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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 1 
t/m 4 

Transport met eerst een extract uit een resolutie 
van de Raad van State 

13-12-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Luijnen, Herman deurwaarder /gemacht. 
/ transportant 

  

van Deuren, …… Raet en rentmr. der 
Geestelijke goederen 

den Bosch (stad en meijerij)  

van Leeffdaele, Rogier (heer van 
Lieffringe) 

Raet en rentmr. der 
Episcopale goederen 

  

van Haersholten, W.    
van Slingelant, G.    
Hermans, Herman * verkrijger   
…….., Elisabeth e.v. *  huijs, hoff, erffenissen, ca. 12 

lopst., Lagemierde, het 
Wellensende (de Nulle) 

Jan Huijbers (o), Wouter 
Peter Coolen (z), de 
gemeijnte (w), Peter Hermans 
/ Jacop Martens 

  de Kipstart, 3 lopst. Adriaen Frijsen (Vrijsen) (o),  
de gem. straet (w), Hendrick 
Willems, Hendrick Daniels 
(z) 

Hermans, Adriaen schepen   
Hendricks, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 5 
t/m 7 

Arrest van nagelaten goederen  18-4-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Abram vorster Mierde (dingbanke van -)  
Schuurmans, Dielis president   
van Hoof, Peeter schepen   
van den Berg, Goijert borgemeester   
Verbrugge, Goijert verpondingbeurder   
Janssen, Anthonie idem   
Mierdmans, Peeter collecteur   
Schoormans, Jan Matthijs + erflater leeg liggende landerijen, 

vervallen huis, Hoogemierde 
 

Ramakers, Adriaan schepen   
van Hoogstraten, Francis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 8 Verslag betr. afgifte van aanzegging 11-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, A. vorster / schrijver Hooge- Lagemierde, Hulsel  
Angelot, ……. herbergier ‘het Withuijs’, Turnhout  
Petreenk, Charles    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 9 
t/m rij 2, foto 1 

Redenen van arrest  ca. 5-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Vermeer, Hendricus Josephus crediteur / arrestant Turnhout  
Muhlbergen, Charles Petreenk  gearresteerde   
  tabak van Baarle Hertog naar 

Brussel 
 

  9 baaltjes koffiebonen….  
van den Borne, Jan  Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 2 
t/m 7 

Verzoek om arrest van koffiebonen en 
aanzegging 

(copie d.d. 17-1-1805) 5-1-1805 en 
11-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrie, Abraham gerechtsbode Hooge-, Lagemierde, Hulsel  
Vermeer, Hendricus Joseph arrestant Turnhout  
Muhlbergen, Charles Petreenk eigenaar / koopman Breda / ‘het Withuijs’ inde 

Paterstraet, Turnhout 
 

van den Borne, Jan beheerder Hoogemierde  
Verhagen, Bartel schout Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Hoosemans, J.F. secretaris Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 8 
t/m fiche 2, rij 1,foto 2 

Rekening van verlaten boedel  25-8-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter curator    
Bierens, Dielis idem   
Adams, Jacobus Peeter * ( + 1-1730) erflater Hoogemierde  
Vrome, Maria wed.v. *    
Adams, (3 onm.kind.) Jacobus Peeter    
Hunninx, ….. groenroede sHertogenbosch  
Schuurmans, Dielis schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
Lemmens, Jan idem   
vande Sande, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob idem   
van der Heijde, Peeter idem   
van Hanenburg, G. secretaris   
……, Maria wed.v. Jacobus Luijten creditrice (bier etc.)  
Jacobs, Adriaan crediteur (doodskist)  
Lemmens, Joris idem idem  
van Mol, jan kerkmeester / crediteur   
Cools, Hr. (pastoor)   
Schoenmaker, Hr. crediteur   
Martens, Marten Jan idem (werkloon)  
……, wed.v. Cornelis Huijbregts creditrice (werkloon)  
Bierens, Dielis crediteur (werkloon)  
Huijbregts, Peeter idem (werkloon)  
Revet, Jan schaapsherder / credit.   
sGravesande, …… crediteur / rentheffer   
van de Sande, Willem crediteur (stro)  
van Beers, Cornelis Janse verpondingbeurder   
Huijbregts, Peeter Jan borgemr. / crediteur   
van de Poel, Peeter collecteur / idem   
Roevens, Cornelis verpondingbeurder   
van den Bergh, Jan borgemr. / crediteur   
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Hermens (Hermans), Jan collecteur / crediteur   
Wouters, Hendrik Jan armmeester / idem   
Schoormans, Jan Laureijs borgemr. / idem   
van Heijst, Anthonie verpondingbeurder   
Luijten, Jacobus collecteur / crediteur   
Willems, Adriaan Jacob verpondingbeurder   
van Hoof, Peeter borgemr. / crediteur   
Mertens, (erfgen.) Steven (collecteur) / idem   
Martens, Marten Jan verpondingbeurder   
Mierdmans, Cornelis borgemr. / crediteur   
…….., wed.v. Hendrik Verbaandert (collecteur) / creditrice   
van Diessen, (erfgen.) Jacob 
Bartolomeus 

(armmeester) / 
crediteuren 

  

vanden Bergh, Govert borgemr. / crediteur   
vande Poel, Peeter collecteur / idem (winkelwaren)  
Strooijbandts, Cornelia (i.n.v. zoon Jan) (armmr.) / idem   
Verspaandonck, Peeter Jan Dielis de 
jongste 

borgemr. / idem   

Schoormans, Jan Laureijs armmr. / idem   
Schuurmans, Dielis collecteur / idem   
Gerrits, Anthonie Hendrik (i.n.v. vader) (borgemr.) / idem   
Lemmens, Jan Wouter borgemr. / idem   
Luijten, Goijert idem / idem   
Sijmons, Jan verpondingbeurder   
……, wed.v. Govaart Jacobs (borgemr.) / creditrice   
vanden Bergh, Jan collecteur / crediteur   
(Verspaandonck), Peeter Jan Dielis den 
outste 

borgemr. / idem   

Hermens, Peeter Jan verp.beurder / credit. (koe)  
Coppens, Wouter molenaar / idem (koren / werkloon)  
Martens, Jacomijn creditrice (lening / winkelwaren)  
……, wed.v. Embregt idem (winkelwaren)  
Otte, Nicolaas rademaker / crediteur (wagenwielen)  
Sijmons, Hendrik kleermaker /  idem (arbeidsloon)  
Spoormans, Jan Baptist lakenkoper / idem Dessel (laken)  
Hertogh, Aart crediteur Reusel (moer / turf)  
Roijmans, Jan (doorgestreept) verhuurder / idem Reusel  
Auwers, Jan (doorgestreept) crediteur sHertogenbosch  
Driedonks, Jan (doorgestreept) idem   
Hendriks, Adriaan armmeester   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 3 
t/m 7 

