
De Hont, De Hond of De Hondt 

 

“Enkele jaren geleden”, begon Karel de Hond onlangs aan de toog van de Gouden Carolus, “liep hier 

een man binnen met een stamboom van De Hond. Hij kwam uit Waspik en had uitgevlooid dat ik ver 

weg familie van hem was. Uiteindelijk zouden onze voorvaderen uit Zeeuws-Vlaanderen zijn 

gekomen. Probleempje: ik kan die stamboom niet weer vinden.” 

Dat was niet erg, zelfs een geluk bij een ongeluk, want nu was niet meer het onbekende uitzoekwerk 

van een Waspikse passant maatgevend, maar nieuw onderzoek met als beginpunt de vader van Karel 

en Rikie van de Ven-De Hond. En straks komen we vanzelf weer bij die stamboomonderzoeker uit 

Waspik.  

Al snel stootte ik op het artikel dat Jef van Gils in 1977 schreef voor de Brabantse Leeuw, dat later 

aangevuld ook in deze nieuwsbrief heeft gestaan. We hebben hier meteen de voorvaderen van Rikie 

en Karel te pakken. ’Jan de Hont de Jonge en zijn familie’, is de titel.  Jef heeft zich beperkt tot deze 

jonge Jan en zijn directe familieleden, maar de genealogische lijn niet doorgetrokken naar de 

negentiende en twintigste eeuw. Begrijpelijk, 

want over deze Jan de Hont had hij meer dan 

genoeg te vertellen.  

Steven de Hont, de vader van Jan, vestigde zich 

omstreeks 1660 in Hilvarenbeek als meester 

wagenmaker en radenmaker, het vak dat hij van 

zijn vader had geleerd. Hilvarenbeek was een 

dorp van voermannen, vandaar. Maar eerst iets 

over zijn vader, ook een Jan de Hont,  die 

omstreeks 1620 in Den Bosch trouwde met 

soldaatdochter Judith Hendrick van Spoirdonck.  

Zij kregen minstens negen kinderen van wie de 

laatsten –ook Steven- geboren zijn in Breda, 

waar wagenmaker Jan de Hont aan de 

Haechdijck ging wonen, poorter werd en nog 

even het ambt van waagmeester uitoefende.  

Jan de Hont was getuige in een proces te 

Brussel tegen de Bossche geleerde en kanunnik 

Willem van Engelen, die zich in woord en 

geschrift fel verzette tegen het nieuwe bewind  

Willem van Engelen 

van de gereformeerden. Willem schreef er vanuit Leuven, waar hij na de val van Den Bosch naar was 

verhuisd,  een boek over:  “Den dekmantel des Catholycken naems afgeruckt van de leere die de 

Calvinsche predicanten poogen tot 's Hertogenbosch in te voeren, oft verweyringen voor het oudt 



Catholyck en Apostolyck geloove, tegen de nieuwigheden van vier kettersche woordendienaers tot ’s 

Hertogenbosch”, 

 

Poorterinschrijving Breda van Jan de Hont 

Het is niet bekend waar het geschil tegen Willem om draaide maar dat Jan de Hont hem met zijn 

getuigenverklaring  heeft geholpen staat vast. In 1636 draagt Willem van Engelen een ‘streep lands 

aan de Lei’ in Cromvoirt  over aan Jan de Hont. Was zijn getuigenis de reden om naar Breda te 

verhuizen? Zou kunnen, zoals het ook zomaar zou kunnen dat Jan oorspronkelijk uit West-

Vlaanderen afkomstig was waar relatief veel De Honden woonden, in vele spellingsvarianten.  In deze 

omgeving was het een nauwelijks voorkomende achternaam, nog steeds trouwens.  

De werkplaats van Steven de Hont  stond aan de westkant van de Gelderstraat, niet ver van de 

Gouden Carolus. Zijn huis werd verwoest bij de grote brand die Hilvarenbeek in 1694 trof.  Zijn 

woning ging verloren ‘ende meubilen gereetschap ende een groote quantiteijt van timmerhout alles 

gebleven ende verbrant opgegeven op duijsent twee hondert gulden.’ 

Van de kinderen die hij kreeg bij Heiltje van der Schoot en Marie de With zijn alleen de twee Jannen 

interessant. Jan den oude is een voorzaat van Karel en Riki, zijn halfbroer Jan den jonge maakte in de 

zuidelijke Nederlanden furore als uurwerkmaker en vervaardiger  van beiaards en andere 

speeltrommels.   Over hem gaat het grootste deel  van het 

artikel van Jef van Gils.  

Met de befaamde klokkengieter George Dumerij voerde hij 

opdrachten uit in bijna alle 

steden in Vlaanderen. Jan 

deed het uurwerk en de 

beiaard, George (Joris) goot 

de klokken. Aan de klanken 

die uit de torens van onder 

meer Doornik, Veurne, 

Gent, Antwerpen, 

Mechelen, Diest,  Lier, 

Brugge  komen zijn hun 

namen verbonden.  Voor 

Hilvarenbeek goot Dumerij, 

in 1737 de tiendklok.  Van Jan de Hont is geen portret bewaard 



gebleven, wel van zijn dochter Maria de Hont, die trouwde met George Dumerij . Van haar zelfs 

twee. Het ene, van de hand van de Mathias de Visch, hangt in het Brugse stadhuis, het andere, 

geschilderd door Antonius Suweyns,  in het Groeningemuseum te Brugge. Maria de Hont (Hondt)  is 

in maart 1716 in Hilvarenbeek geboren en een van de weinige Bekenaren die in de achttiende eeuw 

zijn geportretteerd.  Dat is eervol, maar haar meer bekende vader Jan de Hont zou geëerd moeten 

worden met een straatnaam in Hilvarenbeek.  

 

Jan de Hont den oude is in Hilvarenbeek blijven wonen.  Evenals zijn vader en broer Hendrik was  hij 

meester wagenmaker.  Vanwege zijn vak als 

houtbewerker was het logisch dat hij in 1716 

opdracht kreeg om het houtwerk bij  de 

lindeboom op te knappen.  

Hij was tevens  keurmeester en borgemeester. In 

de laatste functie moest hij zorgen dat de 

belastingen werden geïnd.    Jan was bij twee 

affaires betrokken.  Zonder aanleiding  verwondde 

de toen twintigjarige in 1693 in het Spul zijn 

dorpsgenoot  Maarten Sebrechts die in Esbeek 

naar een stuk hei was gaan kijken.  Maarten hield 

er ‘een lange snede op zijn rechter kinnebakkes 

beginnende bij zijn oor  tot zijn mond’ aan over.  

