens hoff Aert Matheeus , ander deel 
Gijsen, Catelijn Hermans wed. Dielis 
Peter Dielen  #  

moeder / condividente   

Spilmakers, Ansem Peter (e.v. # ?, zie 
volgende akte) 

mede condivident ? ½ aenstede met het 
woonhuijs, bachuijsken aent 
Vloijeijnde 

Ariaen Verspaendonck (z, w), 
de gemeijnt (o), ander deel 
(n) 

  het Meijbeemdeken Ariaen Verspaendonck, Jan 
Mijs Roeffs, die gem. Aa, de 
vroente 

  ½ Braeck Aert Matheeus (n, w), die 
gemeijne heijde (z), ander 
deel (o) 

  heijveldeken inde Heijlaren  
Dielen, Dielis Peter + (Gielens) vader / erflater   
Theeus, Willem Jan oud schepen   
Roeffs, Jan Mijs oud schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v, fiche 4, rij 2 Transport erfdeel  29-12-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijssen, Cathelijne Hermans * transportante   
van Dijck, Philips (e.v. * ? zie vorige 
akte) 

   

Dijelen, (3 kinderen) Dielis Peter verkrijgers (deel) huijsinge, hovinge etc.  
………., Hr. Sijmon rector St. Stevens 

altaer / rentheffer 
  

Beijens, (de kind.) Dirck Ceel rentheffers   
Meijnendoncks, (erfgen.) Adriaen rentheffers   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Leijten, Herman Dircks Corstiaens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v en 78, fiche 4,rij 2 Transport erfrente  29-12-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan Adriaens * transportant   
………., Lijsbeth e.v. * transportante   
Gijssen, Catelijn Hermans # verkrijgster   
van Dijck, Philips e.v. # mede verkrijger   
tsGruijters, Marie ^ daarvoor renthefster 

1572 
  

…………, Wouter zoon v. ^ / mede renth.   
…………, Marie e.v. ** geloofster / rentgeldst. 

1572 
  

Boorts, Jan ** gelover / rentgelder   
Pauwels, Catelijn Goris Henricx ## geloofster / rentgeldst.   
Thomas, Thomas e.v. ## gelover / rentgelder   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78, fiche 4, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  11-8-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Zebrechts, Henrick Henricks Jans (en 
huijsvrouw) 

gelovers / rentgelders den boer metter attimenten, 
Hogemijerde 

 

………, Gerit (van Turnhout) rentheffer   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78, fiche 4, rij 2 Transport  18-6-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Aleijt Aerts Mathijs * transportante   
Meeus, Peter e.v. * mede transportant   
van Moll, Gerit (en huijsvrouw) verkrijgers den Bocht, Hogemijerde aent 

Culensroode 
Henrick Zegers, Mari 
Franssen, de wed. / kind. Jan 
Aerts 

Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v, fiche 4, rij 2 Transport van ( ½ )erfrente  21-10-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moerlants, Peter transportant   
Erven, Peter Henricks verkrijger   
Lenaerts, Henrick rentgelder   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v, fiche 4, rij 2 Overeenkomst (ged. kwitantie)  29-12-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beeck, Cornelis Lenaerts Ariaens partij enerzijds / renth.   
van Beeck, Lenaert Ariaens idem   
van Beeck, Henrick partij anderz. i.n.v.   
Lijnden, Hans (= Jan) partij anderzijds / 

rentgelder 
  

Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Lambrechts, Wouter Franchoijs secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v en 79, fiche 4,rij 2 Verkoop erfrente  6-3-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Steven Corstiaens (en huijsvr.) verkopers   
Leijten, Herman Dircks Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

kopers   

Dircks, Dirck Aert rentgelder huijsinge, hovinge metter 
attimenten, Nederen Mijerde 
aent Mispeleijnde 

 

Jannis, Margrijet Willem + (en broer) eerst rentheffers   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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79, fiche 4, rij 2 Gelofte betr. koopsom (bij niet voldoen mag 
de crediteur blijven teren in een 
herberg binne Mierde !) 

27-12-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Dirck debiteur / gelover / 
eerder koper 

huijsinge, erven  

vanden Put, Everaert Willem 
Gijsbrechts 

crediteur   

van Gorop, Mr. Lauwreijs crediteur sHertogenbosch  
Puts, Lijsbet rentgeldster   
den h.geest, Hulsel rentheffer   
Stevens, (erfgen.) Cornelis Mathijs rentheffers   
Erven, Peter Henricks schepen   
Dircks, Herman schepen   
Goudtsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v, fiche 4, rij 3 Ontlasting van koop  21-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter momboir   
Zebrechts, Jacob Henricks c.s. (onm.)eerst verkopers   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus eerst mede verkoper / 

nu verkrijger 
  

Lenaerts, Dijelis eerst koper erfstede aent Wellenseijnde  
Mathijs, Mathijs Jans eerst borg   
Willems, Henrick Peter schepen   
van Vucht, Arnoldus Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v, fiche 4, rij 3 Gelofte  8-9-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loeckermans, Enneken Jans * geloofster/partij enerz.   
vanden Berge, Goijaert stadhouder / momb.v.*   
Huijsmans, (onm. kind) Cornelis partij anderzijds   
Willems, Henrick Peter schepen   
Stevens, Mathijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v, fiche 4, rij 3 Verklaring betr. volgende verkoop  5-2-1586 (1587 ?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Henrick Willem deponent   
Tijelmans, Henrick deponent   
Zegers, Henrick deponent   
Vrancken, Jacob deponent   
Ariaens, Zeger deponent   
Lambrechts, Wouter Frans deponent   
Verlijnden, Ghijsbrecht Jans deponent   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v en 80, fiche 4,rij 3 Verkoop  5-2-1586 (1587 ?) 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert Wouters stadhouder / verkoper 
i.n.v. 

  

van Dun, Cornelis Jacobs koper erfstede, huijs, hoff, etc. 
zonder het halff Buchtken, 
Hogemijerde aent Culensrode 
eijnde 

Jacob Henricx Vrancken, de 
gemeijnt 

Thoms, (onm. kind) Jan Dircx  verkoper (onm.)   
Willems, Marcelis schepen   
Erven, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80, fiche 4, rij 3 Verklaring betr. volgende verkoop  2-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matheeus, Michijel Aerts deponent   
Mertens, Jan Jan deponent   
Verspaendonck, Jan Ariaens deponent   
Thonis, Merten Jan  deponent   
Verspaendonck, Peter Ariaens deponent   
Henricks, Aert (coster) deponent / koster   
Dircks, Herman deponent   
Scuermans, (onm. kind.) Jan Anthonis verkopers   
Corstiaens, Herman Dircks schepen   
Goudtsmits, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80, fiche 4, rij 3 Verkoop  2-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Sebastiaen Peters momboir / verk.i.n.v.   
Schuermans, (onm. kind.) Jan Anthonis verkopers   
Lenaerts, Jan Jacob toesiender / verk.i.n.v.   
Luijten, Mathijs Steven Gerits koper (deel) viswater oft wijere, 

Legemijerde aent 
Mispeleijnde 

de gemeijnte 

de gemeijnte van Legemijerde daarvoor eigenares 
1575 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80, fiche 4, rij 3 Verklaring betr. volgende verkoop schade van executie (oorlog) 28-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Michijel Joest deponent   
Mijs, Steven Joest deponent   
Dijckmans, Corst Peter deponent   
Verspaendonck, Peter Ariaens deponent   
Verspaendonck, Jan Ariaens deponent   
Willems, Marcelis deponent   
Kemps, Claeus deponent   
Spilmakers, (onm. kind.) Ansem verkopers den Conincx hoff  
Moren, Peter schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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80v, fiche 4, rij 3 Verkoop  28-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Anthonis Michijels momboir / verk.i.n.v.   
Spilmakers, (onm. kind.) Ansem verkopers   
Mertens, Jan Jans toesiender / verk. i.n.v.   
Leijten, Herman Dircks Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

kopers den Conincshoff, ca. ½ lopst. 
totter gracht toe, Legemijerde 
aent Vloijeijnde 

de kind. Jacob Jans 
Matheeus, kopers (w), 
verkopers (z), verkopers 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v, fiche 4, rij 3 Aanstelling momboir (eed)  26-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertens, Jan Jans momboir   
Henricks, Henrick Willem vorster   
…….., Dingen wed. Cornelis Dircx 
vanden Venne 

   

Moren, Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v en 81, fiche 4,rij 3 Gelofte / vestiging van rente  27-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Michijel Peters Dircks momb. / gelover i.n.v.   
Bogaerts, Henrick Pauwels toesiender / idem   
Putmans, Wouter Everaerts Willems 
Ghijsbrechts * 

onm. / rentgelder   

Putmans, Henrick Everaerts Willems 
Ghijsbrechts * 

onm. / rentgelder   

Putmans, Anna Everaerts Willems 
Ghijsbrechts * 

onm. / rentgeldster erfstede, huijsingen, hovingen 
, schuere etc. ca. 36 lopst., 
Hulsel 

goidtshuijs van Postel / de 
gemeijnte, Mathijs Aerts 
Dircx, de gemeijnte 

van Gorop, Marie Wouters moeder van *   
van Bavel, Jan Cornelissen # rentheffer   
van Gorop, Barbara Wouters e.v. # renthefster   
Moeren, Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 en 81v, fiche 4,rij 3 Overeenkomst en afrekening  29-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, Jan Dircks alias 
Vekenmans 

partij enerzijds / 
eerder verkoper 1581 

  

……., Dingen wed. Cornelis Dircx 
vanden Venne 

partij anderzijds / 
eerder mede koopster 

  

vanden Ven(ne), Cornelis Dircx + eerder koper   
Mertens, Jan Jans momboir / part.anderz.   
Thoms, Merten Jans momboir / part.anderz.   
vanden Venne, (2 onm.kind.) Cornelis 
Dircx 

partij anerzijds   

Thomas, Niclaeus Merten toesiender/part.anderz.   
vanden Ven, Baetken Dircks * partij anderzijds   
van Gorop, Henrick Goijaerts momb./toesiender v.#   
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vanden Venne, Mathijs momboir v. #   
vanden Venne, (onm. kind. #) Merten 
Dircks 

partij anderzijds   

Gherits, Mathijs Steven schepen   
Corstiaens, Herman Dircks schepen   
Willems, Marcelis    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82, fiche 4, rij 3 Afrekening / kwitantie  29-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, Jan Dircks partij enerzijds   
Thoms, Merten Jans momboir / part.anderz.   
Thomas, Niclaeus Merten toesiend. / part.anderz.   
vanden Venne, (onm. kind.) Cornelis 
Dircks 

partij anderzijds   

vanden Venne, Cornelis Dircks + eerder koper   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82, fiche 4, rij 3 Gelofte  30-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Dinghen wed. Cornelis Dircx 
vanden Venne 

geloofster / debitrice   

Mertens, Jan Jans momboir   
vanden Venne, Jan Dircks crediteur   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Corstiaens, Herman Dircks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82, fiche 4, rij 3 Gelofte  30-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Margrijet wed. Steven 
Corstiaens Leijten 

geloofster / debitrice   

vanden Berge, Goijaert Wouters momboir   
Thoms, Merten Jans momboir /credit. i.n.v.   
Huijsmans, (onm. kind) Cornelis crediteur   
Mertens, Jan Willem toesiender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v, fiche 4, rij 3 Openbare verhuur   28-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem gebruiker / huurder den Knoll, Nederen Mijerde  
Lambrechts, Wouter Franchoijs momboir   
Lambrechts, (onm. kind.) Jan Frans eigenaars   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   
vanden Berge, Goijaert stadhouder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v, fiche 4, rij 3 Transport van erfrente  28-1-1587 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moeren, Peter Everaerts transportant   
vanden Put, Everaert Willem 
Ghijsbrechts (en huijsvrouw) 

verkrijgers   

vander Rooten, Willem Henricks 
(Verrooten) 

gelover / rentgelder 
1478 

gelage, Hulsel  

van Beraussele, Margrijet Henricks eerst renthefster 1478   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v en 83, fiche 4,rij 3 Overeenkomst betr. nalatenschap  22-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moeren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Marcelis Willem * partij enerzijds   
Lambrechts, Wouter Frans momboir / part.anderz.   
Hermans, Peter toesiender/part.anderz.   
Lambrechts, (onm. kind.) Jan Frans partij anderzijds   
Roijmans, Marie Peter + e.v. * erflaatster   
…….., Anna wed. Huijbrecht Geverts eerst rentgeldster   
  den Knoll, Nederen Mijerde  
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 4,rij 3 Hernieuwde veiling erfrente  28-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemssen, Marcelis crediteur / verkrijger   
Moonen, Joest + erflater Hilvarenbeek (dingbank van-)  
……., weduwe (en kind.) Peter 
Spilmakers + 

debiteuren (Turnhout)  

