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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 20, fiche 1, rij 1 Voogdijrekening  27-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vissers, Hendrien wed.v. Embrecht 
Lemmens 

wed.v. momboir   

Zegers, Jan toesiender   
van Diessen, (onm.kind.*) Peter +    
Cooijmans, Catatharina moeder van *   
van Helmond, Hendrick huurder steede, aangelag, 

Hoogemierde, Kaaldersroode 
(Kuilensrode) 

 

van de Zande, Wouter Marcelis daarvoor huurder   
Adams, Peter borgemr.   
de Beer, Cornelis bedesetter   
van den Berg, Anna (borgemr.)   
van den Berg, Jan borgemr.   
Bierens, Dielis idem   
…….., e.v. Peter vanden Borne creditrice (winkelwaren)  
Dekkers, ……. vorster   
van Diessen, Jacobus crediteur / zoon (voorschot)  
van Diessen, Maria dochter (onm.)   
van Eijk (Eijck), Peter verp.beurder   
van de Grinten, Matthias crediteur (meel)  
van Hasendonck, Cornelis idem (kleding)  
van Hest (Heijst), Anthonij borgemr.   
Huijbrechts, Gerardus idem   
Kerstens, Johannes crediteur (reparatie kleding)  
Koolen, Joost collecteur   
Kools, Peter idem   
de Kort, Aalbert idem / crediteur (doodskist)  
van Laarhoven, Antonij collecteur   
van Leent, Bijnaert (Bernaert) crediteur (dakdekken)  
van Leent, Jan Babtist collecteur   
Leesten, Jan crediteur (kleding)  
Lemmens, Wouter collecteur   
Lemmens, Wouter Peter verp.beurder   
van Loon, Nicolaas crediteur (blocken)  
Luijten, Jacobus borgemr   
Martens, Claas (Nicolaas) crediteur (linnen)  
Martens, Matthijs collecteur / crediteur (winkelwaren)  
Masson, …….. secretaris   
Merkcx (Merckx / Merx), Laurens crediteur (schoenen)  
Moonen, Jan kuiper / crediteur (loon)  
Otten, Aalbert Jan crediteur (scherfbak, 2 stoeltjes)  
Otten, Elisabeth creditrice (koebak)  
van de Sanden, Jan collecteur   
Schoormans, Dingena collectrice   
Sol, Catharina creditrice (oppassen)  
Vinken, Adriaan crediteur (winkelwaren, kleding)  
Vinken, Jan idem (linnen)  
Vromans, Jan collecteur   
Vromans, Thomas idem   
Willems, Cornelis idem   
Willems, Jacobus borgemr.   
Willems, Joseph collecteur   
van de Zanden, Cornelis armmr. Hoogemierde  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 5 
t/m rij 5, foto 11 

Voogdijrekening  17-5-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis momboir   
van de Sande, Jan toesiender   
Meijs, (onm.kind.*) Peeter Jan +    
van Tongeren, Hendrina moeder van *   
van Beerse, Willem burgemr.   
van den Borne, Jacobus collecteur   
Claessens, Hendrick collecteur / crediteur (koren)  
Coolen, Walterus burgemr.   
Coppens, Wouter crediteur (brood, koren)  
Corstiaens, Maria Peeter collectrice   
Corstiaens, Matthijs burgemr.   
de Cort, Adriaen crediteur (dakdekken)  
de Cort, Albert raaimaker / crediteur (raden)  
de Cort, Peternel collectrice   
de Cort, Wouter crediteur (dekbanden)  
Dijkmans, Embregt burgemr.   
Dijkmans, Matthijs verp.beurder / credit. (winkelwaren)  
van Dooren, (kind.) Anthonij (burgemr./ 

verp.beurder) 
  

van Dooren, Cornelis    
van Helmont, Martinus burgemr.   
Jansen, Corstiaen mr. smid / crediteur (scheenen, banden, riek)  
Jansens, Hermanus collecteur / burgemr. / 

rentheffer 
  

…….., wed.v. Jan Lemmens (burgemr.)   
de Leuse, Willem schoenmaker / verp. 