Met een gruwelijk litteken als gevolg. Jan werd tot 

een schadeloosstelling van 75  gulden 

veroordeeld.  Dat voorval was in 1725 nog niet 

vergeten toen Jan het aan de stok kreeg met Carl 

Frederik Weijhern, de kleine dictator van kasteel 

Groenendael die als gereformeerd militair  dacht 

de koppige Beekse katholieken er  onder te  krijgen.  Weijhern, die meteen benoemd werd tot  

   

Fragment uit de   voogdijrekening 

kinderen Christiaen de Hond 

 

president-schepen,   werd in zijn 

gezicht uitgelachen toen hij op het 

marktveld een plakkaat voorlas 

over de verbreiding  van het 

gereformeerde geloof.  En de 

recalcitrante Bekenaren stonden er 

nog  pijp bij te roken ook.  Het 

bevel van de kasteelheer om 



daarmee te stoppen werkte averechts.  Jan de Hont begon nog harder aan zijn pijp te trekken, totdat 

Weijhern  het ding uit zijn mond sloeg met de woorden: Gij hondsvot. (What’s in a name?)    

Weijhern trommelde nadien getuigen op die moesten verklaren dat Jan de Hond in 1693 een 

doodslag had begaan, maar het liep met een sisser 

af.  

In de achttiende eeuw wordt de naam op het 

verschillende manieren gespeld. In de Beekse 

archieven komen we De Hont, De Hond en De 

Hondt tegen.    Zoals Christiaan de Hondt, een van 

de zonen van de Jan de Hont de oude.   Christiaan, 

geboren in 1711, maakte het verval van het ooit 

rijke Hilvarenbeek mee.  Het dorp veranderde van 

een ambachtseconomie in een gewone 

landbouweconomie op arme Kempische 

zandgronden.  Christiaan woonde aan de 

Varkensmarkt en was aannemer .  Zo kreeg hij in 

1751 opdracht van het dorpsbestuur om een brug 

te maken op de nieuwe weg naar Tilburg, 

waarschijnlijk de brug over de Roodloop.  Bij zijn 

overlijden in 1770 liet hij drie meerderjarige en 

twee geestelijke gestoorde  kinderen, maar ook een 

‘innocente’ echtgenote Lucia na.   

Meteen werd het huisje  aan de Varkensmarkt 

verkocht. Van de  opbrengst groot 195 gulden werd 

de opvang en verpleging  van de ‘zinneloze’ 

kinderen en weduwe Lucia betaald.  Niet in 

Hilvarenbeek maar in Geel,  waar toen al uit de 

wijde omtrek verstandelijk gehandicapten in 

Beeldengroep ‘verpleging’ in Geel 

gezinnen werden verpleegd.  In twee jaar gingen  de 195 gulden op.  Het kostgeld voor de gestoorde 

Gerrit de Hond bedroeg alleen al 44 gulden per jaar.  De verpleging kwam verder voor rekening van 

het dorpsbestuur.  

De misère in het gezin van Christiaan de Hond had tot gevolg dat de kinderen elders hun toevlucht 

zochten.  De oudste, Jan,  vertrok naar Hooge Mierde waar hij, zijn zoon en kleinzoon een 

boerenbedrijf hadden in de oude buurtschap Kuilenrode. Geen groot bedrijf, ook geen keuterboer: In 

1851, wanneer Jan Antonie de Hond –de overgrootvader van Karel en Rikie-  overlijdt is zijn boerderij 

acht hectare groot.  Hun grootvader Cornelis is drie keer getrouwd geweest en uit het  derde 

huwelijk – toen Cornelis al 74 jaar oud is-  werd in 1904 de vader –ook een Cornelis- van Karel en 

Rikie geboren.  



Een andere zoon van Christiaan de Hond kwam, jawel, terecht in Waspik en heeft nageslacht  tot de 

dag van vandaag. Een van zijn nazaten zal bij Karel aan de deur zijn geweest.  Zo slecht was zijn 

speurwerk dus niet.  

 

Parenteel van Peter de Hont 

 
Peter de Hont. 
 
Kind (niet uit huwelijk/relatie onbekend):  

1 Jan de Hont. 
 
 

1 Jan de Hont. 
Jan kreeg een relatie met Judith Hendrick van Spoordonck. 
 
Kinderen van Jan de Hont en Judith Hendrick van Spoordonck: 

1.1 Anna de Hont. Zij is gedoopt op maandag 3 mei 1621 in Den Bosch. 
1.2 Peter de Hont. Hij is gedoopt op Eerste Kerstdag zondag 25 december 1622 in Den Bosch. 
1.3 Agnes de Hont. Zij is gedoopt op zondag 29 september 1624 in Den Bosch. 
1.4 Adrianus de Hont. Hij is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1626 in Den Bosch. 
1.5 Stephanus de Hont. Hij is gedoopt op woensdag 25 juli 1629 in Den Bosch. 
1.6 Anna-Maria de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 5 september 1630 in Den Bosch. 
1.7 Stephanus de Hont. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1633 in Breda. Stephanus is overleden. Hij is 
begraven op dinsdag 17 juni 1704 in Hilvarenbeek. 
1.8 Isabella de Hont. Zij is gedoopt op donderdag 27 december 1635 in Breda. 
1.9 Adrianus de Hont. Hij is gedoopt op zaterdag 21 augustus 1638 in Breda. 
 