Gielens, Marij rentgeldster Legemijerde  
Stevens, Bartholomeeus Jans * gelover / rentg. 1564   
Aerts, Marie Michijel e.v. * mede rentgeldst. 1564 stuck beempts, Legemijerde Jan Ariaens van Dunne, Jan 

Mijs, die gemeijne Aa, de 
vroente 

Spilmakers, Lijsbet Peter renthefster 1564   
Spilmakers, Catelijn Peter renthefster 1564   
Moeren, Peter schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Corstiaens, Herman Dircks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84, fiche 4, rij 3 Transport  6-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobssen, Marcelis Willem transportant   
Lambrechts, Wouter Frans momboir / verkrijger 

t.b.v. 
  

Hermans, Peter toesiender / idem   
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Lambrechts, (onm. kind.) Jan Frans verkrijgers ½ beempt, Hogemijerde inde 
Hoolstraet 

Zeger Ariaens Ansems (n), 
Wouter Cornelis Mijerdmans 
(z), Zeger Ariaens Ansems, 
de gemeijne Aa 

Willems, Henrick Peter schepen   
Willems, Marcelis schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84, fiche 4, rij 3 Transport van erfrente  6-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Wouter Frans momboir / transp.i.n.v.   
Ghijssen, Peter Herman toesiender / idem   
Lambrechts, (onm. kind.) Jan Frans transportanten   
Jacobs, Marcelis Willem verkrijger   
Mertens, Jan Willem (c.s.) rentgelders den Cauwenberch  
…….., (erfgen.) Mathijs die smit rentgelders Netersel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 t/m 85, fiche 4,rij 3 Overeenkomst (huw. voorwaarden)  25-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Henrick Jans a.s. bruidegom   
vanden Hertganck, Margrijet Peters a.s. bruid   
Dircssen, Dirck Aerts momboir   
Wouters, (dochter 1e huw.) Henrick Jan    
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85, fiche 4, rij 3 Transport erfdeel  6-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Ansem Willem Henricks transportant   
(Luijten), Henrick Willem Henricks (en 
huijsvrouw) 

verkrijgers (deel) huijsinge, hovinge, 
timmeringen, aengelag, 
Nederen Mijerde aenden 
kerchoff 

 

Luijten, Willem Henricks + vader / erflater / eerder 
koper 

  

Pauwels, Jan Jans e.v. * eerder verkoper   
Leijten, …….dochter * v. Mariken 
Corstiaens 

   

Leijten, (erfgen.) Willem Corstiaens mede eigenaars   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85, fiche 4, rij 3 Aanbod verpachting door gemeente tegen betaling (oorlogs)contributie  6-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan Ariaens momboir / aanbieder   
Verspreeuwel, Jan Joost toesiender / idem   
Theeus, (onm. kind.) Jacob Jans verhuurders   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v, fiche 4, rij 4 Lening 100 Ca.g. door het dorp Hulsel tot betaling oorlogscontributie 28-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ghijssen, Merten geldschieter   
Moren, Peter schepen / gelover   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen / gelover   
Cornelis, Moers oud schepen / gelover   
Cleijs, Peter Henrick gelover   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v, fiche 4, rij 4 Gelofte betr. koopsom ossen 28-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelissen, Maurus gelover / debiteur   
Gijsen, Marten momboir / credit.t.b.v.   
Gijsen, (kinderen) Peter crediteurs   
Moren, Peter schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v, fiche 4, rij 4 Verklaring / advies betr. verkoop  (25-2-1587) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonis, Adriaen Jan deponent   
Pauwels, Henrick Cornelis deponent   
Beckers, Lambrecht Sebastiaens deponent   
Dijckmans, Michijel Peter deponent   
Dijckmans, Corstiaen Peter deponent   
van Gorop, Henrick Goijaerts deponent   
Lippen, Henrick Jans deponent   
Zebrechts, Peter deponent   
Huijsmans, (onm. kind) Cornelis verkoper erfstede  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86, fiche 4, rij 4 Verkoop en borgstelling d.m.v. rente  25-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonissen, Marten Jan (Thonis) momboir / verk.i.n.v.   
Huijsmans, (onm. kind) Cornelis verkoper (-ster)   
Martens, Jan Willem toesiender / verk.i.n.v.   
Hulzelmans, Reijnijer Jans (Joest?) (en 
huijsvr.) 
(Hulselmans) 

kopers erffenissen, Legemijerde aent 
Mispeleijnde 

 

Mertens, Jan Willem + grootvader / erflater   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   
Cuijpers, Anna  eerst renthefster Hogemijerde  
  nieuwe erff, Nederen Mijerde  
  den Coppen driesch  
Dircks, Herman schepen   
Lambrechts, Wouter Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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86 en 86v, fiche 4,rij 4 Kwitantie betr. kooppenningen gebruikt als losgeld (oorlog) 25-2-1586  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonis, Adriaen Jans eerst momboir gevangen geweest in 
Heusden 

 

Huijsmans, (onm. kind) Cornelis    
Thijs, Mathijs Jans debiteur / koper Huijsmans stede  
Thonis, Marten Jan daarna momboir   
van Vucht, Arnold Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v, fiche 4, rij 4 Afrekening  / transport rentebrief  2-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gheenkens, Henrick Henricks Peter 
(Geenkens) 

momboir / partij enerz.   

Gheenkens, (onm. kind. *) Niclaeus 
Henricks Peter (alias Rijssens) 

partij enerzijds / 
verkrijgers 

  

Erven, Peter Henrick toesiender / part.enerz.   
…….., Lucia (Sijken) wed. Jan 
Henricks Peter Geenkens # 

partij anderzijds / 
transportante 

  

Geenkens, (onm. kind.) Jan Henricks 
Peter 

partij anderzijds   

Raijmakers, Catelijn + grootm.v. */ erflaatster   
Geenkens, Jan Henricks Peter +  # alias 
Rijssens 

   

Rijssens, Joest Claeus    
Rijssens, Henrick oom / momboir Hulsel  
Danijels, Aert ^ rentgelder Hulsel  
Lauwers, Lijsbet Jacob e.v. ^ rentgeldster   
Moeren, Peter schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87, fiche 4, rij 4 Toon van schepenenbrieven / veiling 

onderpand (opwinning) 
d.d. 1439, 1406, 1454 12-9-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Moren, Peter Everaerts schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
 schout   
Henricsse, Henrick Willem gemachtigde van *   
Paridaens, Hr. Frans * priester / rentheffer   
Schuijtkens, Henrick nieuwe gemachtigde 

van / verkrijger i.n.v. * 
die Hasselt  

Corstiaens, Herman Dircx schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v, fiche 4, rij 4 Protest tegen bovenstaande veiling onderpand belast met meer renten 12-9-1586 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuijtkens, Henrick gemachtigde van *   
Paridaens, Hr. Frans *    
………, wed. Bartholomeeus Jans 
Steven 

pandhoudster / 
belanghebbende  

  

van Dun, Jan Ariaens idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v en 88, fiche 4, rij 
4 

Toon van schepenenbrief  d.d. 1433 / 
veiling onderpand (opwinning) 

 22-2-1583 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Gheenkens, Jan Henrick Peter schepen   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Stevens, Mathijs schepen   
Franssen, Wouter schepen   
 schout   
Thomassen, Thomas alias Thijs eerst rentheffer / aanl.   
Henricks, Henrick Willem gemachtigde   
Bersmans, Jan Jans gelover / rentg. 1433 het Loecken (lant en heijde), 

Hulsel 
 

Bersmans, Lijsbet Jan Henricks (en 
man) 

rentheffers 1433   

Jacobs, Henrick Willem nu rentheffer / 
verkrijger 

  

Moers, Maurus Cornelis    
Willemsse, Marcelis schepen   
Moeren, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88, fiche 4, rij 4 Toon van schepenenbrief  d.d. 1572 / 

veiling onderpand (opwinning) 
 31-1-1584 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijelmans, Henrick Willem i.n.v. vrouw rentheffers/ verkrijgers   
Castelleijns, Mr. Jan gemachtigde   
Joris, Joris Henrick gelover / rentgelder 

1572 
acker lants, Hogemijerde inde 
Lijnden straet 

Anna? Merten Timmermans 
(w), gelover (o), Henrick 
Peter Willems (n), Thoemas 
Jacob Zebrechts / de Lijnden 
straet (z) 

  den Paijcloot ca. 2 lopst. gelover (o, w), Henrick Peter 
Willems, die Lijnden straet 

Mijerdmans, Arnout Aert momboir /renth.i.n.v.   
Geenen, Adriaen toesiender / idem   
Geenen, (2 onm. kind. *) Adriaen rentheffers 1572   
Mijerdmans, Johanna Arnout Aert + moeder van *   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Willems, Marcelis schepen   
Moeren, Peter schepen   
Cornelisse, Moers schepen   
Franssen, Jan schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 4, rij 
4 

Toon van schepenenbrief  d.d. 1578 / 
veiling onderpand (opwinning) 

 28-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Moeren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Mijs, Lauwreijs Aert schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
 schout   
Jacobs, Marcelis Willem * rentheffer / verkrijger   
Dircx, Cornelis Jan gelover / rentgelder acker ca. 3 ½ lopst., 

Hogemijerde inde 
Hoochstraet 

Johanna Mathijs Jueten, 
gelover, Henrick Everaerts, 
de gemeijne straet 

Weijten, Andries Marten Goijaerts eerst rentheffer   
Weijten, Elijzabet Marten Goijaerts eerst renthefster   
Henricks, Henrick Willem gemachtigde van *   
Erven, Peter Henricks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v, fiche 4, rij 4 Transport van erfrente  28-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem transportant   
……, Anna  wed. Hubrecht Geverts verkrijgster   
Dirckssen, Cornelis Jan gelover / rentgelder 

1528 
acker lants, Hogemijerde inde 
Hoochstraet 

 