Extracten uit het schepenregister / 
onderzoek naar eigendomsrecht 

 28-9-1730,  7-10-1730 
en 22-12- 1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lijcklama, ……. rentmeester / requirant   
Verspreeuwel, Adriaan Jans + * gelover / rentg. 1644 den Langen acker  
  beemt, heijveldeke  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
den Prelaet van Postel rentheffer   
Verspreuwel, (kinderen) Adriaan  in het buitenland  
de Abdij van Everbodem (Averbode) eigenares huijsinge int Coldersrode  
Hendriks, Anthonie huurder   
Verspreeuwel, Peeter  broer v. * / 

transportant 1686 
  

vande Sande, Wouter Marcelis verkrijger 1686   
vande Sande, Jan Wouter later transportant 1722   
vande Sande, Marcelis Wouter idem   
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Habrechts, Aubertus korenmeter (-meester 
?) / verkrijger 

Averbode  

van Bossij, N. deurwaarder   
Verspreeuwel, Adriaan (leefde 1584)    
Verspreeuwel, Adriaan Hendriks (1624)    
Verspreeuwel, Jan Adriaans  erflater 1658   
  Hilvarenbeek  
van Leeuwen, S. schrijver wetboek   
Gail, Andreas idem   
Damhouder, ….. idem   
Nieuwstad en Kooren idem   
Grotius, ….. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 8 
t/m 11 

Brief betr. eigendom / rentgelders / 
verweer tegen arrest van goederen 

 3-1-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  de reductie van 
sHertogenbosch of Munsterse 
Vrede 

 

  Antwerpse rechten en 
costuijmen 

 

Schepenen en Regenten van Hooge-, 
Lagemierde en Hulsel 

afzenders   

van Hanenburgh, G. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 12 
t/m rij 2, foto 5 

Lijst van in arrest genomen goederen te 
Hoogemierde 

 8-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, N. s’lands deurwaarder   
Lijcklama à Nijeholt, T. rentmr. der geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

van de Sande, Marcelis Wouters  keuken in de huijsinge inde 
Kerkstraat 

de straat (z) 

  stal daaraan (w), schop aan de 
binnenzijde 

 

  ½ lopst. landt en groes aan ’t 
huijs, ½ lopst.daar neevens 

Jan van de Sande (o), de 
erfgen. Peeter vanden Bergh 
(z), Goijaert Leijten (w), het 
huis (n) 

  den Kesie acker, ca. 1 lopst. 
15 roeden 

Jan vande Sande (o, n), 
Cornelis Adriaans (z), Dielis 
Schuurmans c.s. (w) 

  Goij Wouters acker de wed. Jan Schoormans (o, 
w), Steeven Martens (z), de 
Lindestraat (n) 

  den Kerkacker, 1 lopst. 17 
roeden 

Peter Jan Dielis 
Verspaandonck de oudste (o), 
Everbode (z), de erfgen.Peter 
vanden Bergh (w), de erfgen. 
Jacob Goijerts (n) 

  land en groes inde Smitsstraat  de wed. Jan vande Sande (o), 
de Smitsstraat (z), de erfgen. 
Hendrik Beeke (w), Jan 
Wouter Lemmens (n) 
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  beemt aande Langvoort de heijde (o), de wed. Peeter 
Jacob Jansen (z), de Aa (w), 
de Langvoort (n) 

van de Sande, Jan Wouters  ½ schuur de Heerbaan (z) 
  ½ lopst. landt inde Steede Cornelis Mierdmans (o), de 

erfgen. Peeter vanden Berg 
(z), de Lindestraat (w, n) 

  een gebont inde schop de wed. Jan Schoormans 
  de Kesieacker, ca. 2 ½ lopst. sijn selfs (o, n), Cornelis 

Adriaans (z), Marcelis vande 
Sande (w) 

  den Joris acker de erfgen. Peeter vanden 
Berg (o), de Kesieacker (z), 
Goijert Verbruggen (w), kind 
v. Pieternel Jan Willems 
vanden Bergh (n) 

  den Thijs dries, 1 lopst. 58 
roeden, 1 lopst. 15 roeden 
landt daaraan in het 
Coldersrooij 

Jan Martens (o), Steeven 
Martens (z), de Lindestraat 
(w), kind v. Pieternel Jan 
Willems vanden Bergh (n) 

  beemt in het Leijbroek, 40 
roeden 

de Aa (o), de erfgen. Peeter 
vanden Bergh (z), de 
Hoolstraat (w), de wed. Jan 
Schoormans (n) 

  Hannen Grieten dries de verbrande steede bij de 
Twisselt (o), de wed. Jan 
vande Sande (z), Cornelis 
Adriaans (w), sijn selfs (n) 

  ½ huijs, schuur, acker en 
weijlandt, samen 9 lopst. 19 
roeden # 

 

van Gent, Adriaan Wouters e.v.* vorige eigenaar v. # Bokhoven  
vande Sande, Jenneke Cornelis *    
van Spaandonk, Willem ^    
Verspeek, Anthonie    
Verspeek, Alegonda + schoonmoeder van ^ / 

erflaatster 
stal, groes en landt daaraan Jan Sijmons (o), de 

Arendonkse straat (w) 
  den Schatsacker, 1 lopst. 52 

roeden 
Jan Wouter Lemmens (o), de 
erfgen. Hendrik Beeke (z), de 
ackerstraat (w), de erfgen. Jan 
Wittens (n) 

  den ½ ackerdries naast den 
Poelshof, 1 ½ lopst. 

Everbode (o), de Lindestraat 
(z), Anthonie van Heijst (w), 
Steeven Martens (n) 

  het Nieuwvelt de erfgen. Adriaan Jacobs 
van Bladel (o), de gemeente 

  cavel inden Heijbogt  
  het Gerut, 40 roeden de erfgen. Lambert Verhagen 

(o), de erfgen. Jan Maas (z), 
de erfgen. Hendrik Lemmens 
(w), Jan Martens (n) 

Schuurmans, Dielis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
…….., Lambert onder vorster Hilvarenbeek  

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 6 Copie van dagvaarding  23-9-1730 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geestelijke 
goederen / requirant 

Kempelandt en Oisterwijk  

de Regenten van Hooge-, Lagemierde 
en Hulsel 

 ….omme aldaar in gijseling 
te werden gehouden op 
d’orinaris gijselcamer der 
stad sBosch 

 

van Bossij, N. deurwaarder   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 7 
t/m 12 

Memorie betr. verkoop van goederen wegens 
achterstallige renten 

23-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lijcklama, ….. rentmeester   
Beeken, Jacob Hendrik + rentgelder Hoogemierde  
Beeke, Anthonie idem   
sGravesande, ……. rentmeester   
Huijsmans, Gijsbert Willem + rentgelder Hoogemierde, Lagemierde  
Broex, Bartholomeus Jan + idem Hoogemierde  
Huijbregts, Hendrik + idem   
Huijbregts, Dingena Hendrik (en kind.) rentgelders   
Bartholomeus, Jan + rentgelder   
Swanen, Elisabet c.s. rentgelders   
van Proijen, Jan    
van Bossij, N. deurwaarder   
  Reusel (doodslag in-)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 1 
t/m rij 4, foto 10 