1.7 Stephanus de Hont. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1633 in Breda. Stephanus is 
overleden. Hij is begraven op dinsdag 17 juni 1704 in Hilvarenbeek. 
Notitie Stephanus: 
Woonde vóór zijn huwelijk in Hilvarenbeek, mogelijk bij Anna Peters Berendoncks alias de 
Hont, getrouwd met Ludovucus Johannes Verrijt. Anna zou een tante van hem kunnen zijn.  
Stephanus: 
 (1) trouwde op maandag 9 april 1668 in Hilvarenbeek met Heijltje van der Schoot. Zij is 
gedoopt in Boxtel. 
 (2) trouwde op vrijdag 26 augustus 1678 in Hilvarenbeek met Marie de With. Zij is gedoopt 
op dinsdag 18 mei 1655 in Hilvarenbeek. Marie is overleden. Zij is begraven op zaterdag 22 
augustus 1682 in Hilvarenbeek. 
Notitie Marie: 
Dochter van hoedenmaker Geraert Wouters de With, buurman van Steven de Hont, en 
Elisabeth Jan van Limborch 
 
Kinderen van Stephanus de Hont en Heijltje van der Schoot: 

1.7.1 Henricus de Hont. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1669 in Hilvarenbeek. Henricus is overleden. 
Hij is begraven op woensdag 10 april 1748 in Hilvarenbeek. 
1.7.2 Maria de Hont. Zij is gedoopt op dinsdag 20 mei 1670 in Hilvarenbeek. 
1.7.3 Joanna Maria de Hont. Zij is gedoopt op dinsdag 20 mei 1670 in Hilvarenbeek. 
1.7.4 Jan (den ouden) de Hont. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1672 in Hilvarenbeek. Jan (den ouden) 
is overleden. Hij is begraven op dinsdag 11 juli 1747 in Hilvarenbeek. 



 

Kinderen van Stephanus de Hont en Marie de With: 
1.7.5 Albertus de Hont. Hij is gedoopt op zondag 4 juni 1679 in Hilvarenbeek. Albertus is overleden. Hij is 
begraven op woensdag 26 februari 1681 in Hilvarenbeek. 
1.7.6 Jan Franciscus (de jonge) de Hont. Hij is gedoopt op dinsdag 1 april 1681 in Hilvarenbeek. Jan 
Franciscus (de jonge) is overleden. Hij is begraven op zondag 27 augustus 1741 in Antwerpen. 
 

1.7.1 Henricus de Hont. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1669 in Hilvarenbeek. Henricus 
is overleden. Hij is begraven op woensdag 10 april 1748 in Hilvarenbeek. 
Notitie Henricus: 
-Wagenmaker en lid van het gilde 
-Borgemeester in 1720 
Henricus: 
 (1) trouwde op woensdag 13 april 1695 in Hilvarenbeek met Jenneke Jacob van Tisbeeq. Zij 
is gedoopt in Antwerpen. Jenneke Jacob is overleden. Zij is begraven op vrijdag 6 januari 
1719 in Hilvarenbeek. 
 (2) trouwde op donderdag 6 februari 1721 in Hilvarenbeek met Elisabeth Mollen. Zij is 
gedoopt op donderdag 2 mei 1686 in Hilvarenbeek. Elisabeth is overleden. Zij is begraven op 
vrijdag 9 september 1729 in Hilvarenbeek. 
Notitie Elisabeth: 
Dochter van Dirck Peter Mollen en Jenneke Lamber Naeijkens 
 
Kinderen van Henricus de Hont en Jenneke Jacob van Tisbeeq: 

1.7.1.1 Steven de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 23 februari 1696 in Hilvarenbeek. Steven is overleden 
op woensdag 23 november 1774 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.2 Jan de Hont. Hij is gedoopt op zondag 3 september 1702 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.3 Maria de Hont. Zij is gedoopt op vrijdag 21 november 1727 in Hilvarenbeek. 
 

Kinderen van Henricus de Hont en Elisabeth Mollen: 
1.7.1.4 Jan de Hont. Hij is gedoopt op zaterdag 18 augustus 1725 in Hilvarenbeek. 
 

1.7.4 Jan (den ouden) de Hont. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1672 in Hilvarenbeek. 
Jan (den ouden) is overleden. Hij is begraven op dinsdag 11 juli 1747 in Hilvarenbeek. 
Notitie Jan (den ouden): 
-Wagenmaker, keurmeester, borgemeester 
-Doet in 1719 tbv de regenten werkzaamheden aan de lindeboom 
Jan (den ouden) trouwde op dinsdag 21 augustus 1708 in Hilvarenbeek met Elisabeth 
Stevens. Zij is gedoopt op donderdag 18 april 1686 in Hilvarenbeek. Elisabeth is overleden. 
Zij is begraven op woensdag 20 maart 1765 in Hilvarenbeek. 
Notitie Elisabeth: 
Dochter van Christiaan Steven Adriaens en Jacomijn Peter Schellekens 
 
Kinderen van Jan (den ouden) de Hont en Elisabeth Stevens: 

1.7.4.1 Helena de Hont. Zij is gedoopt in augustus 1709 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.2 Christiaan de Hont. Hij is gedoopt op dinsdag 7 april 1711 in Hilvarenbeek. Christiaan is overleden 
op vrijdag 24 augustus 1770 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.3 Jacoba de Hont. Zij is gedoopt in oktober 1713 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.4 Cornelia de Hont. Zij is gedoopt op donderdag 18 april 1715 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.5 Elisabeth de Hont. Zij is gedoopt op vrijdag 9 april 1717 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.6 Stephanus de Hont. Hij is gedoopt in januari 1719 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.7 Cornelia de Hont. Zij is gedoopt op zaterdag 8 maart 1721 in Hilvarenbeek. 



1.7.4.8 Jacoba de Hont. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1725 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.9 Jan de Hont. Hij is gedoopt op zaterdag 17 april 1728 in Hilvarenbeek. 
 

1.7.6 Jan Franciscus (de jonge) de Hont. Hij is gedoopt op dinsdag 1 april 1681 in 
Hilvarenbeek. Jan Franciscus (de jonge) is overleden. Hij is begraven op zondag 27 augustus 
1741 in Antwerpen. 
Notitie Jan Franciscus (de jonge): 
-In 1695 verkoopt Steven Janse de Hont "in naeme van sijn minderj. soontje Jan" eenderde in 
een huisplaats aan de Gelderstraat te Hilvarenbeek, waarvan het huis in 1694 verbrandt is 
aan Gerrit Oprins. 
-In 1715 koopt hij een huis aan de Gelderstraat te Hilvarenbeek 
-Jan is meester horlogemaker en beiaardinrichter. Hij  was betrokken bij de inrichting  en/of 
vernieuwing van beiaards en de uurwerken in onder meer Antwerpen, Lier, Diest, Mechelen, 
Brugge, Eindhoven, Postel, Kortrijk 
-Hij werkte nauw samen met zijn schoonzoon  Joris  Dumerij, bekend Vlaamse klokkengieterij.  
-Hij werd poorter van Antwerpen 
-In de Brabantsche Leeuw van 1977 is een uitvoerig artikel over hem verschenen. In fulltext te 
vinden op www.thuisinbrabant.nl 
Jan Franciscus (de jonge) trouwde op zondag 19 mei 1715 in Hilvarenbeek met Cornelia 
Walschots. Zij is gedoopt op dinsdag 2 oktober 1691 in Hilvarenbeek. 
Notitie Cornelia: 
-Dochter van Antonij Jan Walschots en Jenneke Mathijs van Dun  
 