Weijten, Andries Mertens Goijaerts rentheffer 1528   
Weijten, Elijzabet Mertens Goijaerts renthefster 1528   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v, fiche 4, rij 4 Verhuur opgewonnen erven  28-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mesmaeckers, Jan Henricks verhuurder / huurder Hogemijerde  
Vrancken, (kinderen) Dominicus Peter eerst eigenaars   
Willems, Henrick Peter schepen   
Moeren, Peter schepen   
Stevens, Mathijs schepen   
Jacops, Henrick Willem (Jacobs) schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89, fiche 4, rij 4 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 28-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert schepen   
Willemssen, Marcelis schepen   
Moeren, Peter Everaerts schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Mijs, Lauwreijs Aerts schepen   
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Franssen, Jan schepen   
Mijerdmans, Wouter Cornelis rentheffer   
Vrancken, Dominicus Peter gelover / rentgelder 

1561 
den Hogenbocht, 
Hogemijerde 

de wed. Goris Henricx 
Pauwels (o), Peter van Heijst 
(w), Thomas Henricx Claeus 
Colen, Jan Verlijnden 

Zebrechts, Thomas Thomas eerst rentheffer 1561   
Mesmaeckers, Jan Henricks i.n.v. vrouw nu rentheffer / 

verkrijger 
  

Stevens, Mathijs schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   

 

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

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 29-10-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Castelleijns, Mr. Jan h.geestmr. / rentheffer   
van Dun, Aert Aertssen h.geestmr. / rentheffer   
die tafele des h.geests, Nederen Mijerde renthefster / 

verkrijgster 
  

Schuermans, Baudewijn Jans * gelover / rentgelder 
1566 

  

…….., Heijlwich e.v. * mede rentgeldster aengelage, huijsingen, erven 
ca. 20 lopst., Nederen 
Mijerde aent Vloijeijnde 

de kind. Jan Theeus (n), 
Henrick en Marie Peters 
Dielen / Aert Matheeus, 
gelovers, Aert Matheeus 

Danijels, Willem h.geestmr. 1566   
Beelen, Dirck h.geestmr. 1566   
Willems, Henrick Peter schepen   
Gherits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

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

Geschil betr. renten  30-10-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, wed./ kind. Merten Meeus van 
Mispel 

rentheffers / partij 
enerzijds 

  

Schuermans, Boudewijn Jans + (en 
huijsvrouw +) 

eerst rentgelders   

die tafele des h.geests, Legemijerde h.geestmrs./ mede 
rentheffers / partij 
anderzijds 

  

  den Bossche 
(sHertogenbosch) 

 

Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90 en 90v, fiche 4,rij 4 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 29-10-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Moeren, Peter schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Stevens, Mathijs schepen   
Joordens, Henrick Henricks schepen   
Erven, Peter schepen   
Jacobs, Marcelis Willem * schepen / rentheffer / 

verkrijger 
  

Roijmans, Marie Marten Peter + e.v. * erflaatster   
Lambrechts, Wouter Frans momboir van #   
Lambrechts, (onm. kind. #) Jan Frans mede rentheffers   
Roijmans, Margriet Marten Peter moeder van #   
vanden Hoijberge, Wijnrick ^ destijds verkrijger / 

gelover / rentgelder 
1434 

1/5 aengelage aent 
Mispeleijnde 

verkrijger, Heijlken 
Reijnkens, de gemeijnte, 
Gerit vander Elst 

  (deel) den Cruijsacker verkrijger, onser Vrouwen 
altaer Arendonck, de 
gemeijne wech, ’t Heijlaer 
van Henrick (verkrijger?) 

tCosters, Yda Reijnkens e.v. ^ borg 1434 die Werstat  
tCosters, Catelijn Reijnkens (en man) destijds transportanten 

/ rentheffers 1434 
  

tCosters, Reijnken + destijds erflater 
 < 1434 

  

Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v en 91, fiche 4,rij 4 Toon / lezing schepenenbrief / opnieuw 

veiling onderpand (opwinning) 
eerdere veiling had niet genoeg 
opgebracht 

27-10-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem i.n.v. moeder (renthefster) / 
verkrijger * 

  

van Gorop, Henrick Jans gelover / rentgelder 
1564 

die Papenbeemdekens, ca. 2 
lopst., Hulsel aen die 
Hellenkensvoirt 

de vroente, die gemeijn Aa, 
Peter Moeren, Cornelia Jans 
van Gorop 

  den Jan Lauwers acker, ca. 2 
lopst, Hulsel 

de wed./kind. Dirck tsPrincen 
, Cornelia Jans van Gorop, 
Wouter Jans van Gorop 

Coppen, Willem Jans (en huijsvrouw) eerst rentheffers 1564   
  dat Elsken *  
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Dircx, Heman schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 90v en 91, fiche 
4, rij 4 

Opdracht tot betaling en Kwitantie hoort in ander register ! 1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, H. schepen/opdrachtgever Hulsel  
Box, H. secretaris / opdr.gever   
van de Water, Anthonij lasthebbende / 

collecteur 
  

van den Borne, Hendrick ontvanger   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
91, fiche 4, rij 5 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) en verhuur 
 27-10-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem (i.n.v. moeder) renthefster / verkrijger   
van Gorop, Paridaen Wouters gelover / rentgelder 

1523 
tsPapenbeempt, Hulsel de kind. Moers Peter 

Gheenkens, Jan Eelen, de 
wed. Willem Coppen, de 
gemeijne Aa 

Gheenkens, Jan nat.zn. Jans Peter rentheffer 1523   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Dircx, Herman schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Aerts, (kinderen) Michijel nu rentgelders   
Sinte Clement (patroon tot Hulzel)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v, fiche 4, rij 
5 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 27-10-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem * rentheffer / verkrijger   
Roijmans, Marie Marten Peter + e.v. * erflaatster   
Eelen, Jan Jans de jonge gelover / rentg. 1539   
Truijen, Magriet Everaerts (en man) mede gelovers / rentg. 

1539 
dat Willegensschot, ca. 2 
lops., Hulsel 

Aert Wouters van Gorop, 
Marie Peter Gijssels, de 2 
kind. Henrick van Gorop, 
Wouter Henricx van Gorop 

Weijten, Goijaert Merten Goijaerts (en 
huijsvrouw) 

rentheffers 1539   

Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
Dircx, Herman schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v en 92, fiche 4, rij 
5 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 6-11-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Wouter Frans momboir / verkrijger 
i.n.v. 

  

Lambrechts, (onm.kind. ) Jan Frans rentheffers   
Timmermans, Marten Dircks gelover / rentgelder 

1520 
gelage metter timmeringen, 
Hogemijerde 

Catelijn Vervoirt, de kind. 
Aleijt Sijmons, Reijnert van 
Rovaert, de vroente 

  den Peters beempt, 
Hogemijerde 

Everaert Goijaerts Erven, 
Henrick Everaerts, de vroente 

Thijs, Sijlvester Jans rentheffer 1520   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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92, fiche 4, rij 5 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 6-11-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Wouter Frans c.s. rentgelders / 
verkrijgers 

  

Erven, Catelijn Goijaerts (en man) gelovers / rentgelders 
1545 

den Bultacker, Hogemijerde Reinaert van Rovaert / 
gelovers (z), de kind. Wouter 
Aert Mijerdmans (n, w), 
Anna Willems Ermen (o) 

  die Heechmee, Hogemijerde Herman Gijssen, de kind. 
Ervaert Verbruggen, Cornelia 
Henricx Everaerts, de 
gemeijnte 

Lippen, Geertruijt Wouters renthefster 1545   
Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Dircks, Herman schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 en 92v, fiche 4, rij 
5 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 6-11-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem schepen   
Moeren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Cornelis, Moers schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Joordens, Henrick Henrick schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Henricssen, Henrick Willem  gemachtigde van *   
Paridaens, Jan (van Arendonck) * rentheffer / verkrijger Arendonk  
van Dun, Catelijn Jacobs e.v. *    
Pauwels, Jan Jans gelover / debiteur / 

rentgelder 1577 
aengelage, huijsinge, totaal 
ca. 18 lopst., Hogemijerde 
inde Hoochstraet 

de Arendoncse straet (o), de 
vroente (n), Matheeus Faes 
(w), Henrick Jans Neijts / 
Henrick Erven / Goris Faes 
(z) 

  den Moerman  
  den Martens acker  
  den Theeus acker  
van Dunne, Cornelis Jacob Dircks crediteur / renth. 1577   
van Dunne, Jan Jacob Dircks idem   
van Dunne, Dirck Jacob Dircks idem   
van Dunne, Catelijn Jacob Dircks idem   
van Dunne, Lijsbet Jacob Dircks idem   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Dercks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v en 93, fiche 4,rij 5 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 22-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Wouter Frans gemachigde van *   
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Goijaerts, Joris * rentheffer v.a. 1565 / 
verkrijger 

  

Timmermans, Marten Dirck (en h.vr.) gelovers / rentgelders (deel) huijs, hoff, erffenissen, 
Hogemijerde 

Henrick Moers, Gijsbrecht 
Thomas Broecx, de gemeijnt,  
de Arendonxe straet 

  stuck lants aende Kesie  
  stuck lants Jan Thomas Broecx 
  andere erven, Hogemijerde  
Gerits, Gabriel Gabriels # eerst rentheffer   
Gerits, Dirck Gabriels # eerst rentheffer   
Gerits, Goetele Gabriels # eerst renthefster   
Timmermans, Dimpne Dircks moeder van #   
Timmermans, Agnes Dircx + eerder erflaatster   
Timmermans, Catelijn Dircx + eerder erflaatster   
Moeren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Stevens, Mathijs schepen   
Dercks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93, fiche 4, rij 5 Transport van erfrente  28-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaertssen, Joris transportant   
Lambrechts, Woutr Franchoijs (en h.vr.) verkrijgers   
Timmermans, Marten Dircx + eerst rentgelder / 

erflater 
goederen Hogemijerde  

Gerits, Dirck Gabriels * eerst rentheffer   
Gerits, Gabriel Gabriels * eerst rentheffer   
Gerits, Goedele Gabriels * eerst renthefster   
Timmermans, Dingen Dircx moeder van *   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v, fiche 4, rij 5 Toon / lezing schepenenbrief / veiling 

onderpand (opwinning) 
 22-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Mathijs Claeus * rentheffer / verkrijger   
Timmermans, Dirck Marten Dircx gelover / rentgelder 

1566 
stuck beempts, 1 ½ dachmaet, 
Hogemijerde 

Hubrecht Geraerts, de wed. 
Marten Dircx Timmermans, 
de vroente 

Leijten, Niclaeus Jans eerst rentheffer 1566   
Henricks, Henrick Willem gemachtigde van *   
Moren, Peter schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Stevens, Mathijs schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v, fiche 4, rij 5 Verhuur opgewonnen erven  23-2-1582 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Spilmakers, Ansem e.v. * verhuurder / huurder   
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Gijsen, Catelijn Hermans *    
Dielis, (kinderen) Dielis Peter verhuurders   
Schuermans, Baudewijn Jans + erflater   
vanden Berge, Godefridus schepen   
Mijs, Laurens Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 en 94v, fiche 4, rij 
5 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 2-12-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Goijaert Wouters schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Moren, Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Gijsen, Catelijn Hermans  ^ wed.v. * verkrijgster   
Dielen, Dielis Peter + *  
(= Gielis Peter Gielis ) 

destijds verkrijger bij 
vernadering 1564 

aengelage, huijs, hoff etc., 
Legemijerde aent Vloeeijnde 

de Hasseltstraet, Steven 
Matheeus Lambrechts 

Lambrechts, Steven Matheeus daarvoor eigenaar   
Roeffs, Agatha Jacob # daarvoor eigenares   
Lippen, Aert e.v. #    
Schuermans, Baudewijn Jans destijds koper 1563 perceel aent Vloeeijnde Peter Dielen, de lijstraet 
van Eijck, Philips e.v. ^    
Dielen, Lijsbet Dielis Peter ** mede verkrijgster   
Verspaendonck, Jan e.v. **    
Dielen, Marie Dielis Peter mede verkrijgster   
Dielen, Peter Dielis Peter mede verkrijger   
Willems, Henrick Peter schepen   
Stevens, Mathijs schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Corsten, Hermanus Dircx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v, fiche 4, rij 5 Verhuur opgewonnen erven  20-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan Ariaens 
 i.n.v. vrouw c.s. 