Rekening van verlaten boedel met advies van advocaat op foto 9 
d.d. 4-11-1724 

28-10-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Laureijs Steeven  
(+ 10-3-1724) 

erflater Hulsel  

Goutsmits, Jan rendant / opsteller   
Dirx, Peeter idem   
Maas, Cobis idem   
Hendriks, Peeter idem   
Peeters, Joost Jacob idem   
Sweerts, Jan Peeter idem   
Jansen, Anthonie idem   
Pauli, ….. advocaat / crediteur Turnhout  
Dirks, Dirk Peeter crediteur (honing)  
Peeters, Peeter Hendrik idem (doodskist)  
van Herk, Jan idem (lijkbier)  
Lemmens, Jacobus idem (koeketel)  
Gijselaar, …… idem (cijns)  
Maas, Anthonie Janse idem (arbeidsloon)  
Spanjool, Joseph idem idem  
Dirks, Peeter idem idem  
Sweens, Marinus idem idem  
van Herk, Margriet creditrice (bier / arbeidsloon0  
Goutsmits, Jan crediteur (arbeidsloon)  
Maas, Jacobus idem idem  
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Peeters, Steeven Hendrik crediteur (arbeidsloon)  
…….., Martijntje dienstmeid / creditrice idem  
……., Gerrit de scheper scheper / crediteur (loon)  
Sweerts, Marie Jan collectrice / idem   
Dirx, Peeter borgemr. / idem   
Maas, Anthonie Jan armmeester / idem   
Hulsmans, Jan Fransen verpondingb. / idem   
Sweerts, Jan Peeter collecteur / idem   
Peeters, (erfgen.) Hendrik + (borgemr.)/crediteuren   
Sweerts, Hendrik Peeter armmeester / crediteur   
Dirx, Claas verp.beurder / idem   
Maas, Jacob collecteur / idem   
Goutsmits, Jan borgemr. / idem   
Daniels, Cornelis Jacob armmeester / idem   
Helstermans, Jan verp.beurder / idem   
Maas, Theunis Jan collecteur / idem   
Peeters, Joost Jacob borgemr. / idem   
vander Heijde, Jan armmeester / idem   
Janse, Corstiaan kerkmeester / idem Lagemierde  
van Bavel, Elisabeth    
Verhegge, …… subst. schoolmr. (luigeld)  
Schuurmans, Dielis president   
van Hoof, Peeter schepen   
vanden Bergh, Jan idem   
Ramakers, Adriaan idem   
van Hoogstraten, Francis idem   
Nijssen, Daniel idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Paulij, N.F. advocaat Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 2 

Verzoek om aanstelling curator  en 
toestemming verkoop d.d. 24-1-1681  

copie ca. 1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Officier en Schepenen van Mierde geadresseerden   
van Gorop, Dirk momboir / requirant   
Claassen, Cornelis toesiender / idem   
van Gorop, (onm.kind.) Adriaan +    
Dijkmans, Peeter    
Hobma, H. secretaris 1681   
van Hanenburgh, G. copi’ist   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 3 
t/m fiche 3, rij 1,foto 3 

Rekening van nagelaten boedel  21-11-1718 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Keen, Adriaan deurwaarder   
Claes, Cornelis + erflater Lagemierde  
Lemmens, Dingena * bewoonster   
sGravesande, Ewoudt Hendrik rentmeester sHertogenbosch (meijerije )  
Kolen (Colen), Peeter borg   
………, Jan  zoon van *   
de Kort, Jan collecteur / crediteur   
van Doren, Cornelis borgemr. / idem   
Kolen, Peeter Jan collecteur / idem   
Raemakers, Adriaan schepen   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 33 
door E.A.M.Verspaandonk 

 8

van Doren, Anthonij schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 4 / 5 Copie van brief d.d. 6-8-1636 betr. achterstallige rentes  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Raad van Staten der Vereenigde 
Neederlanden 

afzenders   

Schuijl, Pieter rentmr. geest.goed. sHertogenbosch  
Schotte, S. ondertekenaar sGravenhage  
Huijgens, M. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 6 / 7 Brief betr. per abuis meegenomen memo 17-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Proijen, …….    
Lemmens, Jan schepen Lagemierde   
  sHertogenbosch  
……….., Lambert zoon van *   
van Bossij, Nicolaas * deurwaarder / afzender Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 8 Brief betr. bekendmaking verkoop 8-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huininck, B.W. groenroede / afzender sHertogenbosch  
Adams, Jan Jacop + erflater Hoogemierde  
Wouters, Cornelis Jan + eerder erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 9 Bekendmaking verkoop nalatenschap  18-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, Abrabam vorster / publicist   
Adams, Jan Jacop + erflater Hoogemierde  
Wouters, Cornelis Jan + eerder erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 10 
t/m 12 

Arrest van nagelaten goederen  18-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Abram vorster / arrestant   
Schuurmans, Dielis president   
van Hoof, Peeter schepen   
vanden Berg, Goijert borgemr.   
Verbrugge, Goijert verp. beurder   
Janse, Anthonie idem   
Mierdmans, Peeter collecteur   
Adams, Jan Jacob + erflater vervallen huis, leeg liggende 

landerijen, Hoogemierde 
 

Wouters, Cornelis Jan + daarvoor erflater   
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Ramakers, Adriaan schepen   
van Hoogstraten, Francis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 1 / 2 Brieven betr. verkoop nalatenschap 19-4-1725 / 12-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, Abraham vorster Mierde  
Adams, Jan Jacob + erflater Hoogemierde  
Wouters, Cornelis Jan + daarvoor erflater   
Huininck, B.W. groenroede / afzender sHertogenbosch  
Deckers, A. vorster / afzender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 3 / 4 Bekendmaking arrest en verkoop van 

nalatenschap 
 18-11-1724 en  

18-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Jan Jacop + erflater vervallen huis, leeg liggende 
landerijen, Hoogemierde 

 

Wouters, Cornelis Jan + daarvoor erflater   
Deckers, Abraham vorster / publicist   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 5 
t/m 10 

Bekendmaking verkoop  nalatenschap met specificatie v. salarissen / 
verschot 

16-3-1725 / 22-4-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  
Adams, Jan Jacop + idem   
Wouters, Cornelis Jan + daarvoor erflater   
van Hoog, Peeter koper   
vande Sande, Willem idem   
  Lagemierde ( raetkamer)  
Deckers, Abraham vorster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 11 
t/m rij 3, foto 4 

Rekening van verkochte boedel  26-4-1725 / 4-10-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Jan Jacop + erflater Hoogemierde  
Wouters, Cornelis Jan + daarvoor erflater   
vande Sande, Willem koper huijs, schop, hof, aengelag, 

ca. 5 lopst. 55 roeden 
de gemeente (o, z) 

  het aengelagh van Lambert 
Kibus, 3 lopst. 20 roeden 

de gem. straet (o), Jan 
Antonij Beeken (n), de groote 
dries (w) 