beurder 
  

van Loon, Anthonij burgemr.   
van Loon, Peeter idem   
Maerlant, Hendrina creditrice (lening)  
Martens, Aart collecteur   
Martens, Jan crediteur (winkelwaren)  
Otten, Albert Jan idem (doodskist, ploeg)  
Peeters, Anthonij verp.beurder   
Raijmakers, Cathalijn creditrice (koren zaaien)  
van de Sande, Jan burgemr.   
van de Sande, Wouter collecteur   
Sergers, Maria    
Sergers, (erfgen.) Wilbord (verp.beurder)   
……., wed.v. Hendrick Verbaendert (collecteur)   
Verbaendert, Peeter Jan crediteur (lening)  
Verhees, Jan mr. smid / crediteur (arbeidsloon)  
Vincken, Adriaen klompenmaker /credit. (blocken)  
……, wed.v. Wouter Verhees verp.beurder   
Walschot, Hendrick mr. timmerman / cred. (loon)  
de Weijs, Adriaen burgemr.   
Willems, Philip Jacob crediteur (schaarhout)  
den Armen van Reusel rentheffer Reusel  
Meijs, Susanna Peeter Jan dochter   
Meijs, Claas Peeter Jan zoon   
Hartongh, J. D.    
van Hooghstraten, Jan schepen Lagemierde  
Huijbrechts, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 12 
fiche 2, rij 1, foto 6 

Verklaring betr. bedreiging met een snaphaan 29-4-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Herck, Adriaen idem Hulsel  
Verhagen, Jan pachter past.tiende / 

deponent 
  

van Heijst, Matthijs borg / deponent   
Dircks, Ansem Peeter borg / deponent   
Hartongh, Johan stadhouder / requirant   
Kooijmans, Adriaan collecteur / dader Hulsel  
  de Pastorije tiende  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 7 
t/m 9 

Overeenkomst betr. verdeling van de oogst 14-10-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Cornelus zoon 1e huw. / partij 
enerzijds 

  

Dijckmans, Johanna dochter 1e huw./ idem   
van Loon, Michiel momboir / part.enerz.   
Verhagen, Anthonij Michiel idem   
Dijckmans, Maria Peeter (onm.) dochter 1e huw.   
Dijckmans, Peeter + * vader   
van Herck, Margo + e.v. * moeder   
Coolen, Helena 2e e.v. * partij anderzijds / 

moeder van # 
  

Coolen, Jan momboir   
Dijckmans, Jan idem   
Dijckmans, (7 onm.kind. #) Peeter    
  den Beekacker  
  de Sandbogt ?  
  den Lijndeacker  
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendrix, Jan Marcelis idem   

 

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

Voogdijrekening  20-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Hendrick momboir   
Luijten, Jacobus toesiender   
Vromen (Vromans), (onm.kind.*) 
Peeter 

 Hoogemierde  

Deelen, Elijsabeth + moeder van *   
Vroomen, Cornelia +    
Vroomen, Catharina    
Beeken, Jan Anthonij verp.beurder   
van den Bergh, Goijaert burgemr.   
van den Bergh, Jan idem   
Bierens, Dielis collecteur   
van den Bogt, Peeter knecht / crediteur (huurloon)  
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van den Borne, Lambrecht crediteur (verteer)  
van den Broeck, Bartel armmr.   
Coolen, Joost burgemr.   
Coppens, Wouter verp.beurder   
Corstiaens, Peeter Hendrick collecteur   
van Dooren, Theodorus rentheffer Oirschot  
van Eijck, Wouter smid / burgemr. (arbeidsloon)  
Ente, Hendrick kuiper / crediteur (arbeidsloon)  
Gerts, Anthonij crediteur   
van Gompel, Marten idem (koeijketel)  
Hermens, Peeter Jan armmr.   
van Hooft (Hooff), Peeter burgemr.   
Jansen, Jacomijn dienstmeid / creditrice   
Jansen, Jan crediteur (wol spinnen)  
Jansens, Catharina    
van Leendt, Peeter armmr.   
Leijtens, Goijaert burgemr.   
Lemmens, Joris mr. timmerman / 

burgemr. / crediteur 
(doodskist)  