verhuurders / huurders   

Schuermans, Boudewijn + erflater goederen  
Corsten, Herman Dircx schepen   
vanden Berge, Goijaert stadhouder / oud 

schepen 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen  94v en 95, 
fiche 4, rij 5 

Renonsatie / Afstand van nalatenschap te veel crediteuren / lasten 9-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henricx, Henrick Willem subst. rentmr./ 
lasthebbende 

  

Fierlants, Sr. rentmeester / 
renonsant 

  

Timmermans, Anneken nat.dr. Dirck 
Marten + 

erflaatster   
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Willems, Henrick Peter schepen   
Coppen, Henrick schepen   
Franssen, Wouter secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen  94v en 95, 
fiche 4, rij 5 

Renonsatie / Afstand van nalatenschap t.b.v. crediteuren  7-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verlijnden, Gijsbrecht renonsant   
Martens, Marten Dircx + erflater   
Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95, fiche 4, rij 5 Toestemming / advies betr. verkoop  9-11-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuermans, (onm. kind.) Jan Anthonis  erven tot Arendonck  
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Corstiaens, Herman Dircks schepen Legemijerde  
van Vucht, Aert Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en 95v, fiche 4,rij 5 Transport van erfrente  15-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijerdmans, Elijzabeth Dielis Aert * transportante   
Geijssen, Adriaen Jans e.v. * (Gijssen) transportant   
Jacobs, Henrick Willem (en huijsvrouw) verkrijgers   
Zebrechst, Jacob gelover / rentg. 1546   
van Loven, Nicolaeus eerst rentheffer 1546   
van Loven, Marie Nicolaes + daarna renthefster / 

moeder van * / erfl. 
  

van Dun, Dirck Meeus schepen   
Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v en 96, fiche 4,rij 5 Erfdeling  28-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joordens, Henrick Henricks condivident   
Joordens, Catelijn Henricks * condividente (samen met Henrick) 

erfpanden, huijsingen, 
hovingen, etc.  

 

van Beeck, Henrick e.v. *    
Schuermans, (2 onm. kind. #) Peter condividenten   
Joordens, Anne Henricks moeder van #   
Joordens, Henrick (den ouden) (en h.vr.) ouders Hogemijerde  
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 t/m 97, fiche 4,rij 5 Verklaringen betr. 2 verschillende 

verkoopakten 
mogelijk fraude 15-12-1586 en 

12-2-1590 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roeffs, Jan Amijs destijds koper den Peelmans acker  
Aerts, Dierick destijds verkoper i.n.v. 

/ gemachtigde van * 
  

Aerts, Michiel (Michiel Aerts 
Matheeus) 

idem / deponent 1586   

Anthonis, Henrick  idem / deponent 1586   
vanden Berge, Goijaert idem   
Castelleijns, Mr. Jan * verkoper St.Geertrudenberge (destijds 

in-) (Geertruidenberg) 
 

Willems, Marcelis schepen   
Geraerts, Matthijs Steven schepen   
Fransen, Wouter secretaris / deponent   
van Vucht, Aert subst. secretaris / 

deponent 
  

Willems, Henrick Peter schepen 1586   
Verspaendonck, Jan Oriaens schepen 1590   
Ghijsen, Peter Herman schepen 1590   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97, fiche 5, rij 1 Verkoop erfdeel  18-9-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Jans e.v. * verkoper   
van Dun, Lijsken Jacobs * verkoopster   
Paridaens, Jan zwager / koper (deel) erfstede  
van Dun, Jacob + erflater   
Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   
van Dun, Dirck Meeus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97, fiche 5, rij 1 Verkoop  10-5-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Marije Paridaens verkoopster   
Peterssen, Lauwreijs (en huijsvrouw) kopers stuck beempts, Hulsel verkoopster (z), de kind. 

Cornelis Peter Meeus (n), 
Henrick Henricx Peter 
Geenkens, de vroente 

Thonis, Merten Jan rentheffer   
Moeren, Peter schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 en 97v, fiche 5,rij 1 Erfwisseling  10-5-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moers, Mauris Cornelis (en huijsvrouw) verkrijgers stuck beempts, Hulsel  
Paridaens, Marie daarvoor eigenares   
Peters(soen), Lauwreijs (en huijsvrouw) verkrijgers stuck beempts, Netersel ’t goidtshuijs van Postel, 

Hubrecht Geverts, de 
gemeijne Aa, de kind. 
Cornelis Vingerhoets 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v en 98, fiche 5,rij 1 Transport na verkoop  18-3-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijssen, Peter Hermans momboir   
Tijelmans, Henrick Willem toesiender   
Dielis, (onm. kind) Michijel transportanten   
Erven, Peter Henricx momboir van *   
Lenaerts, Petronella Wouter * transportante   
Mijerdmans, Wouter Cornelis (en h.vr.) verkrijgers aengelage, huijs, hoff metter 

timmeringen, genoempt de 
Langvoirts stede, 
Hogemijerde 

de kind. Jan Thomas 
Zebrechts (n, w), de vroente 
(z), Goris van Heijst (o) 

Langvoirts, Aert + # daarvoor bewoner / 
erflater 

  

van Arendonck, Aert Peters + erflater (= #?)   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98, fiche 5, rij 1 Transport   3-12-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Joest Matheeus leenman   
Gerits, Mathijs Steven leenman   
Leenhof van Grobbendonck    
Schuermans, Niclaeus Wouters transportant   
Jacobs, Henrick Willem verkrijger den Bragbeempt, 

Legemijerde (Leengoed) 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98, fiche 5, rij 1 Vernadering en in bewaring stelling 

penningen / aflegging eed 
 13-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Jan Peters vernaderaar ’t Groot voirlant  
vander Voirt, Jan koper   
vanden Hertganck, Bastiaen Peters verkoper   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v, fiche 5, rij 1 Aflossing erfrente  1-8-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Arikens, Cornelis Lenarts * rentheffer   
……….., Catelijn e.v. * renthefster   
Andrijes(sen), Henrick (en huijsvrouw) 
(Andriessen) (alias Henrick van Beeck) 

aflossers   

Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   
Joirdens, Henrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v, fiche 5,vrij 1 Transport   2-6-1594 ! 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan Jan Henricx transportant   
Paridaens, Paridaen Jan Henricx verkrijger ( 1/3 ) huijsinge, hovinge, 

erffenissen, Hulsel (zonder 
nieuwe erven) 

 

Paridaens, Henrick Jans + broer / erflater   
Cornelis, Mauris schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v, fiche 5, rij 1 Transport na verkoop  16-7-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerits, Mathijs Steven leenman   
Castelleijns, Mr. Jan leenman   
het Leenhof van Grobbendonck    
Verhagen, Joest Matheeus * (vander 
Hagen) 

transportant   

………, Oda e.v. * transportante   
Thomas, Niclaeus Marten verkrijger de Cleijn Elsse, 1 lopst. int 

Wellenseijnsche broek 
(Leengoed) 

Ariaen Thijs Luijten (z, w), 
verkrijgers, de kind. Marten 
Hermans 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99, fiche 5, rij 1 Verkoop  16-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Alphen, Lucas Janssen * verkoper   
van Acht, Heijlwich Cornelis e.v. * verkoopster ( ½ )   
Verspaendonck, Jan Ariaens # momboir   
vanden Hertganck, Sebastiaen Peters toesiender   
van Acht, Margriet Cornelis verkoopster ( ½ )   
Verspaendonck, Jan Ariaens #(en h.vr.) kopers dat Clootken, Legemijerde 

ontrent der kercken 
Mr. Jan Castelleijns (z, w), 
Cristijn Peter Joest (n), de 
gemeijne wech (o) 

van Acht, Cornelis + eerder eigenaar   
Erven, Peter Henricx schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99, fiche 5, rij 1 Verklaring / advies betr. verkoop grote schulden 9-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Venne, (onm. kind. ) Cornelis 
Dircks 

verkopers   

vander Voort, Jan deponent / adviseur   
Hermans, Jan idem   
Loijen, Henrick Anthonis idem   
Mertens, Jan Jan idem   
Dijcmans, Gerit (Dijckmans) idem   
Zebrechts, Peter idem   
Henricks, Arnt (Aert) idem   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircsse, Herman schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
99, fiche 5, rij 1 Verkoop  9-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonis, Marten Jan momboir / verk.i.n.v.   
Thomas, Niclaeus Merten toesiender / verk.i.n.v.   
vanden Venne, (onm. kind.) Cornelis 
Dircks 

verkopers   

Mertens, Jan Jans momboir   
…….., Dingen wed. Cornelis Dircks 
vanden Venne 

verkoopster   

vander Hagen, Wouter Aerts Matheeus koper den Buijteman, Legemijerde 
aent Wellenseijnde 

Michiel Aerts Matheeus (n, 
w), Sebastiaen Peters vanden 
Hertganck (o), de gemeijnt 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99v, fiche 5, rij 1 Borgstelling  9-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus borg   
(vander Hagen), Wouter Aerts koper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99v, fiche 5, rij 1 Verkoop  9-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonis, Marten Jan momboir / verk.i.n.v.   
Thomas, Niclaeus Merten toesiender / verk.i.n.v.   
vanden Venne, (onm. kind.) Cornelis 
Dircks 

verkopers   

Mertens, Jan Jans momboir   
…….., Dingen wed. Cornelis Dircks 
vanden Venne 

verkoopster   

vanden Venne, Baetken Dircks * koopster   
van Gorop, Henrick Goijaerts e.v. * mede koper het Heijtvelt, Nederen 

Mijerde, Wellenseijnde, aent 
Laer 

Michijel Aerts Matheeus (o), 
Jan Joost Verspreeuwel (w),  
Joost Matheeus (z),  de 
gemeijnt (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99v en 100, fiche 5, rij 
1 

Machtiging betr. Erfdeling  5-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Wouter Aerts Matheeus constituant (jongste)   
vander Hagen, Catelijn Aerts Math. * constituante   
Zebrechts, Henrick Henricks e.v. *    
vander Hagen, Anne Aerts Matheeus # constituante   
Lenaerts, Jan e.v. #    
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus gemachtigde   
vander Hagen, Aert Matheeus + vader / erflater   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
vanden Ven, Herman Dircks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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100, fiche 5, rij 1 Erfdeling  23-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Hagen, Aert Matheeus + erflater   
vander Hagen, Michijel Aerts Matheeus condivident   
vander Hagen, Wouter Aerts Matheeus condivident samen met Michijel: 

den Schuermans acker 
 

  die Braeck metter heijtvelden 
die Breickeler en het 
heijbuchtken 

 

  den Achterbocht  
  den Gagelbocht en Heijbocht  
  dat Eussele  
  den Vloijeijntschen beempt  
  den Hoijbeempt  
vander Hagen, Catelijn Aerts Math. * condividente   
Zebrechts, Henrick Henricks e.v. *    
vander Hagen, Anna Aerts Matheeus # condividente   
Lenaerts, Jan e.v. #  samen met *: aenstede, 

huijsinge, hovingen, 
timmeringen, Legemijerde 
aent Vloijende 

 

  het Heijtvelt inde Heijlaren  
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100 en 100v, fiche 5, 
rij 1 