Hartongh, J.J. ?    
Raemakers, Adriaen schepen   
van Hoogstraten, Francis idem   
Nijssen, Daniel idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Dekkers, Abraham vorster / verkoper   
Schuurmans, Dielis president   
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vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 5 
t/m rij 4, foto 4 

Verkoopcondities en Rekening van 
verkochte boedel 

 21-12-1735  
20-7-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhees, Jenneke verkoopster   
Colen, Walterus momboir / verkoper / 

koper 
grote kist  

Aarts, Arnoldus toesiender / idem beste koeijbak  
………., (onm.kind.)     
van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Adriaens, Adriaen Jan idem koe  
Adriaens, Cobus koper spendeke  
Adriaens, Peeter idem koeijbak  
Adriaens, Peeter Jan idem hagten  
van Beers, Willem idem rode stier  
Coolen, Joost idem 2 rijken, rommel, wafelijser, 

vlasreep 
 

de Cort, Adriaen borg   
de Cort, Albert koper boom  
de Cort, Jan borg   
de Cort, Wouter koper kast, tafel  
Dekkers, Jacobus idem / borg zigt en haak, ploeg  
Dircks, Ansem Peeter koper rommel  
van Dooren, Cornelis borg   
Dijkmans, Thijs koper / borg kruige  
van Eijck, Garrit borg   
van Gessel (Gestel), Cornelis koper / borg ossenjock  
van Helmont, Jan koper spaeij  
van Herck, Adriaen idem / borg rommel, lange zeijse  
van Herck, Jan bieder   
vander Heijden, Jan koper koeijback  
van Heijst, Matthijs borg   
van Hooghstraten, Jan idem   
Jansen, Jacobus koper eegh  
Jansen, Jan Fransis idem paard, haam, zaal, hagten, 

hooi, stro 
 

Klaassen, Dirck idem zigt en haak,  
Lavreijssen, Jasper bieder   
Lemmens, Goijert koper stier  
Lemmens, Jan idem (Hoogemierde) rommel  
Leijten, Jan idem hak, meshaeck, smeervat, 

vlaggezeijse, olie ?, stro, kaf 
 

van Loon, Peeter idem moespot  
Luiten (Luijten), Adriaen idem / borg waskuip  
Maes, Peeter (van Beerse) koper (Beers) aartkarre (2x)  
Martens, Aart borg   
Mierdmans, Hendrik koper wan  
Neef, Jan idem koperen ketel  
Otten, Albert idem / borg rommel, koe, stro, 

boekweitstro 
 

Otten, Nicolaes ? borg   
Panenburgh, Hendrick idem   
Paridaens, Adriaen idem   
Paridaens, Wouter koper schop  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 33 
door E.A.M.Verspaandonk 

 11

Peenen, Jan idem boekweitstro  
Peeters, Peeter Henrick idem scharreback met zeijse  
Riebers (Riebergs), Cobus idem / borg tobbe, rode stier, koe  
vande Sande, Jan borg   
Swaenen, Jacobus koper rommel  
Stevens, Jan idem koeijketel  
Verhagen, Bartel idem rommel, vlasbrake  
Verhagen, Bartel Jan borg   
Verhagen, Jan koper / borg rommel, haargetouw, tonneke 

, rode stier 
 

Verhees, Freijs koper hoogkar, huif, toom, hooi  
Vincken, Adriaen idem rommel  
Vincken, Cobus idem rommel  
Willems, Peeter idem kalf  
Willems, Plip Jacob idem rommel, zaal en ligte, 2 assen 

en scheen 
 

Willemsen, B. borg   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 5 
t/m rij 5, foto 2 

Rekening van verkochte (verlaten) 
boedel 

 4-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Borgemeesters, Verpondingbeurders, 
Collecteurs 

verkopers Hulsel  

…….., Bet + wed.v. Jan Sweens alias 
van Keulen 

erflaatster Hulsel  

Peeters, Joost Jacob opsteller   
Maas, Cobis idem   
Lucas, Corstiaen idem   
Goutsmits, Jan idem   
Dirx, Claas verp.beurder / credit.   
Dirx, Peeter borgemr. / crediteur   
Dijkmans, Embregt crediteur (winkelwaren)  
Goutsmits, Jan borgemr. / crediteur   
van Herk, Margriet creditrice (bier)  
Hulsmans, Jennek idem (arbeidsloon)  
Jansen, Corstiaen crediteur (arbeidsloon)  
Maas, Anthonie Jan collecteur / crediteur   
Maas, Cobis (Jacobus) collecteur / crediteur (dorsen)  
Maas, Theunis Janse idem (arbeidsloon)  
Nijssen, Daniel idem (arbeidsloon)  
Peeters, Joost Jacob borgemr. / crediteur   
Peeters, Peeter Hendrik idem   
Sweerts, Jan Peeter collecteur / crediteur   
Sweerts, Marie Jan collectrice / creditrice   
Schuurmans, Dielis president   
van Hoof, Peeter schepen   
Ramakers, Adriaan idem   
van Hoogstraten, Francis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 3 
t/m fiche 4, rij 3,foto 5 

Rekening van verkochte (verlaten) 
boedel 

 3-11-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Joost Jacob curator / verkoper   
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van der Heijde, Peeter curator / verkoper   
Dirks, Nicolaas * (+ 1730)   Hulsel  
Seelen (Ceelen), Elisabet Jan Dirk 1e e.v. *   
Hendriks, Margriet 2e e.v. *   
Hunnincx, ……. groenroede sHertogenbosch  
vander Aa, Aart crediteur (geldlening)  
van Beurde, Antonet e.v. ^    
Coppens, Wouter ^ armmeester / crediteur Lagemierde  
Daniels, Cornelis Jacob borgemr. / crediteur   
Dirks, Jan Peeter collecteur / crediteur   
van Doren, Cornelis armmeester / crediteur Lagemierde  
Dijkmans, Dirk idem idem  
van Helmont, Jan idem idem  
Hendriks, Aletta creditrice (koren, boekweit) 

(Eindhovense maat) 
 

van Herk, Adriaan burgemr. / collecteur / 
crediteur 

  

Hermans, (erfgen. ^^ )Herman crediteuren   
Jansens, Hermanus ^^ (in marge) ontvanger   
vander Heijde, Jan collecteur / crediteur   
vander Heijde, Peeter crediteur (wannen)  
van Hoof, Jan idem (koopsom koe)  
Hulsmans, Jan idem (dorsen, mest laden)  
Hulsmans, Peeter verp.beurder / credit.   
Jansen, Cobis (Jacobus) collecteur / crediteur   
Kooijmans, Adriaan verp.beurder / cridit.   
Kortens (de Kort), Willemijn wed.v. 
Willem van Steensel 

(borgemr.) /creditrice   

Leppens, Jan armmeester / crediteur Hulsel  
vander Look, jan crediteur (lijkbier)  
Luijcas, Corstiaan burgemr. / crediteur   
Maas, Jacobis burgemr. / crediteur (ploegen, zaaien)  
Mattijsen, Matthijs Corstiaan armmeester / crediteur Lagemierde (schaap)  
Noijens, Adriaan momboir v. #   
Noijens, (onm.kind. #) Gerrit +     
Reijniers, IJke Huijbrechts moeder van #   
Nijssen, Daniel armmeester / crediteur Hulsel (arbeidsloon, 

spurriezaad) 
 