Kinderen van Jan Franciscus (de jonge) de Hont en Cornelia Walschots: 

1.7.6.1 Maria de Hont. Zij is gedoopt in maart 1716 in Hilvarenbeek. Maria is overleden in Brugge. 
1.7.6.2 Antonius de Hont. Hij is gedoopt op woensdag 18 augustus 1717 in Hilvarenbeek. 
Notitie Antonius: 
-Is meester horlogemaker te Antwerpen en poorter van Brugge 
1.7.6.3 Stephanus de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 18 januari 1720 in Hilvarenbeek. 
1.7.6.4 Jan de Hont. Hij is gedoopt op nieuwjaarsdag maandag 1 januari 1725 in Hilvarenbeek. 
1.7.6.5 Gerardus de Hont. Hij is gedoopt op maandag 25 november 1726 in Hilvarenbeek. 
 

1.7.1.1 Steven de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 23 februari 1696 in Hilvarenbeek. 
Steven is overleden op woensdag 23 november 1774 in Hilvarenbeek. 
Steven trouwde op zondag 6 juli 1732 in Hilvarenbeek met Magriet Adriaan van Meeusen 
alias van Sundert. 
 
Kinderen van Steven de Hont en Magriet Adriaan van Meeusen alias van Sundert: 

1.7.1.1.1 Adriana de Hont. Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1733 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.2 Johannes de Hont. Hij is gedoopt in augustus 1734 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.3 Johanna Maria de Hont. Zij is gedoopt op maandag 2 januari 1736 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.4 Jacomine de Hont. Zij is gedoopt in april 1738 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.5 Henrina de Hont. Zij is gedoopt in september 1740 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.6 Cornelia de Hont. Zij is gedoopt in september 1743 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.7 Digna de Hont. Zij is gedoopt in maart 1748 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.8 Henrina de Hont. Zij is gedoopt in maart 1748 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.9 Henricus de Hont. Hij is gedoopt op maandag 26 april 1751 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.10 Adrianus de Hont. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1754 in Hilvarenbeek. 
1.7.1.1.11 Cornelius de Hont. Hij is gedoopt in februari 1946 in Hilvarenbeek. 
 

1.7.1.2 Jan de Hont. Hij is gedoopt op zondag 3 september 1702 in Hilvarenbeek. 



Notitie Jan: 
Het echtpaar verhuist in 1737 naar Oirschot 
Jan trouwde op zondag 15 juli 1736 in Hilvarenbeek met Jenneken Jan Moonen. 
 
1.7.4.1 Helena de Hont. Zij is gedoopt in augustus 1709 in Hilvarenbeek. 
Helena trouwde op zondag 5 februari 1736 in Hilvarenbeek met Jurriaen Hermanus 
Hoffhuijzen. 
Notities bij huwelijk:  
-Afkomstig van het graafschap Lingen 
 
1.7.4.2 Christiaan de Hont. Hij is gedoopt op dinsdag 7 april 1711 in Hilvarenbeek. Christiaan 
is overleden op vrijdag 24 augustus 1770 in Hilvarenbeek. 
Christiaan trouwde op donderdag 18 mei 1741 in Hilvarenbeek met Lucia Gerrit van Rooij. 
Lucia Gerrit is overleden op zaterdag 5 maart 1785 in Hilvarenbeek. 
 
Kinderen van Christiaan de Hont en Lucia Gerrit van Rooij: 

1.7.4.2.1 Joannes de Hont. Hij is gedoopt op woensdag 28 maart 1742 in Hilvarenbeek. Joannes is 
overleden op donderdag 9 februari 1815 in Hooge Mierde. 
1.7.4.2.2 Cornelius de Hont. Hij is gedoopt in september 1743 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.2.3 Petrus de Hont. Hij is gedoopt in mei 1745 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.2.4 Gerardus de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 18 november 1751 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.2.5 Arnoldus de Hont. Hij is gedoopt op maandag 9 december 1754 in Hilvarenbeek. Arnoldus is 
overleden op zondag 11 mei 1806 in HIlvarenbeek. 
1.7.4.2.6 Hermanus de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 19 februari 1761 in Hilvarenbeek. 
 

1.7.6.1 Maria de Hont. Zij is gedoopt in maart 1716 in Hilvarenbeek. Maria is overleden in 
Brugge. 
Notitie Maria: 
-Van Maria en haar man worden portretten bewaard in het musuem van het stadhuis van 
Brugge en in het Groeneningemuseum. 
Maria trouwde in 1743 in Antwerpen met Joris Dumerij. Joris is overleden op woensdag 1 
augustus 1787 in Brugge. 
Notitie Joris: 
-Een van de grootste klokkengieters uit de achttiende eeuw 
 
1.7.6.3 Stephanus de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 18 januari 1720 in Hilvarenbeek. 
Notitie Stephanus: 
-Is meester horlogemaker en woont met zijn broer in 1755 nog in Antwerpen 
Stephanus kreeg een relatie met Anna Cornelia Govaerts. 
Notitie Anna Cornelia: 
-Uit de Jacobusparochie te Antwerpen. 
 
1.7.4.2.1 Joannes de Hont. Hij is gedoopt op woensdag 28 maart 1742 in Hilvarenbeek. 
Joannes is overleden op donderdag 9 februari 1815 in Hooge Mierde. 
Notitie Joannes: 
De erfdeling in 1815 vindt plaats tussen de kinderen Antonij. Peter en Gerardus die dan in 
Hooge Mierde wonen en Christiaen in Goirle 
Joannes trouwde op dinsdag 13 april 1779 in Hilvarenbeek met Johanna Sparidaans. 
Johanna is overleden op donderdag 20 juli 1809 in Hilvarenbeek. 