Erfwisseling  27-2-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zebrechts, Henrick Henricks Jans e.v. *    
Verhagen, Catelijn Aerts Matheeus * verkrijgster ½ die Braeck metter 

heijtvelden, den Breckeler en 
dat Heijbuchtken 

 

  ½ den Schuermans acker  
  ½ den Gagelbocht en 

Heijbocht 
 

  ½ Eeussel  
  ½ den Achterbocht 

(Leengoed) 
 

  ½ den Vloijentschen beempt  
  ½ den Hoijbeempt aent 

Vloijeijnsche broeck naest 
acker achter die kerck 

 

Verhagen, Wouter Aerts Matheeus verkrijger ½ aenstede, huijsinge, 
hovinge etc. Legemijerde 
aent Vleoijendt 

kind. Ansem Spilmakers (z), 
de gemeijnt (n, w) 

  ½ heijtvelt inde Heijlaren  
Verhagen, Michijel Aerts Matheeus eerst mede condivid.   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v en 101, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop (2x)  9-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Verhagen, Michijel Aerts Matheeus verkoper   
Zebrechts, Henrick Henricks Jans e.v. * verkoper   
Verhagen, Catelijn Aerts Matheeus * verkoopster   
Lenaerts, Jan e.v. # koper   
Verhagen, Anna Aerts Matheeus # koopster   
Verhagen, Wouter Aerts Matheeus mede koper die Braeck met den 

Breickeler en het 
Heijbuchtken, Legemijerde 
aent Vloijeijnde 

erfgen. Boudewijn Jans 
Schuermans (n, w), de kind. 
Dielis Peter Dielen (z, o), de 
gemeijnte 

Verhagen, Aert Matheeus + erflater   
…………, Mr. Aelbrecht rentheffer Casteren  
 pastoor / rentheffer Nederen Mijerde  
Stevens, Mathijs schepen   
Dircx, Herman schepen   
  dat Eeussel, Legemijerde aent 

Vloijeijnde 
Herman Dircks (n), erfgen. 
Willem Matheeus Jans, de 
kind. Michijel Dircks 
Corstiaens, Herman Dircks 

  den Gagelbocht Michijel Joost Mijs (o), 
kopers 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101, fiche 5, rij 1 Verkoop en toestemming overpad  9-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lenaerts, Jan e.v. * verkoper   
Verhagen, Anna Aerts Matheeus * verkoopster   
Verhagen, Wouter Aerts Matheeus mede verkoper   
Leijten, Herman Dircks Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

kopers / toestemmers den Gagelbocht, Nederen 
Mijerde aent Vloijeijnde 

Michijel Joost Mijs (o), 
verkopers 

Dielen, (kind.) Dielis Peter rechthebbenden (overpad door de Gagelbocht 
naar den Heijbocht) 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101 en 101v, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop (2x)  9-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Michijel Aerts Matheeus verkoper   
Verhagen, Catelijn Aerts Matheeus * verkoopster   
Zebrechts, Henrick Henricks Jans e.v. * mede verkoper   
Lenaerts, Jan e.v. # koper   
Verhagen, Anna Aerts Matheeus # koopster   
Verhagen, Wouter Aerts Matheeus mede koper den Schuermans acker, 

Legemijerde aent Vloeeijnde 
Marij Gielens (en kind.) (n), 
de erfgen. Boudewijn 
Schuermans (o), de kind. 
Dielis Peters Dielen (z), de 
gemeijnte 

Verhagen, Aert Matheeus + vader / erflater   
Peters, Lijsbet renthefster   
Daems, Jheronimus Peter (en huijsvr.) kopers den Hoijbeempt, Legemijerde 

aent Wellenseijnssche broeck 
Mr. Jan Castelleijns (o), 
goidtshuijs van Everbode (w), 
Herman Dircx Corstiaens 
Leijten (n), Joost Matheeus 
Verhagen (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101v, fiche 5, rij 1 Transport  10-3-1587 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Jheronimus Peter (en 
huijsvrouw) (Daems) 

transportanten   

Hicxpoirs, Jan Cornelis * verkrijger   
………., Libbeken e.v. * verkrijgster den Hoijbeempt, Legemijerde 

aent Wellenseijnsche broeck 
Mr. Jan Castelleijns, 
goidtshuijs van Averbode, 
Herman Dircx Corstiaens 
Leijten, Joost Matheeus 
Verhagen 

Matheeus, Michijel Aerts # (Verhagen) daarvoor verkoper   
…………, Henrick zwager v.# / idem   
Moeren, Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102, fiche 5, rij 1 Verkoop en afrekening  9-3-1587en 11-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Michijel Aerts Matheeus verkoper   
Verhagen, Catelijn Aerts Matheeus * verkoopster   
Zebrechts, Henrick Henricks e.v. * mede verkoper   
Roeffs, Jan Amijs (en huijsvrouw) kopers den Vloeeijntschen beempt, 

Legemijerde aent Vloijeijnde 
Boudewijn Schuermans, 
Michijel Joost Mijs, de 
Heijlaren, de gemeijne straet 

Stevens, Mathijs schepen   
Dircx, Herman schepen   
van Vucht, Arn. Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102, fiche 5, rij 1 Verkoop   10-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Michijel Aerts Matheeus verkoper   
Verhagen, Catelijn Aerts Matheeus * verkoopster   
Zebrechts, Henrick Henricks e.v. * mede verkoper   
Lenaerts, Jan e.v. # koper   
(Verhagen), Anna # koopster   
Verhagen, Wouter Aerts Matheeus mede koper den Achterbocht, 

Legemijerde aent Vloijendt 
(Leengoed Hr. van Tijelen) 

Jan Amijs Roeffs / pastoor 
L.M., de kind. Jan Ariaens 
van Dun (n), de gemeijnte 

Corstiaens, Herman Dircks leenman   
Verspaendonck, Jan Ariaens leenman   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 en 102v, fiche 5, 
rij 1 

Lening / gelofte en borgstelling ged. aflossing 1593 10-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lenarts, Jan * (Lenaerts) gelover / debiteur   
…….., Anna e.v. *    
Verhagen, Wouter Aerts Matheeus gelover / debiteur   
Sijmons, Hr. Sebastiaen priester / geldschieter   
van Vucht, Arnout Henricx subst. secretaris 1593   
  den Achterbocht, Nederen 

Mijerde aent Vloijeijndt 
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Matheeus, Michijel Aerts daarvoor verkoper 
onderpand 

  

Zebrechts, Henrick Henricx Jans idem   
Stevens, Mathijs schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v, fiche 5, rij 2 Afrekening / kwitantie  10-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Michijel Aerts Matheeus partij enerzijds   
Zebrechts, Henrick Henricks Jans e.v. * partij enerzijds   
Verhagen, Catelijn Aerts Matheeus * partij enerzijds   
Verhagen, Wouter Aerts Matheeus partij anderz./ debiteur   
Lenaerts, Jan mede debiteur   
Dircx, Herman schepen   
Henricx, Aert koster /  

subst. secretaris 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v, fiche 5, rij 2 Gelofte  10-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sijmons, Hr. Sebastiaen priester / gelover / 
debiteur 

  

Verhagen, Michijel Aerts Matheeus crediteur   
Zebrechts, Henrick Henricks Jans crediteur   
Dircx, Herman schepen   
vanden Berge, Goijaert stadhouder / oud sch.   
Henricx, Aert subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103, fiche 5, rij 2 Gelofte  2-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Cristine Peter Joost geloofster / debitrice   
Verspreeuwel, Jan Joost momboir   
van Dun, Jan Ariaens crediteur t.b.v.   
Ansems, (onm. kind.*) Steven Willems crediteuren   
Lemmens, Marie Peter moeder van *   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103 en 103v, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport erfdeel  3-4-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Mathijs Aerts (Dercks) transportant   
Dircks, Dirck Aerts transportant   
Dircks, Juetken Aerts * transportante   
Zebrechts, Peter e.v. * mede transportant   
Dircks, Wouter Aerts # verkrijger   
Michiels, Anna Antonis e.v. # mede verkrijgster (deel) aengelage, huijsinge, 

hovinge etc, Nederen Mijerde 
aenden Braechoeck 

Ariaen Jan Thonis, Henrick 
Willem Jacobs, Henrick 
Willem Jacobs, de vroente 
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  (deel) den Hogenbocht  
vanden Berge, Goijaert vroeger eigenaar (deel) stuck erffs  
  (deel) die Beecken  
  (deel) die Braeck  
  (deel) heijtvelt aenden 

Cauwenberch 
 

Stevens, Engelbaer Mathijs + moeder transportanten 
/ erflaatster 

  

Stevens, (kinderen) Cornelis Mathijs rentheffers   
Lambrechts, Wouter Franchoijs rentheffer   
die tafele des h.geests, Nederen Mijerde renthefster   
Thonis, Ariaen Jan crediteur / rentheffer   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Corstiaens, Herman Dircx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v, fiche 5, rij 2 Gelofte (4x) / overeenkomst aflossing bovenschr.: afgelost d.d. 16…? 3-4-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Wouter Aerts * gelover / debiteur   
Michijels, Anna Antonis mede geloofster   
Dircks, Mathijs Aerts crediteur   
Zebrechts, Peter (en huijsvrouw) crediteuren   
Dircks, Dirck Aerts (Theodorico 
Arnoldi Theodorici) 

crediteur   

Goijaertsen, Geraert momboir van #   
Diericx, Agnes # later creditrice 16…   
Fabri secretaris 16…   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104, fiche 5, rij 2 Transport na verkoop en gelofte  6-4-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peelmans, Heijlwich Anthonis * transportante   
Lijnden, Jan e.v. * mede transportant   
van Beeck, Henrick Andriessen # verkrijger / gelover   
Joordens, Catelijn Henrick e.v. # mede verkrijgster alle erffenissen, Hogemijerde  
  2 goorputten in het Rosels 

goer 
 

Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104 en 104v, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop  14-4-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Dirck Bartholomeeus momboir / verk.i.n.v.   
van Dun, (onm. kind.) Jacob verkopers   
Erven, Peter Henricks toesiender /verk.i.n.v.   
Snijers, Gerits Ariaens (en huijsvrouw) kopers aenstede, huijs, hoff, etc, 

Hogemijerde aent Culensrode 
Jacob Henricx? Vrancen?, de 
gemeijnte 

Toenis, Jan Dirck + (Thuenis) vroeger gebruiker   
van Dun, Cornelis Jacobs daarna koper   
vanden Berge, Goijaert destijds verkoper q.q.   
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v, fiche 5, rij 2 Gelofte / vestiging van rente  14-4-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Gherit Ariaens alias Snijders 
(en huijsvrouw) 

gelovers / rentgelders den Haijeghen acker, ca.2 
lop., Hogemijerde op het Loo 

Odra…… en kind., de kind. 
Joris Henricx Joris (w), den 
kercpat 

  het Lijnden ackerken, ca. 5 
spijnts. 