Nijssen, Evert Daniel crediteur (dorsen, mest rijden)  
Nijssen, Jan borgemr./ crediteur   
Otte, Aalbert Jan armmeester / crediteur Lagemierde  
Peeters, Dirk crediteur (mest rijden)  
Peeters, Jan (van Bladel) idem Bladel (mest rijden, wannen)  
Peeters, Jan Hendrik idem (arbeidsloon)  
Peeters, Joost Jacob collecteur / crediteur (wannen, mestbreken)  
Reijniers, (erfgen. ##) Huijbregt crediteuren   
Colen, Michiel Peeter Michiel ## ( in 
marge) 

ontvanger   

Panenborch, Hendrick ## (in marge) idem   
Maas ?, Adriaen ##  (in marge) idem   
Rombouts, Peeter collecteur / crediteur   
van Rijt, Cornelis crediteur (doodskist)  
Schotsens, Jan idem (geleende kar, boekweit)  
vander Seelen (Ceelen), Frans verp.beurder / credit.   
Sergers, Willebord armmeester / crediteur Lagemierde  
Staps, Peeter (stiefzn.v. Cobis Maas, in 
marge) 

crediteur (torfschop)  

van Steensel, Margriet creditrice (geldlening)  
Steevens, Willem crediteur (3 varkens)  
Sweens, Cornelis armmeester / crediteur Hulsel  
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Sweens, Marinus idem Hulsel (mest laden, stro)  
Sweerts, Jan Peeter collecteur / crediteur (arbeidsloon)  
Sweerts, (erfgen.**) Jenneke crediteuren (verteer)  
Dircks, Peeter ** (in marge) ontvanger   
Sijmons, Hendrik crediteur (dorsen)  
de Tafel der Arme, Lagemierde creditrice   
Buschman, hr…… (in marge) predikant / ontvanger   
……., Maaijke wed.v. Wouter Goijerts 
Verbrugge  

   

Verhagen, Jan burgemeester /credit.   
Vervugt, Cornelis idem   
Willems, Frans verp.beurder /crediteur (dorsen, mest rijden)  
van Zeelandt, Daniel crediteur (laken)  
vanden Bergh, Goijaert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
Lemmens, Jan idem   
vande Sande, Jan idem   
Vervucht, Cornelis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Verbruggen, Goijaert (in marge) president   
Swanen, Jacobus (in marge) getuige / ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 6 
t/m 8 

Brief  en Aankondiging arrest en 
verkoop 

 8-3-1725 en 
18-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huininck, B.W. groenroede / afzender sHertogenbosch  
Schoormans, Jan Matijs + erflater geabandonneerde en 

verdestrueerde huijsen en 
leegleggende landerijen, 
Hoogemierde 

 

Deckers, Abraham vorster Mierde  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 9 en 
10 

Specificatie van salarissen / verschotten 
en brief betr. publicatie 

 4-10-1725 en 
30-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  
Deckers, A. samensteller   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 11 
t/m fiche 5, rij 1,foto 4 

Rekening van verkochte (verlaten) 
boedel 

 27-9-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Nouhuijs, Herman deurwaarder /verkoper   
Leijten, (kind.) Dirick Peeter eerst eigenaars Lagemierde  
Lijklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen 
  

Otten, Aalbert Jan koper huijs, schuur, schop, 
aangelag, ca. 14 roeden 

 

  Lant inde Braken, 3 lopst. 
min 3 roeden 

 

  Land op Gielens acker, 2 
lopst. min 4 roeden 
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  het Gaspegout, 1 lopst. 24 r.  
Adriaensen, Catholijn  Land en groes in Catholijn 

Adriaensens aansteede, 7 
lopst. 44 roeden 

 

  Land inde Hasselt, 1 lop. 10r.  
  den Hangbeemt, 2 lop. 33 r.  
  de Nieuwe erve, 2 lops. 15 r.  
  de Hellekenshoeck, 1 lopst. 

38 roeden 
 

Peeters, Antonij bieder   
Lemmens, Jan Adriaan borgemr. / crediteur / 

schepen 
  

de Kort, Jan verp.beurder /crediteur   
de Cort, Peternel ontvangster   
Coppens, Wouter schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 5 
t/m 12 

Memorie betr. arrest van vaste goederen 
/ beschrijving van verloop van 
eigendom en verzoek om uitstel 

i.v.m. achterstallige rentes 1-9-1730 en 
9-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan # eigenaar   
Goijaarts, Adriaan * vroeger eigenaar   
Lijcklama à Nijeholt, T. rentmr. der geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt en Oisterwijk  

  de Hasselt, Lagemierde aen 
het Vloeijendt 

 

van Gorop, Adriaan Goijerts *    
de Ruijter, jonker Johan hoofdschout 1681   
Swanen, Adriaan +    
Swanen, ……. dr.v. Adriaan e.v. #    
van Bossij, …… s’lands deurwaarder   
Slingelandt, …….. rentmeester   
van Proijen, …….    
Bartholomeus, Jan    
Ons Lieve Vrouwe altaar rentheffer   
Meijs, Margriet Steeven Joos vroeger eigenares   
Steevens, Aart Jan Jans Meeus vroeger eigenaar   
Steevens, Laureijs Jan Jans Meeus idem   
de Ladale, Eduard schoolmr. / vroeger 

huurder 
  

van Helmont, Jan Hendriks alias Jan 
Keije 

vroeger huurder   

  Jan Aarts acker  
Lemmens, Goijert vroeger huurder Heijn Huijpe acker  
Huijbregts, Hendrik ^    
Dielis, Huijbrecht Leenaard vader van ^ ?   
St. Steevens altaar, Lagemierde renheffer   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Lemmens, Jan schepen   
Verbruggen, …..    
Glavimans, …..  Oisterwijk  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 1 
t/m rij 4, foto 11 

Rekening van verkochte (in beslag 
genomen) goederen 

 25-5-1759 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis deurwaarder /verkoper   
Coevoorts, Peter Cornelis + erflater Lagemierde  
de Schmeling, Philip Willem Raedt en rentmeester 

gen. der Domeijnen 
  

  parc. acker- en weijlandt, ca. 
9 lopst. 13 roeden in Jan 
Janssen heijvelt, Lagemierde, 
de Koevoort 

 

  het Peerts broek, ca. 6 lopst. 
39 roeden 

 

  het Gagelreijs of Koppens 
veldeken, ca. 2 lopst. 