Lemmens, Peeter burgemr.   
……., wed.v. Jacobus Luijten creditrice   
Maijnendonck, (kinderen) Huijbrecht crediteurs (arbeidsloon)  
Martens, Jacomijn creditrice (winkelwaren)  
Martens, Marten Jan armmr.   
Miertmans, Peeter verp.beurder   
Otten, Albert crediteur (winkelwaren)  
Peeters, Anthonij collecteur   
van de Poel, Peeter idem / crediteur (maken broek)  
van de Put, Peeter armmr.   
Roevens, Cornelis verp.beurder   
Rombouts, mr. crediteur (salaris)  
van de Sande, Adriaen armmr.   
Schoormans, Jan crediteur (stro, maaien)  
Schoormans, Laureijs collecteur   
Schots, Marten crediteur (loon)  
Schuirmans (Schuermans), Dielis burgemr.   
Staats, Marten collecteur   
Steevens, Jan verp.beurder / credit. (schoenen)  
Strooijbants, Catharina creditrice (koren)  
Verspaendonck, Jan verp.beurder   
Vromans, Peeter burgemr.   
………… vorster / crediteur Oirschot  
de Gilde eigenaar schapen  
Hartongh, J.    
Huijbrechts, Peeter schepen Hoogemierde  
Schoormans, Jan idem   
Leijtens, Goijaert idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 5 
t/m 7 

Aanstelling voogden  9-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Jacobus momboir   
vande Ven, Adriaen toesiender   
vanden Bogt, Adriaentje + e.v. * moeder   
Panenburgh, Peeter * vader   
Panenburgh, Maria dochter (onm.)   
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Panenburgh, Pieternella dochter (onm.)   
Panenburgh, Hendrina idem   
van de Waater, Abraham schepen Lagemierde  
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
Paridaens, Anthonij president / loco secr.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 8 ……… niet afgemaakt …….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen Lagemierde  
Dijkmans, Jan Baptist momboir   
van de Sanden, Theodorus (onm.)    
van de Sanden, Hendrik Servaas + vader   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 9 Lijst van voorschotten  1775- 1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cols (Cools / Coolen), (kind.) Jacobus    
  Tornout (Turnhout)  
  Andoven (Eindhoven)  
Hemmen (Hermans ?), Hendrick tegenpartij in geschil   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 10 Kwitantie  ca. 1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cols (Kools), Geraert toesiender / crediteur   
Cols, (kind.) Jacobus    
Dijmans (Dijkmans), Embrijch 
(Embrecht) 

debiteur   

Lemmens, Wouter momboir   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 11 Declaratie  1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……………. schepenen / secretaris 
/ declaranten 

  

Lemmens, Wouter momboir / debiteur Hoogemierde  
Kools, (minderj.kind.) Jacobus    
Koos, Gerrit toesiender   
van Heusen, J.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 12 
t/m rij 5, foto 2 

Voogdijrekening  26-1-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter momboir   
Kools, Gerrit idem   
Kools, (2 minderj.kind.*) Jacobus    
Hermans, Elisabet + moeder van *   
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Hermans, Jennemaria + * tante / erflaatster Lagemierde  
Dijkmans, Embregt e.v. *    
……….. advocaat / crediteur Turnhout  
……….. advocaat / crediteur Eindhoven  
Hermans, Hendrik grootvader Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Petrus Josephus idem   
Luijten, Jan Cobus idem   
van Hasendonck, Cornelis loco officier   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 3 
t/m 8 

Rekening koopdag  22-12-1779  
28-12-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Trompen, Jan c.s. verkopers   
Hendrix, Jan Marcelis crediteur   
Smits, ….. idem   
Leesten, Francis idem   
Otten, Jan Bert idem   
Panenborg, Peter idem   
Verhagen, Anth.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 9 
t/m 12 

Rekening koopdagen  22-12-1779  
25-7-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Trompen, Jan verkoper Hulsel  
Hendrix, Jan Marcelis e.v. * idem   
Verhagen, Helena *    
Verhagen, Anthonij momboir / idem   
Panenborg, Peter idem / idem   
Verhagen, (2 minderj.kind. #) Migiel +    
Panenborg, Adriaantje moeder van #   
Smits, ……. collecteur   
Otten, Jan Bart crediteur   
Leesten, Francis idem   
Mercx, Adriaan idem   
……., e.v. Corstiaan Dircx creditrice   
…., Mijntje wed.v. Cornelis van Rooij  Hoogemierde  
Wittens, Adriaan (i.n.v. vrouw)  den Heijkant   
van de Ven, Adriaan (i.n.v. vrouw)  stede, Lagemierde aan ’t 

Mispeleijnde 
 

 

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

Verzoek en toestemming betr. verkoop erfdeel 29-8-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Officier en Schepenen geadresseerden Hooge-, Lagemierde, Hulsel  
Lemmens, Jan Embregt momboir / verzoeker   
Lemmens, (2 minderj.kind.*) Adriaan    
van der A, Elisabet + moeder van *   
van Overa, Jan # huurder / gebruiker ¼ in ¾  huijzinge, hof, 

aangelag etc., Lagemierde, 
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het Wellenseijnde 
  1/6 in 3 perc. gent. hof en 

aangelag van Cornelis 
Claassen en Haverdries met 
de Kipstart 

 