Odra Meeus (en kind.), Peter 
Henricx Erven, de kind. Joris 
Henricx Joris (w), den 
kercpat 

  beempt aende Hoge vonder Wouter Frans Lambrechts, de 
wed. /kind. Gerit Mijs, de 
gemeijne Aa (o), de vroente 
(w) 

Erven, Peter Henricks (en huijsvrouw) rentheffers   
Bartholomeeus, Dirck eerder verkoper bijpanden  
Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105, fiche 5, rij 2 Gelofte / aflossing erfrente  28-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mispel, Margriet Bartholomeeus * renthefster   
Castelleijns, Mr. Jan rentgelder   
Stevens, Adriaen Bartholomeeus momboir van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105, fiche 5, rij 2 Overeenkomst / rekening en afrekening  26-12-1587 St.Steven 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Juetken Herman partij enerzijds   
……., Marij wed. Marten Hermans (en 
kinderen *) 

partij anderzijds (verkochte stede) Hulsel  

………, Michijel den smit smid / rentgelder   
Cuijpers, Jan rentgelder   
Ariaens, Jan rentgelder   
Moeren, Peter Everaerts momb.van */ getuige   
Verhagen, Michiel Aerts Matheeus getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105, fiche 5, rij 2 Transport erfrente  4-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claeussen, Reinier e.v. * (Claessen)  transportant   
………., Anna * transportante   
van Dommelen, Zeger Ariaens Ansems 
(en huijsvrouw) 

verkrijgers   

Willems, Jan Peter gelover / rentg. 1561   
Weijten, Jan Peter Goijaerts + eerst rentheffer 1561  

vader van * 
  

Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter Henrick schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
105v, fiche 5, rij 2 Transport van erfrente  11-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, Oda wed. Dirck Marcelis 
Baeijens (Baijens / Beijens) 

transportante   

Baeijens, Marcelis Dirck Marcelis mede transportant   
Stevens, Marie Cornelis Mathijs (en 
man) 

verkrijgers   

Stevens, Anna Cornelis Math. (en man) verkrijgers   
Stevens, Lucia Cornelis Math. (en kind.) verkrijgers   
Gielens, Gielis Peter (Dielis) gelover / rentgelder 

1565 
den Molendriesch, ca. 3 lopst. 
, Legemijerde 

de kind. Jan Schuermans (n), 
de wed. Jan Theeus (z), 
gelover, den Molendijck 

  huijs, hoff, timmeringen etc. 
aent Vloeeijnde, ca. 4 ½ lops. 

Ariaen Verspaendonck, die 
Hasselt straet, de vroente 

Beijens, Dirck Marcelis eerst rentheffer 1565   
Moeren, Peter Evert schepen   
Goutsmits, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105v, fiche 5, rij 2 Lening door gemeente 50 Ca.g. t.b.v. losgeld (oorlog) 29-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berghe, Goijaert stadhouder / gelover Nederen Mijerde  
Corstiaens, Herman Dircks schepen / idem   
Dircks, Dirck Aert kerkmr. / idem   
Mijs, Jan kerkmr. / idem   
Dijckmans, Corstiaen Peter gesworen / idem   
Castelleijns, Mr. Jan gelover   
van Dun, Aert Aertssen idem   
Verspaendonck, Jan Ariaens idem   
Goijaerts, Gerit idem   
Verspreeuwel, Jan Joost geldschieter / crediteur (o.a. vrij van molest 

gehouden…) 
 

Gerits, Mathijs Steven gearresteerde sHertogenbosch  
Jacobs, Marcelis Willem lasthebbende   
  Nederen Mijerde kermisse: 

den lesten sondag in augustus 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106, fiche 5, rij 2 Transport na verkoop  3-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan transportant   
Genen, Dingen Jans wed. Jacob Heijnen 
(met 3 kinderen) 

verkrijgers schuere, aengelage, 
Hogemijerde aent Culensrode 
eijnde 

verkrijgers (w), Henrick 
Zegers (n), de wed. Jan Aerts 
Thijs, die vroente 

  den Achterten Beeckacker Peter Hermans, verkrijgers, 
Peter Hermans (w), de 
wed./kind. Jan vanden 
Nieuwenhuijse (o) 

 kerkmrs./ h.geestmrs. / 
rentheffers 

  

Jacobs, Henrick Willem schepen   
Erven, Peter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
106, fiche 5, rij 2 Transport na verkoop  3-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Genen, Dingen Jans (en kinderen) transportanten   
Gijssen, Peter Hermans verkrijger den Achtersten Beeckacker, 

Hogemijerde 
verkrijger, transportanten, de 
wed./kind. Jan vanden 
Nieuwenhuijse 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106 en 106v, fiche 5, 
rij 2 

Erfwisseling  5-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verlijnden, Gijsbrecht Jans (en huijsvr.) verkrijgers 2 percelen, Hogemijerde 
beneven het Breeven 

de kind. Jan Frans 
Lambrechts, Wouter Frans 
Lambrechts 

Willems, Henrick Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Gijssen, Peter Hermans verkrijger stuckxken driesch, 

Hogemijerde 
Henrick Tijelmans (z), 
goidtshuijs van Everbode (n, 
w), Gerit Ariaens Willems 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106v en 107, fiche 5, 
rij 2 

Toon van schepenenbrief (copie d.d. 28-
1-1579) / Verklaringen betr. wettigheid 
aanspraak 

Origineel onvindbaar door grote 
trouble. Enkele relaties zijn niet 
eenduidig vermeld !, wie is wie ?? 

2-10-1578 en 12-3-
1579 en 26-1-1581 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem * Toonder   
Woutersse, Peter secretaris 1579   
vanden Berge, Goijaert schepen   
van Dunne, Henrick schepen   
Lambrechts, Wouter Franchoijs schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Henricsse, Jan schepen   
Cornelisse, Maurus schepen   
Willemsse, Marcelis * schepen / toonder / 

rentheffer 
  

Dijckmans, Peter Stevens + eerst rentgelder   
Zebrechts, Goris Thomas (en huijsvr.) nu gebruikers  Nederen Mijerde aenden 

Braeckhoeck, naest den 
hecken passerende nae Hulsel 
ofte Bladel oostwaert 

 

Mertens, Henrick (Henricks) # (van 
Roesel) 
 ± 77 jr. 

deponent /  Reusel  

Zebrechts, Maes (Thomas) vroeger rentheffer / 
grootv. van # en ^ 

  

Zebrechts, Marie Jacob Maes e.v. *# moeder van #   
Zebrechts, Lijsbet Henrick Maes ^    
Lippen, Wouter e.v. ^  Hogemijerde aent Culensrode  
Mertens, Henrick e.v. *# vader van #   
………, Lijsbet 2e ? e.v. *# ?    
Mertens, Lijsbet e.v. ^^ zuster van #   
Beilen, Cornelis Dircks ^^ (Beelen)    
Beilen, Aleijt Dircks ##    
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van Dunne, Jacob e.v. ##    
Woutersse, Peter ± 70 jr. secretaris / deponent   
Tonis, Jan Dirck ± 66 jr. deponent   
Stevens, Jan Peter later rentgelder   
van Roije, Marij Merten Peters e.v. *    
Mertens, Aleijt Cornelis *** eerst renthefster   
van Dunne, Jacob Dirkcs e.v. ***    
Mutsaerts, Margriet Henricks    
Zebrechts, Maes Henrick daarna rentheffer   
Nesen, Arnout Godevaert rentgelder huijse, hove etc., Nederen 

Mijerde aent Mispeleijnde 
Herman van Nertingen, 
Catelijn vander Veken 

van Mispel, Willem Stevens eerst rentheffer   
vanden Berge, Goijaert schepen   
Mijs, Lauwreijs schepen   
Henrickssen, Jan schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Franssen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107, fiche 5, rij 2 Transport van erfrente  9-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lenarts, Dielis (en huijsvrouw) transportanten   
Mertens, Jan Jans momboir / broer v.*   
Mertens, (onm. kind. *) Jan verkrijgers   
Strobants, Marie moeder van *   
Janssen, Mathijs # gelover / rentgelder   
………., Marie e.v.# mede rentgeldster 

1568 
stuck lants, ca. 2 lopst., 
Netersel (Bladel) 

de kind. Thomas Sijmons, 
goidshuijs van Postel, 
Huijbrecht Wouter Aertssen 

van Bercheijck, Thomas Roeffs ^ eerst rentheffer 1568   
Lenarts, Marie e.v. ^    
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v, fiche 5, rij 2 Verkoop er is sprake van een kluis 7-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gherits, Mathijs Steven schepen   
Dircks, Herman schepen   
de gemeente van Legemijerde verkoopster   
den Hove van Brabant toestemmer   
Verspaendonck, Jan Ariaens (en h.vr.) kopers voorpotinge, Legemijerde 

aent Vloijendt 
kopers, de kind. Cornelis van 
Acht (w), de wed./ kind.  
Marten Jan? Meeus (o), de 
vroente beneven der Cluijsen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v en 108, fiche 5, 
rij 2 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 11-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem schepen   
Moeren, Peter schepen   
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Willems, Henrick Peter schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   
Joordens, Henrick rentheffer / toonder   
van Dommelen, Ansem Henricx gelover / rentgelder 

1546 
aengelage metter 
timmeringen, Hogemijerde 

gelover, de kind. Ghijsbrecht 
Vrancken, de gemeijnte 

  die Rijth, ca. 2 lopst. gelover, Sijmon en Claeus 
Baten, Martens Rijt, de 
gemeijnt 

  den Grooten Bocht, ca. 6 
lopst. 

Huijbrecht vanden Poele, 
gelover / Huijbr.v.d. Poele, 
gelover, de erfgen. Marij 
Gijsbrechts Lenarts 

  dat Buchtken, ca. 2 lopst. gelover, Huijbrecht vanden 
Poele, Jan sWilden 

  den Paijcloot, ca. 2 lopst. de kind. Henrick tCoecx, 
goidtshuijs van Everbode, 
eerder  Marie Jan Dircx, Naijt 
Aert Naijts (Noijts / Neijts) 

  den Luijten bocht, ca. 2 lopst. gelover, Jan sWilden, 
Herman Gijsen 

  dat Gelueckt, ca. 4 lopst. gelover, Jan sWilden 
Weijts, Peter rentmeester / 

rentheffer t.b.v. * 
Arendonck  

Thomas, Mr. Jan  rentheffer * 1546 Loeven (Leuven)  
Schuermans, Joest Wouter momboir / verkrijger 

t.b.v. # 
  

Schuermans, (2 onm.kind. # ) Peter verkrijgers   
Joordens, Anna Henricx moeder van #   
van Dommelen, Zeger Ariaen Ansems nu rentgelder   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
Dircx, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108 en 108v, fiche 5, 
rij 3 

Erfdeling van renten  22-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Johanna Cornelis Mathijs * 
(Jenneken) 

condividente   

Goijaerts, Willem e.v. * mede condivident   
Corstiaens, Peter rentgelder Casteren  
van Holthuijsen, Mr. Gerit rentgelder Nederen Mijerde  
Eschmans, Niclaeus rentgelder Rosell (Reusel)  
Mollen, Henrick rentgelder Bladel  
Poss, Lauwreijs Zebrechts rentgelder Hulsel  
Stevens, Marie Cornelis Mathijs # condividente   
Aertssen, Joest e.v. # mede condivident   
Meeus, Aleijt Ansem rentgeldster Hulsel  
Roeffs, Jan Amijs rentgelder Nederen Mijerde  
Lemmens, Cornelis alias Conincx rentgelder Netersel  
Aerts, (erfgen.) Engel rentgelders Nederen Mijerde  
Paridaens, Beliken rentgeldster Hulsel  
Stroobants, Jan rengelder Reusel  
Puts, (kinderen) Margriet rentgelders Hulsel  
Stevens, Lucia Cornelis Mathijs ^ condividente   
……., Peter den cuijpere rentgelder Reusel  
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Goijaerts, Marten rentgelder Reusel  
Dijelen, Dielis Peter (Dielen) rentgelder Legemijerde  
…….., wed. Jan Ermen rentgeldster Reusel  
van Gorop, Frans Aerts rentgelder Hulsel  
Aerts, Dirck momboir van ^   
Stevens, Cornelis Mathijs + vader / erflater   
Moren, Peter schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108v, fiche 5, rij 3 Transport van erfrente (2x)  22-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Lucia Cornelis Mathijs transportante   
Dircks, Dirck Aerts momboir   
Aertssen, Joest e.v. * verkrijger   
Stevens, Marie Cornelis Mathijs * verkrijgster   
van Gorop, Frans Aerts Wouters rentgelder Hulsel  
……., Peter die cuijper rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109, fiche 5, rij 3 Transport van erfrente   13-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Sebastiaen Peters (en 
huijsvrouw) 

transportanten   

vanden Hertganck, Jan Peters (en h.vr.) verkrijgers   
Spilmakers, Danijel Jans gelover / rentgelder ½ aengelage, Nederen 