 

  parc. heijde, weijde met 
Havermans beemdeken, 
samen 3 lopst. 44 roeden 

 

Otten, Aelbert bieder / erfgenaam   
Maerlandt, Peter koper   
Damen, Peter erfgenaam   
van Gestel, Peter Jacob idem   
Jansse, Peter Jacob idem   
Dekkers, …… vorster   
Otten, Aelbert Jan    
Verhagen, Jan Adriaan    
Rombouts, W. loco officier   
Vromans, Thomas schepen / loco secrets.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4, foto 12 Brief betr. publicatie 27-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huininck, B.W. groenroede / afzender sHertogenbosch  
Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 1 / 2 Publicatie van verkoop  27-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, Abraham vorster / verkoper Mierde  
Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 3 Brief betr. publicatie 22-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  
Adams, Jan Jacob erfgen.v. *   
Wouters, Cornelis Jan + * erflater Hoogemierde  
Huininck, B.W. groenroede / afzender sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 4 Publicatie van verkoop  16-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Deckers, Abraham vorster / verkoper Mierde  
Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  
Adams, Jan Jacop erfgenaam van *   
Wouters, Cornelis Jan + *    
van Hoof, Peeter koper   
vande Sande, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 5 
t/m fiche 6, rij 3,foto 1 

Rekening van verlaten boedel met kwitantie fiche 6, rij 2, foto 6 18-7-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berg, Jan schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
vande Sande, Jan idem   
Nijssen, Daniel idem   
Rombouts, Peeter idem   
van Hanenburgh, Godert curator   
Horsten, Liske + wed.v. Hendrik Peeters erflaatster Hulsel  
Peeters, Joost Jacob momboir   
Horsten, Gerrit toesiender   
Peeters, (onm.kind.) Hendrik +    
Hendriks, Peeter zoon / huurder / koper huijsinge en groes  
  huijs, hof en aangelag, 

landerijen, Hulsel 
 

van Bladel, Jan Peeters debiteur   
Corstiaanen, Marie debitrice   
Daniels, Cornelis Jacob debiteur   
Dirks, Claas idem   
Dirks, Dirk Peeter idem   
Dirks, Peeter idem   
Dirx, Jan Peeter idem   
vander Heijde, Jan idem   
vander Heijde, Peeter idem   
Horsten, Gerrit idem   
Hulsmans, Norbert idem   
Jansen, Willem idem   
Jansen, Wouter Teunis idem   
Kooijmans, Adriaan idem   
……., wed.v. Steeven Lemmens debitrice   
Leppens, Jan debiteur   
Matheus, Jan idem   
Neelen, Jan idem   
Nijssen, Daniel idem   
Nijssen, Jan idem   
Rombouts, Peeter idem   
……., wed.v. Peeter Jan Steevens debitrice   
Steevens, Jan debiteur   
Sweens, Jan Claas idem   
Sweerts, Jan Peeter idem   
Goutsmits, Jan schepen Hulsel  
Huininx (Hunninx),….. groenroede sHertogenbosch  
  Tilburg  
vande Poel, Peeter i.n.v. ontvanger   
Wouters, (erfgen.) Jan crediteuren   
Ramakers, Adriaan i.n.v. ontvanger   
Hermens, (erfgen.) Adriaan crediteuren   
Lemmens, Jan Adriaan crediteur   
……., wed.v. Jan Goutsmits creditrice   
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Jansens, (erfgen.) Jacob crediteuren   
Sweerts, Jan crediteur   
Cornelis, Adriaan idem   
van Vugt, Cornelis idem   
de Gereformeerde armen, Lagemierde idem   
de Tafel- of gemeijntsarmen, Hulsel idem   
Smits, Anthonie idem Baarschot  
van Rijthove, Phlip idem   
van Hoof, Jan idem Netersel  
Neomagus, Samuel dominee / crediteur Vessem  
……, e.v. Jasper Woestenburgh creditrice de Bies (Biest)  
van Gijsel, Cornelis crediteur Baarschot  
Daniels, (erfgen.) Nijs crediteuren   
Verhagen, Anthonie burgemr. / crediteur   
Jacobs, Adriaan crediteur (arbeidsloon aande 

Langvoort) 
 

Lemmens, Joris idem idem  
Peeters, Joost Jacob burgemr. / crediteur   
Luijcas, Corstiaan idem   
van Herk, Adriaan collecteur / crediteur   
Sweens, Marinus armmeester / idem   
van Eijk, Gerrit smid / idem   
Anthonis, Willem crediteur (schoenen, schoenlappen)  
vander Hegge, L. subst. schoolmr./cred. (schoolgeld)  
Goutsmits, Jenneke creditrice (koren)  
Sweerts, Marie Jan  idem   
van Beers, Wouter kerkmr. / crediteur Lagemierde  
Deckers, A. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 2 / 3 Extract uit register v. resoluties  4-8-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lijklama à Nijholt rentmeester sHertogenbosch  
Leijten, Dirck Peeter    
van Slingeland, …….. thesaurier generaal   
Gesseler, J.C.W. ondertekenaar   
Tenhove, N. idem   
van Nouhuijs, Herman deurwaarder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 4 
t/m fiche 7, rij 3, foto 
12 

Rekening van verlaten boedel  31-10-1727  
1-12-1727 
11-12-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Govert curator   
Schuurmans, Dielis idem   
vanden Bergh, Herman * (+ 25-4-1725) erflater Hoogemierde  
Overbeecq, Maria wed.v. *(+31-7-1725) erflaatster   
vanden Bergh, (onm.kind.) Herman    
Schuurmans, Dielis koper huijsinge, hof, dries, 8 lopst. 

40 roeden 
 

  den Paaijkloot, 1 lopst. 12 r.  
  den houtgragt met de kant in 

den Hogenbogt 
 

  ½ beemt, horst en eusel (w)  
vanden Bergh, Jan koper den Kerkenacker, ca. 1 lopst.  
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van den Borne, Lambregt koper den Paijkloot, 50 roeden  
  Nieuwerff van Claas Vijsten, 

1 lopst. 41 roeden 
 

  heijvelt aan ’t Regenschot, 3 
lopst. 

 

Coppens, Wouter koper beemt in de Hoolstraat, 1 
lopst. 54 roeden 

 

  het Eusel daaraan, 1 lopst. 12 
roeden 

 

van den Bergh, Govert (Goijaart) koper het Kerkackerke, 1 lopst.  
  den Biesbogt, 1 lopst. 52 r.  
Dielis, Peeter Jan den outsten 
(Verspaandonck) 

koper het Pastorij ackerke, 49 
roeden 

 