  ¼ den Pluijmenbeemdt  
van der A, Jacobus oudoom / eigenaar de rest van bovenst. goederen  
van der A, Peter oom / mede eigenaar   

/ adviseur 
idem  

van der A, Cornelia tante / mede eigenares idem  
van der A, Johanna e.v. # tante / idem idem  
Lemmens, Wouter adviseur   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Verhagen, Anthonij idem   
Leesten, Fransis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 7 Kwitantie (2x)  ……. /   5-9-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonij debiteur / borgemr. Lagemierde  
Lemmens, Jan ontvanger   
Schurmans (Schuurmans), Dielis idem   
Huijbregts, (kind.) Peeter geldschieters   
van Heijst, Antonij ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 8  
t/m rij 2, foto 3 

Staat en Inventaris  20-8-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Willemina wed.v. Jacobus Staats  inventarisante / a.s. 
bruid 

Hoogemierde  

Cools, Gerrit momboir   
Aarts, Anthonij toesiender   
Staats, (5 minderj.kind.) Jacobus +    
Leesten, (kind.) Jan crediteuren (winkelwaren)  
Vingerhoets, Pero crediteur (schoenen)  
Peeters, Hr. …… pastoor / crediteur   
……, wed.v. Jan Huijgens creditrice Weelde  
Huijbregts, Willem crediteur (bier)  
Martens, Willem idem (lening)  
van de Pas, Jan idem (arbeidsloon)  
Martens, Matijs idem   
Larmit, Adriaan rentheffer   
Verhaaijen (Verheijen), Matijs idem Ravels  
van Hest, Jenneke creditrice (lening)  
Wellens, Maria idem (lening)  
Aarts, Arnoldus crediteur Vessem (varken)  
Panjoel, Corsiaen smid / idem   
de Kort, Albert mr. rademaker / idem   
Fransen, Jan crediteur (brood)  
……., wed. Janssens creditrice Reusel (meel)  
Adriaanse, Gerrit crediteur (arbeidsloon)  
……….. knecht / idem   
………… dienstmeid / creditrice   
……, wed.v. Adriaan Zegers creditrice (koe)  
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Martens, Willem schepen Hoogemierde  
van de Sande, Jan idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

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

Voogdijrekening met specificaties van uitgaven 11-5-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas momboir   
van Laarhoven, Anthonij idem   
Vroomans, (6 kind. *) Dielis +    
Lemmens, Catharina e.v. # moeder van *   
van den Block, Jan Hendrick #    
van den Borne, Jacobus borgemr.   
…….., e.v. Peter van den Borne creditrice (winkelwaren)  
Deckers, Jacobus vorster / crediteur (publicaties etc.)  
van de Geevel, Wouter wever / crediteur (weven)  
van der Grinten, Mathias crediteur (roggemeel)  
Hermans, Hendrik Jan collecteur   
van Hest (Heijst), Anthonij collecteur   
van Hoof, Nicolaas wever / crediteur (weven)  
van Hoof, Peter borgemr.   
Huijbregts, Hendrik verp.beurder   
Huijbregts, Willem crediteur (verteer)  
Janssen, Wouter crediteur (koren)  
Koolen, Joost smid / crediteur (arbeidsloon)  
de Kort, Aelbert raaimaker / borgemr. / 

crediteur 
(paar raden en een as)  

van Laarhoven, Anthonij crediteur (lening, linnen)  
Larmit, Adriaan verp.beurder   
Lemmens, Jan borgemr.   
Lemmens, Wouter borgemr.   
Luijten, Jan Hendrik bedesetter   
Martens, Mathijs borgemr. / crediteur (winkelwaren)  
Masson, Francois + crediteur (salaris)  
Panjoel, Corstiaan crediteur   
Pasmans, Magiel idem (schoenen)  
van de Sanden, Jan borgemr.   
Schoormans, Dingena collectrice   
Vinken, Adriaan crediteur (winkelwaren)  
Vromans, Jan idem (lening)  
Vroomans, Margo borgemr. / creditrice (lening, koren)  
………., wed. van de Water creditrice (lening)  
Wittens, Adriaan collecteur   
Woestenborg, Jan leverancier (meel)  
Vroomans, Francis zoon   
Vroomans, Maria Catharina ^ dochter   
Hanegraaf, Jan e.v. ^    
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan B. idem   
van Hasendonck, Cornelis idem   
van Heusden, J. secretaris   
Vroomans, Peter zoon   
Vroomans, Johanna dochter   
Schoondermerck, mr. crediteur (schoolgeld)  
Vroomans, Betteken dochter   
Vroomans, Adriaen zoon   
  Poppel  
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van Leent, Jan Baptist crediteur   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 5 
t/m 8 