 
Kinderen van Joannes de Hont en Johanna Sparidaans: 

1.7.4.2.1.1 Christianus de Hont. Hij is gedoopt op woensdag 5 april 1780 in Tilburg. Christianus is overleden 
op maandag 16 november 1857 in Zevenbergen. 
1.7.4.2.1.2 Jan Antonie de Hont. Hij is gedoopt op maandag 6 augustus 1781 in Hooge Mierde. Jan Antonie 
is overleden op zaterdag 4 oktober 1851 in Hooge Mierde. 
1.7.4.2.1.3 Christina de Hont. Zij is gedoopt op maandag 22 mei 1786 in Hooge Mierde. 
1.7.4.2.1.4 Peter de Hont. Hij is gedoopt op Pinkstermaandag 12 mei 1788 in Hooge Mierde. 
 

1.7.4.2.3 Petrus de Hont. Hij is gedoopt in mei 1745 in Hilvarenbeek. 
Petrus kreeg een relatie met Elisabeth van de Laar. 
 
Kinderen van Petrus de Hont en Elisabeth van de Laar: 

1.7.4.2.3.1 Christianus de Hont. Hij is gedoopt op zaterdag 19 december 1778 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.2.3.2 Johannes de Hont. Hij is gedoopt op vrijdag 5 mei 1780 in Hilvarenbeek. 
 

1.7.4.2.5 Arnoldus de Hont. Hij is gedoopt op maandag 9 december 1754 in Hilvarenbeek. 
Arnoldus is overleden op zondag 11 mei 1806 in HIlvarenbeek. 
Arnoldus kreeg een relatie met Elisabeth Henricus Schijvens. Elisabeth Henricus is overleden 
op vrijdag 10 december 1802 in Hilvarenbeek. 
 
Kinderen van Arnoldus de Hont en Elisabeth Henricus Schijvens: 

1.7.4.2.5.1 Johannes de Hont. Hij is gedoopt op donderdag 6 augustus A778 in Hilvarenbeek. 
 

1.7.4.2.1.1 Christianus de Hont. Hij is gedoopt op woensdag 5 april 1780 in Tilburg. 
Christianus is overleden op maandag 16 november 1857 in Zevenbergen. 
Notitie Christianus: 
Arbeider, veel kinderen, geen mannelijk nageslacht 
Christianus: 
 (1) kreeg een relatie met Catharina van Daalen. 
 (2) trouwde op vrijdag 8 mei 1818 in Zevenbergen met Johanna Domenie. 
 (3) trouwde op zondag 31 juli 1825 in Zevenbergen met Elisabeth Winden. 
 
1.7.4.2.1.2 Jan Antonie de Hont. Hij is gedoopt op maandag 6 augustus 1781 in Hooge 
Mierde. Jan Antonie is overleden op zaterdag 4 oktober 1851 in Hooge Mierde. 
Notitie Jan Antonie: 
Landbouwer in Hooge Mierde aan de Kuilenrode.  Boerderij heeft een grootte van 8 hectaren. 
Jan Antonie trouwde op woensdag 19 april 1815 in Hooge Mierde met Johanna Maria 
Francisca Carbo. Zij is gedoopt op woensdag 10 maart 1790 in Gravelingen (Belgie). Johanna 
Maria Francisca is overleden op vrijdag 15 mei 1874 in Hooge Mierde. 
Notitie Johanna Maria Francisca: 
Dochter van Steven Carbo (rijkscommies en koopman) en Anna Maria Verbeek. 
 
Kinderen van Jan Antonie de Hont en Johanna Maria Francisca Carbo: 

1.7.4.2.1.2.1 Stephanus de Hont, geboren op zondag 8 juni 1817 in Hooge en Lage Mierde. 
1.7.4.2.1.2.2 Joanna Maria de Hont, geboren op vrijdag 5 oktober 1821 in Hilvarenbeek. 
1.7.4.2.1.2.3 Ludovicus de Hond, geboren op woensdag 29 december 1824 in Hooge en Lage Mierde. 
1.7.4.2.1.2.4 Cornelis de Hond, geboren op Paaszondag 11 april 1830 in Hooge Mierde. 
 

1.7.4.2.1.4 Peter de Hont. Hij is gedoopt op Pinkstermaandag 12 mei 1788 in Hooge Mierde. 



Peter trouwde op vrijdag 11 april 1828 met Hendrina Bisschops. Zij is gedoopt op vrijdag 11 
november 1803 in Haps. 
 
Kinderen van Peter de Hont en Hendrina Bisschops: 

1.7.4.2.1.4.1 Adriana de Hond, geboren in Capelle. 
1.7.4.2.1.4.2 Arnoldus de Hond, geboren op maandag 18 mei 1835 in Waspik. 
1.7.4.2.1.4.3 Antonius de Hond, geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Waspik. 
 

1.7.4.2.1.2.1 Stephanus de Hont, geboren op zondag 8 juni 1817 in Hooge en Lage Mierde. 
Stephanus trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 16 april 1857 met Gezina Tangelder. 
 
Kinderen van Stephanus de Hont en Gezina Tangelder: 

1.7.4.2.1.2.1.1 Christina de Hont, geboren in 1856 in Hellendoorn. 
1.7.4.2.1.2.1.2 Stefana de Hont, geboren in 1859 in Hellendoorn. 
 

1.7.4.2.1.2.3 Ludovicus de Hond, geboren op woensdag 29 december 1824 in Hooge en Lage 
Mierde. 
Ludovicus trouwde, 54 jaar oud, op zaterdag 15 november 1879 met Hendrina van den 
Dungen. 
 
Kinderen van Ludovicus de Hond en Hendrina van den Dungen: 