Hendriks, Anthonij koper ½ den Ouden beemt  
  ½ den Horst in d’eusel  
  ½ eusel daaraan (o)  
Heunnink, …… groenroede sHertogenbosch  
van den Bergh, Goijert crediteur (arbeidsloon)  
Crollen, Adriaan crediteur (herstel dak)  
Schuurmans, Dielis crediteur (arbeidsloon)  
Willems, Adriaan Jacob verp.beurder /crediteur   
Lemmens, Jan Wouter president   
Verbruggen, Goijaart schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
den Armen van Hoogemierde crediteur   
Bartholomeus, Jacob armmeester / crediteur   
van Beers, Cornelis crediteur   
van Beers, Hendrik kerkmr. / idem   
van den Bergh, Goijert borgemr. / idem   
van den Bergh, Peeter verp.beurder / idem (huur)  
van den Bergh, Willem Jans armmeester / idem   
van Bladel, Adriaan Jacobs kerkmr. / idem   
Bosch, Peeter crediteur   
van Boxel (Boxtel), (erfgen.) Jan (verp.beurder), credit.   
Cools, ….. pastoor / idem   
Coppens, Wouter crediteur (koren, brood)  
Dens, (erfgen.) Johannis crediteuren Arendonk  
Dielis, Peeter Jan burgemr. / crediteur   
van Duren, ……. notaris Turnhout  
……., wed.v. Embregt Dijkmans creditrice (winkelwaren)  
van Eijk, Wouter crediteur (arbeidsloon)  
Gerrits, Anthonij Hendrik i.n.v. vader (burgemr.)/ crediteur   
van Gorop, (erfgen.) Hendrik (armmr.) / crediteuren   
van Gorop, Peeter verp.beurder /crediteur   
Guiliams, Maria dienstmeid / creditrice (arbeidsloon)  
Hermans, Jan collecteur / crediteur   
Hermans, Peeter Jan verp.beurder / idem   
van Heurn, Anthonij advocaat / idem   
van Heijst, Anthonij armmeester / idem   
van Hooff, Peeter borgemr. / idem   
Jacobs, (erfgen.) Goijert (borgemr.)/crediteuren   
Janssen, Clement crediteur (winkelwaren, lening)  
Janssen, Cornelis armmeester / crediteur   
Jansen, (erfgen.) Jacob crediteuren   
Janssen, Jan verp.beurder /crediteur   
Karremans, Bartholomeus crediteur (laken)  
de Kerk van Hoogemierde creditrice   
Kools, Jacob kerkmr. / crediteur   
van de Poel, Peter collecteur / idem (reiskosten)  
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van Leend, Peeter Bernard verp.beurder / idem   
Lemmens, Jacobus crediteur (handketel)  
Lemmens, Jan Wouter burgemr. / idem   
Lemmens, Joris crediteur (doodskist)  
Leijten, Goijert borgemr. / idem   
……., wed.v. Jacobus Luijten creditrice (lijkbier)  
……, wed.v. Jacob Hendrik Luijten (borgemr.) / idem   
Maas, (onm.kind.) Jan crediteuren   
Martens, Jacomijn creditrice   
Martens, Jan collecteur / crediteur   
Martens, Marten Jan verp.beurder / idem   
Martens, Steven collecteur / idem   
Mierdmans, Cornelis borgemr. / collecteur / 

idem 
  

Mierdmans, Matthijs armmeester / idem   
Mierdmans, Peeter collecteur / idem   
Mierdmans, Peeter Hendrik collecteur / idem   
van Moll, Jan collecteur / idem (lening)  
van Monen, Anthonij idem (raijen)  
van de Poel, Peeter collecteur / idem (winkelwaren, lening)  
Rutten, Jan crediteur ( 2 ossen)  
van de Sande, Jan armmeester / idem   
van de Sande, (erfgen.) Jan Wouters crediteuren (pacht)  
van de Sande, Marten Jansen collecteur / crediteur   
Schoormans, Cornelis verp.beurder /  idem   
Schoormans, Jacob Jan armmeester / idem   
Schoormans, Jan Laureijs armmeester / idem   
Schoormans, Laureijs armmeester / idem   
Schotsens, Jan crediteur (huur)  
Schotsens, Jan Janssen kerkmr. / idem   
Schuurmans, Dielis collecteur / borgemr. / 

idem 
  

Sijmons, Jan verp.beurder / idem   
(Timmerman), Adriaan Jacobs timmerman / idem (arbeidsloon)  
Verbaandert, Jan Hendrik collecteur / idem   
Verbruggen, Goijert verp.beurder / idem   
……., wed.v. Herman Verbruggen (burgemr.) (smid) / 

creditrice 
  

…….., (erfgen.)wed.v. Peter Verhagen (borgemr.) / crediteurs (schapen)  
Verspandonck, Elijsabeth creditrice (boekweit)  
Verspandonck, Peeter Jan Dilis borgemr. / crediteur   
…….., wed.v. Peeter van Vessem (armmr.) / creditrice   
Lemmens, Jan Adriaan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 1 Brief betr. publicatie  19-8-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huininck, B.W. groenroede / afzender sHertogenbosch  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 2 / 3 Publicatie oproep crediteuren 19-8-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Jacobus Peeter + * erflater Hoogemierde  
Vroome, Maria wed.v. *    
Adams, ( onm.kind.) Jacobus Peeter    
Bierens, Dielis curator   
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Huijbregts, Peeter curator   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 4 / 5 Brief betr. publicatie  20-8-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hanenburgh, ….. geadresseerde   
Huininck, B.W. afzender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 6 Brief betr. publicatie  19 (20)-8-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, A. vorster / afzender Mierde  
Adams, Jacobus Peeter erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 7 / 8 Publicatie oproep crediteuren 20-8-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Jacobus Peeter + * erflater   
Vrome, Maria wed.v. *    
Adams, (onm.kind.) Jacobus Peeter    
Bierens, Dielis curator   
Huijbregts, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 9 
t/m 11 

Verzoek tot / en aanstelling curatoren  23-2-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leent, Peeter momboir / requirant   
Huijbregts, Peeter toesiender / requirant / 

curator 
  

Adams, (5 onm.kind.*) Jacobus Peeter+    
Vroome, Maria Wouter (wed.) moeder van *   
Bierens, Dielis schepen / curator Hoogemierde  
Schuurmans, Dielis president   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 12 Brief betr. publicatie  18-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, A. vorster / afzender Mierde  
Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 1 Publicatie betr. verkoop  16-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Matijs + erflater   
Adams, Jan Jacop + erflater   
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Wouters, Cornelis Jan + daarvoor erflater Hoogemierde  
van Hoof, Peeter koper   
van de Sande, Willem koper   
Deckers, Abraham vorster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 2 Brief betr. publicatie  19-4-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huininck, B.W. groenroede / afzender sHertogenbosch  
Deckers, A. vorster Mierde  
Schoormans, Jan Matijs + erflater Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 3 Abandonatie (verlating) (3x)   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter  landt in Aert Stuijters braeck, 
2 lopst. 43 roeden 

 

  het bovenste landt van Jan 
Aerts, 1 lopst. 30 roeden 

 

Vincken, Hendrik  landt op den Schuermans 
acker, 1 lopst. 47 roeden 

 

  Eeusel van Peeter Horsten, 1 
lopst. 58 roeden 

 

Swanen, Jacobus bedesetter / getuige   
Willems, Philippus Jacobus  huijs, hoff, aengelag, 3 lopst. 