Mijerde aent Vloijeijnde 
Marie Jans Dijckmans, Peter 
en Ancem Jans Spilmakers, 
Wouter van Gorop, de 
vroente 

………, Heijlwich wed. Goijaert vanden 
Berge 

eerst renthefster   

vanden Berge, Lijsbeth Goijaerts * daarna renthefster   
……….., Cornelis e.v. *    
Mussen, Agnes Jans (en man) daarna rentheffers Turnhout  
Stevens, Mathijs schepen   
Dircks, Herman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109, fiche 5, rij 3 Verkoop  2-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Put, Everaert Willem 
Ghijsbrechts 

verkoper   

Cleijs, Peter Henricx (en huijsvrouw) kopers stuck nieuw erffs, Hulsel 
opde Neerstraet, 82 roeden 

de potinge v. Margriet 
Rijssens, kopers, de potinge 
v. Henrick Rijssens, de 
gemeijne wech 

Moeren, Peter schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109, fiche 5, rij 3 Transport  2-1-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Moers, Jacob transportant   
Cleijs, Peter Henrick * transportant   
Emmens, Lijsbet Mertens Henricx e.v. * transportante   
Moeren, Peter Everaerts verkrijger stuck driesch, Hulsel inde 

Peperstraet 
Mathijs Aerts Dercks, 
transportanten, goidtshuijs 
van Postel, de gemeijne straet 

Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Corstiaens, Herman Dircks schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v, fiche 5, rij 3 Gelofte / vestiging van rente  2-6-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moeren, Peter Everaerts gelover / rentgelder den Sluijsbocht met het 
Grieten stuck, samen ca. 8 
lopst., Hulsel 

Wouter Peelmans, de kind. 
Daniel Jans Smeijers, 
Henrick Henricks Peter 
Geenkens / Mathijs Aerts 
Dircx, gelover 

van Gorop, Frans Aerts Wouters (en 
huijsvrouw) 

rentheffers   

Dircks, Herman schepen   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v en 110, fiche 5, 
rij 3 

Erfdeling  na eerdere deling met andere zusters 
en broer 

8-4-1586 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Loefmans, Jan Henricx condivident den Tijelmans dries, Hoge 
Mijerde 

 

Luijten, (onm.kind.) Mathijs Mathijs vroeger eigenaars den Hopper metten clotvelt  
de gemeijnte van Hogemijerde vroeger eigenares ½ heijtvelt  
Tielmans, Henrick crediteur   
Loefmans, Elijzabeth Henricx * condividente   
Jacobs, Henrick Willem e.v. * mede condivident huijs, aengelage  
Louens, Niclaes (Lovens?) vroeger eigenaar   
Timmermans, (erfgen.) Anna Merten vroeger eigenaars den Groten acker  
van Dun, (onm. kind.) Jacob vroeger eigenaars den Wellen? dries  
Zeelen, (kind.) Wouter Aert (Ceelen?) vroeger eigenaars heijtvelt  
de gemeijnte van Hogemijerde vroeger eigenares ½ heijtvelt  
  torfgoir tot Arendonck  
Loefmans, Maijken Henricx condividente erffenissen in Rethij   
Willems, Henrick Peter momboir / schepen   
Loefmans, Catelijn Henricx eerder mede condivid.   
Loefmans, Heijlken Henricx eerder mede condivid.   
Loefmans, Anthonis Henricx eerder mede condivid.   
Loefmans, Geertruijt + # moeder ?? / erflaatster   
Loefmans, Henrick + vader / erflater   
Erven, Peter schepen   
Mijs, Lauwreijs e.v. #    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110, fiche 5, rij 3 Vernadering  20(26?)-11-1585 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan Ariaens vernaderaar / eerst 
rentgelder 

  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 68 
door E.A.M.Verspaandonk 

 143

Paridaens, Hr. Frans eerst renth./ oom v. *   
Paridaens, Paridaen Jans * daarna rentheffer / 

koper 
  

Dijckmans, Corstiaen Peter schepen   
Gerits, Mathijs Steven oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v, fiche 5, rij 3 Gelofte  19-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Poel, Jan Janssen gelover / debiteur   
Tijelmans, Willem Willems crediteur   
Willems, Henrick Peter schepen   
Erven, Peter Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v, fiche 5, rij 3 Gelofte (3x) betr. terugbetaling losgeld (oorlog) 26-7-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouterssen, Jan gelover / debiteur gevangen geweest binnen 
Bommel (Zaltbommel) 

 

Lauwreijssen, Cornelis crediteur / betaler 
losgeld; 105 Ca.g. 

Rosel (Reusel)  

  Rotterdam (penningen 
geworven tot-) 

 

Jacobs, Henrick Willem schepen   
Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   
Aerts, Gijsbrecht crediteur Netersel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v, fiche 5, rij 3 Gelofte   31-8-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Henrick Peter gelover / debiteur   
Aerts, Peter crediteur   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
van Dunne, Dirck Bartholomeeus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v en 111, fiche 5, 
rij 3 

Transport van erfrente  14-7-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Heirtganck, Jan Peters (en 
huijsvrouw) (vanden Hertganck) 

transportanten   

Leijten, Herman Dircx Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

verkrijgers   

Spilmakers, Danijel gelover / rentgelder onderpanden aent Vloijeijnde  
……., Heijlwich wed. Goijaert vanden 
Berge 

eerst renthefster   

vanden Hertganck, Sebastiaen Peters daarna rentheffer   
Jacobs, Henrick Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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111 t/m 112, fiche 5, 
rij 3 

Zoenovereenkomst (coulante regeling) doodslag  12-3-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Aert Hermans # (van Hogeloon) dader Hoogeloon  
Anthonis, Geertruijt +  * slachtoffer begraven te Hoogeloon  
Mijs, Lauwreijs Aerts + e.v.*    
Jacobs, Herman vader van # / partij 

enerzijds 
  

Loffmans, Jan Henricks (Loefmans) oudste zoon van * / 
partij anderzijds 

  

Jacobs, Henrick Willem e.v. ^ partij anderzijds   
Loffmans, Elijzabeth Henricks ^ oudste dochter van * / 

partij anderzijds 
  

Jacobs, Marcelis Willem arbiter partij van *   
Moeren, Peter Everaerts arbiter partij van *   
Willems, Ansem arbiter partij van #   
Cornelis, Mauris arbiter partij van #   
  Hoogeloon (kercke van-)  
  stenen kruis achter het graf, 7 

voet lang 
 

die tafele des h.geests, Hoogeloon begunstigde   
die tafele des h.geests, Hogemijerde idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112, fiche 5, rij 3 Verkoop  24-8-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roeffs, Jan Amijs (en huijsvrouw) verkopers   
Leijten, Herman Dircks Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

kopers den Hoecxbeempt of 
Vloijeijnstschen beempt, 
Legemijerde aent Vloijeijnde 

Boudewijn Schuermans, 
Michijel Joost Mijs, de 
Heijlaren, de gemeijne straet 

Verhagen, (kind.) Aert Matheeus daarvoor eigenaars   
Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Boorts, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112, fiche 5, rij 3 Transport van erfrente / pandstelling  24-8-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Herman Dircks Corstiaens (en 
huijsvrouw) 

transportanten   

Roeffs, Jan Amijs (en huijsvrouw) verkrijgers   
van Gorop, Cornelis Henricks gelover / rentgelder den Vloeijeijntschen beempt  
Jannis, Margrijet Willem + eerst renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112v, fiche 5, rij 3 Transport / erfwisseling  29-5-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lippen, Henrick Jans (en huijsvrouw) verkrijgers den Ronckaert, Legemijerde 
(behalve het driesken daar 
achter aan) 

goidtshuijs van Postel (z), de 
kind. Marten Hermans (n), de 
gemeijne wech 

Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Boorts, Jan schepen   
Catelleijns, Mr. Jan (en huijsvrouw) verkrijgers erfbrief  
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Vrancken, Wouter Peters gelover / rentgelder   
Lippen, Wouter Wouters eerst rentheffer 1522   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112v en 113, fiche 5, 
rij 3 

Transport   7-9-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lippen, Henrick Jans (en huijsvrouw) transportanten   
Castelleijns, Mr. Jan (en huijsvrouw) verkrijgers den Ronckaert, Legemijerde  
Goutsmits, Cornelis schepen   
Boorts, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113, fiche 5, rij 3 Transport van erfrente  4-10-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Castelleijns, Mr. Jan * transportant   
Schuermans, Elijzabet Joost (en kind.) verkrijgers   
Beilen, Dirck gelover / rentgelder   
Sebastiaens, Dirck (en huijsvrouw) eerst rentheffers / 

ouders van *? 
  

Goutsmits, Cornelis Lauwreijs schepen   
Roeffs, Jan Amijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113, fiche 5, rij 3 Transport van (deel)erfrente  9-11-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corstiaens, Herman Dirck schepen   
Roeffs, Jan Amijs schepen   
Verspaendonck, Jan Ariaens momboir / transp.i.n.v.   
Matheeus, (onm.kind.) Jacob Jans transportanten   
Verspreeuwel, Jan Joost toesiender/transp.i.n.v.   
Dijcmans, Corstiaen Peter (Dijckmans) momboir / transp.i.n.v.   
Matheeus, (onm.kind.) Matheeus Jans transportanten   
vanden Berge, Jan Goidtschalcx neef v. transportanten / 

verkrijger 
  

……., wed. Peter vander Hugevoirt (en 
kinderen) 

rentgelders Westelberze (Westelbeers)  

………., Paulijn + tante v. transportanten 
en verkrijger /erflaatst. 

Berze  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v, fiche 5, rij 3 Gelofte / vestiging van rente 

(afgelost 1616) 
andere rente laten aflossen om 
chirurgijn te betalen  

9-11-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berge, Jan Goidtschalcx gelover / rentgelder (deel) den Stijnen bocht, 
Legemijerde aent 
Vloeijeijnde 

Jan Lenaerts (o), de 
gemeijnte (w), Herman Dirck 
Corsten, de Broeckstraet 

Verspaendonck, Jan Ariaens momboir   
Verspreeuwel, Jan Joost toesiender   
Matheeus, (onm.kind.) Jacob Jans credit. / rentheffers   
Dijckmans, Corstiaen Peter momboir   
Matheeus, (onm.kind.) Matheeus Jans credit. / rentheffers   
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 eerst rentgelders Westelberze (Westelbeers)  
 chirurgijn / crediteur Mol  
Corstiaens, Herman Dircks schepen   
Roeffs, Jan Mijs schepen   
Matteeus, Jan (Matheeus) aflosser 1616   
Plompen, Jan Jacops aflosser 1616   
Fabri secretaris 1616   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v, fiche 5, rij 3 Vermelding schepenen etc. oorlog 1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joordens, Henrick Henricx schepen Hogemijerde  
Bartholomeeus, Theodoricus (Dirck) schepen   
Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   
Dijckmans, Corstiaen Peter schepen Legemijerde  
Martens, Jan Jans * schepen   
Verspaendonck, Jan Adriaens schepen (vervangt  *)   
Boorts, Jan schepen Hulsel  
Cornelis, Maurits schepen   
vanden Berge, Godefridus Wouters voorzitter (juridisch)   
Lambrechts, Wouter Frans secretaris   
Henricks, Henrick Willem # vorster  gevlucht voor vijand in 

Heusden ? 
 