1.7.4.2.1.2.3.1 Cornelia de Hond, geboren in 1882 in Hooge en Lage Mierde. Zij is gedoopt op dinsdag 16 
april 1963 in Hooge en Lage Mierde. 
Notitie Cornelia: 
Cornelia is in ondertrouw gegaan op 7 april 1912 en getrouwd te Hooge en Lage Mierde op 20 april 1912 
(getuigen waren Matheus Swaanen, Laurentius Swaanen, Wilhelmus van den Dungen en Johannes 
Franciscus Rens) met Jan Cornelis Swaanen, landbouwer, geboren te Hooge Mierde op 30 december 1884, 
overleden aldaar op 9 augustus 1969, zoon van Jan Cornelis Swaanen (landbouwer) en Johanna van de 
Sande. 
1.7.4.2.1.2.3.2 Goverdina de Hond, geboren in 1885 in Hooge en Lage Mierde. Zij is gedoopt op woensdag 
26 april 1950 in Hooge en Lage Mierde. 
Notitie Goverdina: 
Goverdina is in ondertrouw gegaan op 11 oktober 1913 en getrouwd te Hooge en Lage Mierde op 25 
oktober 1913 (getuigen waren Petrus Hermans, Adrianus Jansen, Jan Antonie de Hond en Jan Cornelis 
Swaanen) met Josephus Hermans, landbouwer, geboren te Hooge Mierde op 20 augustus 1874, overleden 
aldaar op 31 mei 1955, zoon van Hendricus Hermans (landbouwer) en Sophia Adams 
1.7.4.2.1.2.3.3 Antonetaa de Hond, geboren in 1889 in Hooge en Lage Mierde. 
Notitie Antonetaa: 
Antonetta is in ondertrouw gegaan op 30 januari 1915 en getrouwd te Hooge en Lage Mierde op 13 
februari 1915 (getuigen waren Josephus Hermans en Josephus Willems) met Jan Alphons Dierckx, werkman 
en sigarenmaker, geboren te Baelen (B) op 9 augustus 1887, overleden te Lage Mierde op 17 februari 
1941, zoon van Jan Louis Dierckx en Maria Rosalia Smulders. 
1.7.4.2.1.2.3.4 Jan Antonie de Hond, geboren in 1892 in Hooge en Lage Mierde. 
 

1.7.4.2.1.2.4 Cornelis de Hond, geboren op Paaszondag 11 april 1830 in Hooge Mierde. 
Notitie Cornelis: 
-Wordt in de geboorteakte van zijn oudste zoon gekwalificeerd als dagloner, later in het 
bevolkngsregister als landbouwer. Woont rond 1904 in Hooge Mierde op no 87. 
-Cornelis is in ondertrouw gegaan op 21 januari 1883 en getrouwd te Hooge en Lage Mierde 
op 3 februari 1883 (getuigen waren Jan van den Borne, Jan van Rooy, Jan Cornelis Hendrikx 
en Jan van Dooren) (2) met  Goverdina Dankers, geboren te Bladel op 14 juni 1841, overleden 
te Hooge Mierde op 29 juli 1893, dochter van Jan Dankers en Antonet van Herk. 



 Cornelis is in ondertrouw gegaan op 20 december 1895 en getrouwd te Hooge en Lage 
Mierde op 17 januari 1896 (getuigen waren Cornelis Johannes van Rooy, Wilhelmus 
Meulenbroeks, Godefridus Luyten en Jan Cornelis Hendrikx) (3) met  Lucia van Rooij, 
winkelierster, geboren te Hilvarenbeek op 12 juni 1867, dochter van Theodorus van Rooij en 
Catharina Hermans (winkelierster). 
Zij had van een onbekende man één dochter. Lucia is later in ondertrouw gegaan op 14 
oktober 1906 en getrouwd te Hooge en Lage Mierde op 27 oktober 1906 (getuigen waren 
Gerardus Tops, Wilhelmus Meulenbroeks, Godevridus Luyten en Jan Cornelis Swaanen) met 
Theodorus Jansen, werkman, landbouwer en gemeente arbeider, geboren te Hooge Mierde 
op 24 juli 1854, zoon van Petrus Jansen (landbouwer) en Adriana van Besouw. Theodorus is 
eerder in ondertrouw gegaan op 23 januari 1887 en getrouwd te Hooge en Lage Mierde op 5 
februari 1887 (getuigen waren Nicolaas Wilbords, Hendrikus Panjoel, Hubertus van Poppel en 
Martinus van Helmond) met Adriana van Helmond, geboren te Hooge Mierde op 30 augustus 
1861, overleden aldaar op 8 juli 1899, dochter van Antonie van Helmond (diensknecht en 
landbouwer) en Goverdina Verspreeuwel. 
Cornelis: 
 (1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 25 april 1857 in Hooge en Lage Mierde met Cornelia 
Janssen, 26 jaar oud, geboren op maandag 27 december 1830 in Hilvarenbeek. Cornelia is 
overleden op dinsdag 31 januari 1882 in Hooge en Lage Mierde, 51 jaar oud. 
 (2) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1883 in Bladel en Netersel met Cornelia 
Dankers, 41 jaar oud, geboren op maandag 14 juni 1841 in Bladel. Cornelia is overleden op 
zaterdag 29 juli 1893 in Hooge en Lage Mierde, 52 jaar oud. 
 (3) trouwde, 65 jaar oud, op vrijdag 17 januari 1896 in Hilvarenbeek met Lucia de Rooij, 28 
jaar oud, geboren op woensdag 12 juni 1867 in Hilvarenbeek. 
 
Kinderen van Cornelis de Hond en Cornelia Janssen: 

1.7.4.2.1.2.4.1 Jan Antonie de Hond, geboren op vrijdag 14 oktober 1859 in Hooge en Lage Mierde. 
 

Kinderen van Cornelis de Hond en Lucia de Rooij: 
1.7.4.2.1.2.4.2 Henricus Antonius de Hond, geboren op dinsdag 1 december 1896 in Hooge en Lage 
Mierde. Hij is gedoopt op donderdag 7 november 1918 in Hooge en Lage Mierde. 
Notitie Henricus Antonius: 
Hij is overleden aan de gevolgen van de spaanse griep. 
1.7.4.2.1.2.4.3 Theodorus de Hond, geboren op dinsdag 7 december 1897 in Hooge en Lage Mierde. 
Notitie Theodorus: 
Theodorus is getrouwd te Hooge en Lage Mierde op 5 november 1930 met Adriana Catharina Verbaandert, 
geboren te Lage Mierde op 29 maart 1901, dochter van Johannes Verbaandert (landbouwer) en Petronella 
van Helmond. 
1.7.4.2.1.2.4.4 Cornelis de Hond, geboren op vrijdag 9 december 1904 in Hooge en Lage Mierde. 
1.7.4.2.1.2.4.5 Johanna Catharina de Hond, geboren op donderdag 15 augustus 1901 in Hooge en Lage 
Mierde. Zij is gedoopt op zaterdag 7 april 1973 in Reusel. 
Notitie Johanna Catharina: 
Johanna is getrouwd te Reusel op 13 november 1930 voor de kerk met Johannes Emilius Kaethoven, 
geboren op 27 november 1902, overleden te Eindhoven op 13 maart 1983, begraven te Reusel, zoon van 
Josephus Kaethoven (winkelier) en Maria Theresia Geentjens. 
 