10 roeden 
 

  landt int heijvelt, 32 roeden  
  de Elsse, 3 lopst. 10 roeden  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 4 Abandonatie (verlating)  in de Braakhoek  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jacobus  den Hoogenbocht, 8 ½ lopst. 
4 roeden 

 

  landt inde Loeijkens, 5 lopst. 
25 roeden 

 

  het Buchtje, 1 lopst. 13 r.  
  heijvelt achter Goris, 1½ lop.  
  het Hoeckx heijvelt, 1 lopst. 

15 roeden 
 

  heijvelt inde Heijlaeren, 4 
lopst. 7 roeden 

 

  heijvelt aen het hecken, 2 ½ 
lopst. 

 

  heijvelt in de Loeijkens, 1 
lopst. 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 5 Abandonatie (verlating)  aan het Wellenseind 6-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kortens, Jan (Jan Peeter Jacops)  parc. landt inden Heijbogt, 
58½ roeden 
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  den Huijgelbeemt, 1 lopst. 30 
roeden (leengoed) 

 

  beemt achter den Buijteman, 
2 lopst. 40 roeden 

 

  den Buntacker, 1 lopst. 38 r.  
  Eusel of weijvelt,1 lopst. 18 r.  
  heijvelt aen ’t Broek, 1 lopst. 

12 roeden 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 5 / 6 Abandonatie (verlating)  aan de Heijkant 7-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Sande, Jan  den Hogenbogt, 2 lopst. 37 ½ 
roeden 

 

  den Berkbogt, 2 lopst. 3 r.  
  het Beerschot, 2 lopst. 1 ½ r.  
  het Raakschot, 3 lopst. 40 r.  
  heijvelt bij Cornelis Goris, 1 

lopst. 40 roeden 
 

  Hoeks heijvelt, 1 lopst.  
  heijvelt achter de Beeken, 1 

lopst. 
 

  land op den Looijacker, 37 r.  
  heijvelt aan de Beeke, 2 lopst. 

30 roeden 
 

  land in ’t heijvelt, 40 roeden  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 6 Abandonatie (verlating)   7-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corstiaans, Mathijs (i.n.v. moeder)  heijvelt bij Cornelis Goris 
Otten, 1 lopst. 40 roeden 

 

  ’t Hoekse heijvelt, 1 lopst.  
  heijvelt achter de Beeke, 1 

lopst. 
 

  ’t Steeken van Govert 
Marcelis, 6 lopst. 3 roeden 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 7 Abandonatie (verlating)   ca. 7-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Provisoren v.d. H.geestarme  den Blox acker, 3 lopst. 24 ? r  
  den H.Geestacker, 2 lopst. 15 

roeden 
 

  ’t Hoeks heijvelt, 3 lopst.45 r.  
  ’t Hoekackerke aan den 

Vossenacker, 1 lopst. 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 7 / 8 Abandonatie (verlating)   ca. 7-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Goijert  den Hasselt, 1 lopst. 42 r. …  
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aan het Vloeijendt 
  den Solberg, 2 lopst. 26 r. in 

de Straat 
 

  de Els, 2 lopst. 42 r. aan het 
Wellensendt 

 

Verheez, Wouter  mede eigenaar heijvelt aan de Heijlare, 4 
lopst. 10 roeden 

 

  heijvelt aan den Heijhorst, 4 
lopst. 42 roeden 

 

  3 heijveldekens aan de 
Beeke, samen 4 lopst. 40 r. 

 

  beemdeke aan ’t Voortje, 2 
lopst. 12 roeden 

 

  den Santhorst daarin, 45 r.  
  het Donckbeemdeken, 1 

lopst. 40 roeden 
 

  weijveldeken voor den 
Hoogemiertsen beempt, 1 
lopst. 10 roeden 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 8 Abandonatie (verlating)   ca. 7-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anneken  den Lammerbocht, 2 lopst. 2 
roeden 

 

  het weijveldeken, 2 lops. 16 r.  
  het Eeusel, 3 lopst. 48 roeden  
van Goorle, (kind.) Anthonij 
Verhees, Wouter 
de Wijs, Adriaen 

mede eigenaars het Gullenhoeckx heijvelt, 
samen 10 lopst. 24 roeden 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 8 Abandonatie (verlating)   ca. 7-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Wijs, Adriaan  land op den Strommelacker, 1 
lopst. 45 roeden 

 

  heijvelt aan de Beeke, 6 lops.  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 8 Abandonatie (verlating)   ca. 7-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenburgh, Hendrik  weijvelt van den Vos, 1 lopst. 
43 roeden 

 

  weijvelt aan ’t Broek, 23 r.  
  ’t voorste weijvelt of Eusel 

inde Donk, 3 lopst. 1 roede 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 9 Abandonatie (verlating)   17-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijsmans, Gijsbert  huijs, hof, aengelag, 7 lopst. 2 
roeden 
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  landt aen den hof, 1 lopst. 15 
roeden 

 

  middelste landt, 3 lopst. 6 r.  
  achterste landt, 2 lopst. 25 r.  
  landt inden Gagelbocht, 1 

lopst. 
 

  heijvelt aen den molen, 3 
lopst. 45 roeden 

 

  het Quaat eeusel, 3 lopst. 4 r.  
  het Hoeckx heijvelt, 4 lopst. 

15 roeden 
 

Lemmens, Goijert getuige   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 10 Abandonatie (verlating)   ca. 17-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baltus, Huijbrecht  den Beeckacker, 5 lopst. 16 r.  
  den Beeckacker, 4 lopst. 25 r.  
  den Heijlarenbeempt, 3 lopst. 

30 roeden 
 

Swanen, Jacobus getuige   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 10 Abandonatie (verlating)   ca. 17-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Willem (Voorts)  het Voorste Raeckschot, 1 
lopst. 50 roeden 

 

  het Nieuvelt aan de Werstadt, 
4 lopst. 40 roeden 

 

  landt op den voorsten acker, 1 
lopst. 

 

  de Donck van Peeter van 
Beeck, 1 lopst. 31 roeden 

 

  den Sandthorst daer in, 40 r.  
Swanen, Jacobus getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 11 Abandonatie (verlating)   ca. 17-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Jan Antonij (van Loon) vader   
van Loon, Antonij zoon   
van Loon, Peeter idem   
van Loon, Jan idem huijsplaats en hof, 40 roeden  
  landt en groes inden Knol, 2 

lopst. 4 roeden 
 

  landt int heijvelt, 1 lopst. 33 
roeden 

 

  den Grooten dries, 2 lopst. 30 
roeden 

 

Swanen, Jacobus getuige   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 12 Abandonatie (verlating)   ca. 17-10-1727 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Geraert  Jan Oomkens stede, 5 lopst. 
20 roeden 

 

  den dries inde Aenstede, 3 
lopst. 26 roeden 

 

  den Schuermans acker, 2 
lopst. 21 roeden 

 

  landt in den Steven Lemmens 
, 2 lopst. 7 roeden 

 

  den Langen acker, 1 lopst. 30 
roeden 

 

  het Eeusel aan beijde sijden 
van de Aa, 3 lopst. 11 roeden 

 

  den Gagelbocht, 3 lopst. 51 
roeden 

 

 
Einde juli 2012 

 
 
 
 