Overeenkomst (met toestemming) betr. erfdeling 28-11-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Dirk e.v. * parij enerzijds   
van der Aa, Catharina * idem   
Leppens, Josijna (wed.) moeder van # / partij 

anderzijds 
  

van der Aa, (onm.kind #) Adriaan + erflater   
van der Aa, Dirk momboir / part.anderz.   
Leppens, Jan momboir / idem   
Sch….mans, Laurens schepen   
Lemmens, Jan P. idem   
Huijbregts, Willem idem   
van Hasendonck, Cornelis idem   
van de Sande, Wouter idem   
van der Ceelen, Peeter idem   
Hendriks, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 9 
t/m rij 5, foto 1 

Aanmaning betr. opmaken inventaris 
met relaas v.d. vorster 

12 (13)-7-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Claas (Nicolaas) voogd / gemaande   
van Hoof, Peeter idem   
Goutsmits, (onm.kind.) Yda wed.v. *    
Coolen, Peeter + *    
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Coolen, (erfgen.) Lambert +    
Schuurmans, Dielis president   
van den Begh, Jan schepen   
Ramakers, Adriaan idem   
van Hoogstraten, Francis idem   
Goutsmits, Jan idem   
Dekkers, A. vorster   

 
 

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

Verzoek en toestemming betr. verkoop erfdeel 6-5-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Officier en Schepenen geadresseerden Hooge- Lagemierde, Hulsel  
van de Zanden, Hendrik vader / voogd / 

requirant 
  

van de Geevel, Willem mombir / requirant   
van de Zanden, (3 minderj.kind.*) 
Hendrik 

   

van de Voort, Anna + moeder v. *   
van de Voort, Jan oom / eerst mede 

eigenaar 
  

van de Voort, Dirk idem   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 50 
door E.A.M.Verspaandonk 

 10

Aarts, Jan Arnoldus huurder / nu deels 
eigenaar 

(1/9)huijsinge, schuur, hof, 
aangelag etc., Lagemierde 
aen den Heijkant 

 

van Heusden, J. secretaris   
Huijbregts, Willem president   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Verhaagen, Antonij Bartel idem   
van der Ceelen, Peeter idem   
Verhaagen, Antonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 6 
t/m fiche 4, rij 3, f. 9 

Voogdijrekening (copie) als fiche 1, rij 1, foto 2 ! 27-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vissers, Hendrien wed.v. Embrecht 
Lemmens 

wed.v. momboir   

Zegers, Jan toesiender   
van Diessen, (onm.kind.*) Peter +    
Cooijmans, Catatharina moeder van *   
van Helmond, Hendrick huurder steede, aangelag, 

Hoogemierde, Kaaldersroode 
(Kuilensrode) 

 

van de Zande, Wouter Marcelis daarvoor huurder   
Adams, Peter borgemr.   
de Beer, Cornelis bedesetter   
van den Berg, Anna (borgemr.)   
van den Berg, Jan borgemr.   
Bierens, Dielis idem   
…….., e.v. Peter vanden Borne creditrice (winkelwaren)  
Dekkers, ……. vorster   
van Diessen, Jacobus crediteur / zoon (voorschot)  
van Diessen, Maria dochter (onm.)   
van Eijk (Eijck), Peter verp.beurder   
van de Grinten, Matthias crediteur (meel)  
van Hasendonck, Cornelis idem (kleding)  
van Hest (Heijst), Anthonij borgemr.   
Huijbrechts, Gerardus idem   
Kerstens, Johannes crediteur (reparatie kleding)  
Koolen, Joost collecteur   
Kools, Peter idem   
de Kort, Aalbert idem / crediteur (doodskist)  
van Laarhoven, Antonij collecteur   
van Leent, Bijnaert (Bernaert) crediteur (dakdekken)  
van Leent, Jan Babtist collecteur   
Leesten, Jan crediteur (kleding)  
Lemmens, Wouter collecteur   
Lemmens, Wouter Peter verp.beurder   
van Loon, Nicolaas crediteur (blocken)  
Luijten, Jacobus borgemr   
Martens, Claas (Nicolaas) crediteur (linnen)  
Martens, Matthijs collecteur / crediteur (winkelwaren)  
Masson, …….. secretaris   
Merkcx (Merckx / Merx), Laurens crediteur (schoenen)  
Moonen, Jan kuiper / crediteur (loon)  
Otten, Aalbert Jan crediteur (scherfbak, 2 stoeltjes)  
Otten, Elisabeth creditrice (koebak)  
van de Sanden, Jan collecteur   
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Schoormans, Dingena collectrice   
Sol, Catharina creditrice (oppassen)  
Vinken, Adriaan crediteur (winkelwaren, kleding)  
Vinken, Jan idem (linnen)  
Vromans, Jan collecteur   
Vromans, Thomas idem   
Willems, Cornelis idem   
Willems, Jacobus borgemr.   
Willems, Joseph collecteur   
van de Zanden, Cornelis armmr. Hoogemierde  