 

1.7.4.2.1.4.2 Arnoldus de Hond, geboren op maandag 18 mei 1835 in Waspik. 
Notitie Arnoldus: 
Heeft nageslacht in onder meer Waspik en Grave 



Arnoldus trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 9 november 1871 in Dongen met Johanna 
Adriaansen, 24 jaar oud, geboren op donderdag 19 november 1846 in Dongen. 
 
1.7.4.2.1.4.3 Antonius de Hond, geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Waspik. 
Notitie Antonius: 
Heeft nageslacht in Klundert en Roosendaal 
Antonius trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 april 1871 in Waspik met Elisabeth 
Pijnenburg, 27 jaar oud, geboren op vrijdag 25 augustus 1843 in Waspik. 
 
1.7.4.2.1.2.3.4 Jan Antonie de Hond, geboren in 1892 in Hooge en Lage Mierde. 
Notitie Jan Antonie: 
Jan is getrouwd te Tilburg op 7 september 1920 met  Wilhelmina Maria de Bruijn, geboren te 
Berkel op 21 november 1897, overleden te Vessem op 10 juni 1978, begraven te Hooge 
Mierde op 13 juni 1978, dochter van Antonius de Bruijn en Maria Elisabeth Hendriks. 
Jan Antonie trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 7 september 1920 in Tilburg met Wilhelmina 
Maria de Bruijn. 
 
1.7.4.2.1.2.4.5 Cornelis de Hond, geboren op vrijdag 9 december 1904 in Hooge en Lage 
Mierde. 
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, in 1934 in Bladel met Catharina Dirkx. 
 
 
 
 
 

Lijst van akten tot 1800 waarin de familie De Hon(d)t voorkomt 

 

1659 
Akte voor notaris in Utrecht uit 1659 waarin staat dat  Peter de Hont,  Hendrick de Hont. 
Anna Maria de Hont, Isabella de Hont en Steven de Hont “een huis, erf en annexe kameren” 
te Breda, thans bewoond door hun moeder, gaan  verkopen. 
 
1669 
Steven Jansen de Hont  koopt van Jan Diepenbroek een huisje aan de Gelderstraat in 
Hilvarenbeek.  
 
1691 
“Op verzoek van drossaard Peter Timmers gevisiteerd door mr Adriaan  Hanegraeff 
chirurgijn en dokter Glavimans verbonden de wonden van Steven Jans de Hont zoon van 
Hendrick de Hont oud ca 20 jaar. Aan een wond op het voorhoofd ter lengte van een vinger 
doorgedrongen in het beeckeneel met een houdegen gehouwen, een wond op de rug, een 
steek in het rechter schouderblad , wond aan de rechterarm en diverse kappen ven een 
degen of houdegen. De gewonde verklaarde dat hij stond te praten met Dirck Mollen en 
Cornelis Laureijs van Roij zijn geburen, dat Anthonij Pellen voor het huis van Hendrick 
Cruijlmans niet beter wetende dat hij stond te wateren, Anthonij Pellen hem uitdaagde, hij 



zei geen kwestie te hebben met hem. De gewonde een vuistslag kreeg van Pellen en 
trekkende zijn lajomet of houdegen. De gewonde vluchtte in zijn huis.” 
 
1693 
Verschenen voor Dirick van Laerhoven en Christoffel Dawans schepenen van Hilvarenbeek, 
mr Adriaan Hanegraeff chirurgijn welke heeft verbonden Marten Sebrechts, de knecht van 
Marie Cornelis Bruers weduwe van Hendrick van Wijck, welke gisteren middag gewond is 
geraakt. Marten een  lange snede heeft op de rechter koon of kinnebakkes beginnende bij 
het oor tot de mond de snede doorgaande tot het kaakbeen. Dat de gewonde  gistermiddag 
met de weduwe naar Esbeek was gegaan om hei te bezichtigen, op de terugweg met Maria 
Anthonij Goeijerts en vervolgens gekomen bij het huis van Cornelis Middegaels aan het Spul 
eerder van de kinderen Jan van Campenhout, dat daar is gekomen Jan Steven de Hont een 
krab zette op de koon van Marten Sebrechts. 
  
1695  
Kinderen van Steven Janse de Hont verkopen aan Gerrit Oprins een afgebrand huisje aan de 
Gelderstraat in Hilvarenbeek  
 
1697 
Verschenen voor Otto Westeninck en Christiaan de Vries schepenen van Hilvarenbeek, 
Gijsbert van Rijthoven meester kuiper oud ca 68 jaar, Steven de Hont meester zadelmaker 
oud ca 65 jaar, Laureijs van Roij oud ca 60 jaar, Merten Jans van Aelst oud ca 42 jaar beide 
ligtmakers, allen inwoners van Hilvarenbeek om te getuigen op verzoek van Johan van 
Vaerle  drossaard van Moergestel, welke verklaren dat zij samen het ambacht van 
houtbreker vanaf hun jeugd hebben uitgeoeffend hebben gehoord dat enige pachters van de 
houtschat in Tilburg, Goirle, de Mierden, Moergestel en Oisterwijk waar zij hout hebben 
gekocht dit laten brengen naar Hilvarenbeek. 
 
 
1706 
Verschenen voor Gijsbert Kelfken en Peter van Andel schepenen van Hilvarenbeek, Jan 
Steven de Hont inwoner van Hilvarenbeek, welke  verklaard op instantie van Maria Cornelis 
van Hees. Dat Jasper Cornelis Middegaels inwoner alhier enige tijd geleden de attestant, 
verschillende malen heeft gesproken en vertelde dat Catharina, met haar schamelheid heeft 
genomen en handtasting gedaan  
 
1715 
Jan Stevens de Hont junior koopt van Herbertus Smits een huis, hof en schuur aan de 
Gelderstraat. Smits was molenaar en woonde in Ginneken. 
 
1716 
Jan Stevens de Hondt junior leent 75 gulden aan het armenbestuur van Hilvarenbeek  
 
1717 
Jan de Hont senior koopt op een executieverkoop het huis van Marie Hendrik Naaijkens aan 
de Gelderstraat.  
 



1719 
Jan de Hondt senior koopt van Anneken Peter Schellekens haar  meubels, en roerende 
goederen 
Anneken is een nicht van Jan.  
 