Martens, Jan Jans  vorster (vervangt #)   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114, fiche 5, rij 4 Transport van erfrente  1-2-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Elijzabeth Frans Willems transportante   
Martens, Jan Willems (Mertens) momboir   
Jacobs, Marcelis Willems verkrijger   
Stevens, Dingen Peter + eerst rentgeldster erffenissen aenden 

Braechoeck 
 

Dijckmans, Corstiaen Peter schepen   
Martens, Jan Jans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114 en 114v, fiche 5, 
rij 4 

Gelofte / vestiging van rente betr. koopsom ossen en lening  
144 Ca.g. 

13-3-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Poele, Jan Jans gelover / rentgelder aengelage, huijs, hoff etc., 
Hogemijerde aende Twisselt 

Henrick Peter Willems (w?), 
de kind. Willem Henricx, 
gelover 

  acker lants, ca. 4 ½ lopst., 
Hogemijerde 

de kind. Niclaeus Rijssens 
(w), Dirck Meeus van Dun 
(o, n, z) 

  stucxken lants, ca. 2 lopst. Henrick Tijelmans (n), de 
kind. Willem Henricks, Dirck 
Meeus (o), de kind. Ariaen 
Dielis Erven (w) 

vanden Poele, Huijbrecht Pauwels  (bijpand) ½ stede van 
Huijbrecht Pauwels vanden 
Poele, Hogemijerde 

de kind. Willem Henricx (o), 
gelover, de vroente 
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Ansems, Zeger Ariaens (en huijsvrouw) geldschieters / 
rentheffers 

  

Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   
van Dunne, Dirck Meeus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v, fiche 5, rij 4 Aflossing erfrente  6-5-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zegers, Henrick momboir / renth.i.n.v.   
Mathijs, (2 onm.kind. *) Jan Aerts rentheffers   
Tijelmans, Henricxken Peter + moeder van *   
Ansems, Zeger Ariaens rentgelder / aflosser   
van Beeck, Henrick mede rentgelder ?   
van Dun, Dirck Meeus schepen   
Joordens, Henrick Henricx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v, fiche 5, rij 4 Gelofte / vestiging van rente  6-5-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijelmans, Henricxken Peter * geloofster / rentgeldst. 
/ moeder van # 

aenstede, huijs, hoff etc., 
Hogemijerde aent Culensrode 
eijnde, ca. 10 lopst. 

Dingen Jans Geenen / 
Henrick Zegers (o), 
goidtshuijs van Averbode 

Jaspers, Jan e.v. * mede gelover   
Zegers, Henrick momboir / renth.t.b.v.   
Joordens, Herman Henricx toesiender /renth.t.b.v.   
Mathijs, (2 onm.kind. #) Jan Aerts + rentheffers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115, fiche 5, rij 4 Transport van erfrente cassatie 1591 29-4-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorop, Frans Aerts Wouters (en 
huijsvrouw) 

transportanten / 
rentheffers 

  

van Aelst, Marten Jan Anthonis (en 
huijsvrouw) 

verkrijgers   

Geenkens, Henrick Henricks Peter alias 
Rijssens 

gelover / rentgelder aengelage, huijs, hoff etc., 
Hulsel 

de wed./kind. Jan Henricks 
Paridaens / kind. Henrick 
vanden Dijcke, de Luijstraet, 
de gemeijnte 

Cornelis, Maurus schepen   
Boorts, Jan schepen   
van Vucht, Arn. subst.secretaris 1591   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115, fiche 5, rij 4 Transport van penningen en wederzijdse 

machtiging 
betr. o.a. terugbetaling lening 50 
Ca.g. t.b.v. losgeld (gijzeling / 
oorlog) 

2-2-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Marcelis Willem transportant gevangen gezeten in Heusden  
Jacobs, Henrick Willem verkrijger t.b.v.   
…………, Michijel neef / crediteur Dessel  
Beilen, (onm.kind) Dirck Dircx debiteur   
…….., wed. Willem Jans Matheeus debitrice   
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Schuermans, (onm. kind.) Jan Anthonis debiteuren   
van Dun, Dirck Meeus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v, fiche 5, rij 4 Verkoop  21-5-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lippen, Henrick Jans Wouters (en h.vr.) verkopers   
Dijckmans, Corstiaen Peter (en huijsvr.) kopers drijesch, Nederen Mijerde 

aent Mispeleijnde 
Mr. Gerit van Holthuijsen (o), 
kopers (w), verkopers, de 
gemeijnt 

van Dun, (erfgen.) Hr. Zeger rentheffers   
Cornelis, Moers schepen   
Martens, Jan Jans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v en 116, fiche 5, 
rij 4 

Toon / lezing schepenenbrief / veiling 
onderpand (opwinning) 

 30-5-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobssen, Marcelis Willem schepen   
Willems, Henrick Peter schepen   
Moeren, Peter schepen   
Cornelis, Maurus schepen   
Gerits, Mathijs Steven schepen   
Joordens, Henrick Henricks schepen   
Erverts, Peter Henrick schepen   
tsKeijsers, Peter Jans (van Hogeloon) toonder / rentheffer / 

verkrijger 
Hoogeloon  

Ervarts, Marten Henricx (en 
huijsvrouw) (Erverts / Erven) 

gelovers / rentgelders 
1570 

aengelage, huijs, hoff etc., 
Nederen Mijerde aenden 
Kerchoff 

de gemeijne straet, Sebastiaen 
Beckers, pastoor v. Nederen 
Mijerde 

Mijs, Lauwreijs Aert (en huijsvrouw) eerst rentheffers 1570   
van Dun, Dirck Bartholomeeus schepen   
Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   
Dijckmans, Corstiaen Peter schepen   
Mertens, Jan Jans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116, fiche 5, rij 4 Protest tegen bovenstaande opwinning eigenaars hebben verwoesting en 

afbranding geleden (oorlog) 
30-5-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

tsKeijsers, Peter Jans opwinner aenstede, gronden etc., 
Legemijerde aenden Kerchoff 

 

Leijten, (erfgen.) Willem Corstiaens eerst eigenaars   
Leijten, Herman Dircks Corstiaens deponent   
vanden Voirt, Jan (en huijsvrouw) c.s.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116 en 116v, fiche 5, 
rij 4 

Transport van erfrente  1-6-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonis, Adriaen Jans e.v. * c.s. transportant 1e clocht   
Paridaens, Enneken * transportante   
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Pauwels, Henrick Cornelis c.s. transportant 2e clocht   
Paridaens, Jan Jan Henricks c.s. transportant 3e clocht   
Thijs, Thomas c.s. transportant 4e clocht   
Paridaens, Hr. Frans Henricx + erflater / eerst renth.   
Ansems, Zeger Adriaens (en huijsvr.) verkrijgers   
van Dommelen, Henrick Ansems gelover / rentgelder   
Dijckmans, Corstiaen Peter schepen   
Mertens, Jan Jans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116v, fiche 5, rij 4 Gelofte afgelost 1591 1-6-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dommelen, Zeger Ariaens Ansems 
c.s. (erfgenamen van *) 

gelovers / debiteuren   

Paridaens, Hr. Frans + * erflater   
Janssen, Peter (van Rosel) alias Ermen crediteur Reusel  
Willems, Marcelis executeur test. 1591   
Franssen, Wouter secretaris 1591   
van Vucht, Arn. subst.secretaris 1591   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117, fiche 5, rij 4 Transport van leenrecht  28-6-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Henrick Willem leenheer   
Leenhof van Grobbendonck    
Verhagen, Joost Matheeus leenman   
Gerits, Mathijs Steven leenman   
Dircks, Dirck Aerts momboir / transp.i.n.v.   
Pauwels, Henrick Cornelis toesiender/transp.i.n.v.   
………., Dingen wed. Goris Thomas transportante   
Havermans, Aert Gijsbrechts verkrijger beemdeken, Legemijerde aent 

Wellenseijnde broeck 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117, fiche 5, rij 4 Verhuur opgewonnen erven grote troublen en periculen  11-7-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Lauwreijs Aert momboir / verhuurder 
i.n.v. / huurder 

  

Mijs, (onm.kind.) Joost Aert verhuurders   
van Gorop, Peter Goijaerts rentgelder   
Mijs, Joost Aert + eerst rentheffer   
Dielen, Peter rentgelder   
Pancx, Jan gastheer    
Mijerdmans, Wouter Cornelis schepen   
Dijckmans, Corstiaen Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117v en 119 !, fiche 5, 
rij 4 

Overeenkomst na geschil over erfenis  14-10-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dommelen, Zeger Ariaens Ansems partij enerzijds   
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(van Dommelen), Elijzabeth Ariaen  
Ansems * 

partij anderzijds huijs zonder die schuere  

Schuermans, Henrick e.v. *  land Jan Maes 
van Dijest, Lodowijck crediteur   
(van Dommelen), Maijken Ariaens 
Ansems 

   

van Dun, Dirck Bartholomeeus schepen   
Erven, Peter Henrick oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118, fiche 5, rij 4 Advies betr. verkoop  17-8-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Hertganck, Sebastiaen Peters adviseur   
Loijen, Henrick Anthonis adviseur   
Gerits, Mathijs Steven adviseur   
Coppen, Peter adviseur   
Verspreeuwel, Jan Joost adviseur   
Matheeus, Michijel Aert adviseur   
Hixpoirs, Jan Cornelis adviseur / crediteur   
Hermans, (kinderen) Marten verkopers den Wouterssen hoff  
  den Veterbeempt  
Dijckmans, Corstiaen Peter schepen   
Verspaendonck, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118 en 118v, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop daarna vernadering en 
transport 

sware schulden (oorlog) 17-8-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Corstiaen Peter schepen   
Verspaendonck, Jan Ariaens schepen   
Michijels, Anthonis momboir / verk.i.n.v.   
Aerts, (kinderen) Marten Hermans verkopers   
Zebrechts, Peter toesiender / verk.i.n.v.   
Martens, Dionijs Jan koper den Wouters hoff, Nederen 

Mijerde inde Hoolstraet 
Michijel Aerts (Theeus) 
vander Hagen, goidshuijs van 
Postel, de Hoolstraet 

Hixpoirs, Jan Cornelis e.v. * vernaderaar i.n.v.   
Verhagen, Elijzabeth Joost Matheeus * vernaderes   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v, fiche 5, rij 4 Transport  27-11-1587 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Dirck Bartholomeeus schepen   
Jacobs, Henrick Willem schepen   
van Dommelen, Elijzabet Ariaen 
Ansems * 

transportante   

Schuermans, Henrick e.v. * transportant   
van Dommelen, Zeger Ariaen Ansems # verkrijger   
Luijten, Jenneken e.v. # mede verkrijgster (deel) erffenissen etc., 

Hogemijerde inde Smistraet 
 

 
zie vervolg 