1723 
Verschenen voor Jan Meijer en Hendrick Schepens schepenen van Hilvarenbeek, Cornelia 
Dingeman Jacobs huisvrouw van Aert van Dun oud 36 jaar zwanger zijnde. Zij verklaarde op 
verzoek van Tino Lijcklama rentmeester, dat zij in de maand januari 1722 is geweest in het 
huis van Jan van Heeswijk, aldaar door de huisvrouw is verzocht om de deur dicht te houden 
want haar man wilde de secretaris gaan dood schieten. De attestante is toen gelopen naast 
het huis van Jan de Hont de jonge, die samen met zijn vrouw de achterdeur hebben dicht 
gedrukt, zodat van Heeswijk zijn huis niet kon verlaten. Jan van Heeswijk die tierde en raasde 
heeft door de achterdeur geschoten, daarbij de huisvrouw van Jan de Hont die ook zwanger 
was getroffen, welke later is bevallen van een dood kind. Zij hebben gezien dat Jan van 
Heeswijk zijn roer aan het laden was en dat hij heeft gezegd:  ik ga de secretaris dood 
schieten. Van Heeswijk is daarna naar het huis van de secretaris gegaan met zijn roer. 
 
1725 
Op verzoek van drossaard Jacobus Coenraets gehoord Jan Meijer van de gereformeerde 
religie en schepen, Hendrick Schepens, schepen en Niclaes de Bossij, vorster. Zij zijn geweest 
op 2 april 1724 geweest bij de publicatie van het plakkaat van de bededagh, toen er gelezen 
werd over de periode van voortplanting van de ware gereformeerde religie, toen een partij 
volk luidkeels heeft gelachen, Dat Weijhern tot drie maal toe heeft geroepen doe u pijpen 
uit, waarop Jan de Hont nog meer begon te roken en de pijp uit zijn mond is geslagen met de 
woorden “gij hondsvod”. 
 
1728 
Aannemer Steven de Hont en zijn vader Hendrik de Hont repareren op kosten van het 
dorpsbestuur van Hilvarenbeek “de as van de grote klok met een deur op het rondeel in de 
toren en een reep op de grote schel.” 
 
1731 
Aannemer Steven de Hond repareert de afscheiding rond het kerkhof.  
 
1740 
Johanna Jan Moonen, weduwe van Jan Hendrickx de Hont, wonende te Oirschot verkoopt 
haar 1/36 deel van de koop  haar aangekomen bij testament  van 17 juni 1740 
 
1741 
Aannemer Steven de Hond maakt in opdracht van het dorpsbestuur een secreet bij het 
schoolhuis. 
 
1748 
Verschenen voor Adriaan van de Linde en Niclaes de Bosson schepenen van Hilvarenbeek, 
Aert Cornelis Maas oud ca 50 jaar, Peter Jan Bruers oud ca 30 jaar, Elisabeth Cristiaan 
Stevens weduwe van Jan de Hondt oud ca 60 jaar, Christiaan Jan de Hondt oud ca 30 jaar alle 



inwoners van Hilvarenbeek welke verklaren op verzoek van Steven Hendrik de Hondt. De 
eerste attestant dat op de eerste zondag van mei 1748 hij was in het huis van Peter 
Bosmans, waar hij heeft gehoord dat Steven Hendrik de Hondt zei: “ik  wil de boom niet 
verkopen”. De tweede attestant ook daar aanwezig verklaarde dat Maaslant, aan de Hondt 
heeft gevraagd wat hij wilde voor de boom. De Hondt zei 130 gulden waarop Maaslant 125 
gulden heeft geboden, en heeft gevraagd hoeveel hij de boom minder wilde geven, waarop 
de Hondt zei: dan  een ducaton minder geven. De derde attestant heeft  gehoord dat de 
Hondt de boom heeft verkocht. De vierde attestant heeft gehoord dat de Hondt de boom 
bijna heeft verkocht. 
 
1751 
Aannemer Christiaan de Hondt maakt in opdracht van het dorpsbestuur “een nieuwe brug 
over de nieuwe dijk naar Tilburg”.  
 
 
1766 
Christiaan de Hondt krijgt uit de erfenis van de vader van zijn vrouw Lucia van Rooij het 
derde deel van een huis, hof en percelen grond gelegen aan de Varkensmarkt en 
Gasthuisakker. 1773 
Jenneken de Hondt en de kinderen van haar overleden man Jan Biemans verkoopt aan het 
armenbestuur van Hilvarenbeek  een huis, hof en weiland aan de Beerten.  
 
1775 
Hendrikus, Maria, Adriana., Willemijn en Cornelia de Hond verkopen aan Johannes van den 
Burgh een weiland aan het Westenencksbos. Aan Anthonij Wijten een stuk land in de 
buurtschap Vrijthof. En aan Adriaan Cornelis Leemans een huis aan de Gelderstraat.  
 
1775  
Hendrikus de  Hond  wonende te Antwerpen en Maria de Hond tevens wonende te 
Antwerpen, Jacomijn en Cornelia de Hond wonende te Hilvarenbeek en Cornelis Lang Paap 
als man van Adriaantje de Hond wonende te Antwerpen verkopen aan Johannes van den 
Burgh en Antonij Wijten weiland en zaailand aan het Westerenksbos en Willem 
Schellekensakker. Aan Joachim Toniaka verkopen zij een huis aan de Gelderstraat.  
 
1776 
Lucia van Rooij, weduwe van Christiaan de Hond verkoopt haar deel in een perceel land aan 
haar broer Christ van Rooij.  
 
1776 
De onmondige en innocente kinderen van Christiaan de Hond en Lucia van Rooij verkopen 
huis en hof aan de Varkensmarkt aan Jan Wouter van Rooij.  
 
1790 
Dorpsbestuur besteedt het onderhoud van  de innocente Arnoldus de Hond aan aan Hendrik 
Emmen.  In 1792 in Adriaan Nouwens de aannemer 
 
 



1790  
Cornelia de Hond, weduwe en erfgenaam van  Cornelis van Mierbeeld verkoopt een huis 
met hof en bleekveld aan de Wouwerstraat in  Hilvarenbeek 
 
1798 
Cornelia de Hont, weduwe van Cornelis van Mierbeelt verkoopt een ‘hecht sterk en 
weldoortimmerd huis.  
 
 