 

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

Voogdijrekening   1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Ansem Peter momboir   
Leppens, Jan toesiender   
Vervugt, Josina * onmondige   
Goutsmits, Peter e.v. *    
Vervugt, Adriaan huurder / rentgelder huijsinge, landerijen  
Maas, Jan    
Dircks, Dirck Peter    
het Corpus van Hulsel geldlener   
van Heijst, Matthijs crediteur   

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

Voogdijrekening   1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

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

Voogdijrekening  als fiche 1, rij 4, foto 5 e.v. ! 17-5-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis momboir   
van de Sande, Jan toesiender   
Meijs, (onm.kind. *) Peeter Jan +    
van Tongeren, Hendrina moeder van *   
van Beerse, Willem burgemr.   
van den Borne, Jacobus collecteur   
Claessens, Hendrick collecteur / crediteur (koren)  
Coolen, Walterus burgemr.   
Coppens, Wouter crediteur (brood, koren)  
Corstiaens, Maria Peeter collectrice   
Corstiaens, Matthijs burgemr.   
de Cort, Adriaen crediteur (dakdekken)  
de Cort, Albert raaimaker / crediteur (raden)  
de Cort, Peternel collectrice   
de Cort, Wouter crediteur (dekbanden)  
Dijkmans, Embregt burgemr.   
Dijkmans, Matthijs verp.beurder / credit. (winkelwaren)  
van Dooren, (kind.) Anthonij (burgemr./ 

verp.beurder) 
  

van Dooren, Cornelis    
van Helmont, Martinus burgemr.   
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Jansen, Corstiaen mr. smid / crediteur (scheenen, banden, riek)  
Jansens, Hermanus collecteur / burgemr. / 

rentheffer 
  

…….., wed.v. Jan Lemmens (burgemr.)   
de Leuse, Willem schoenmaker / verp. 

beurder 
  

van Loon, Anthonij burgemr.   
van Loon, Peeter idem   
Maerlant, Hendrina creditrice (lening)  
Martens, Aart collecteur   
Martens, Jan crediteur (winkelwaren)  
Otten, Albert Jan idem (doodskist, ploeg)  
Peeters, Anthonij verp.beurder   
Raijmakers, Cathalijn creditrice (koren zaaien)  
van de Sande, Jan burgemr.   
van de Sande, Wouter collecteur   
Sergers, Maria    
Sergers, (erfgen.) Wilbord (verp.beurder)   
……., wed.v. Hendrick Verbaendert (collecteur)   
Verbaendert, Peeter Jan crediteur (lening)  
Verhees, Jan mr. smid / crediteur (arbeidsloon)  
Vincken, Adriaen klompenmaker /credit. (blocken)  
……, wed.v. Wouter Verhees verp.beurder   
Walschot, Hendrick mr. timmerman / cred. (loon)  
de Weijs, Adriaen burgemr.   
Willems, Philip Jacob crediteur (schaarhout)  
den Armen van Reusel rentheffer Reusel  
Meijs, Susanna Peeter Jan dochter   
Meijs, Claas Peeter Jan zoon   
Hartongh, J. D.    
van Hooghstraten, Jan schepen Lagemierde  
Huijbrechts, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 6 
t/m rij 2, foto 3 

Verkoop onroerend goed niet compleet (deels doorgestreept) 15-10-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Put, Catharina wed.v. Peter van 
Eijck  

verkoopster   

Lemmens, Adriaan Joris momboir / verkoper   
Dijkmans, Peter idem   
van Eijck (onm.kind.) Peter +    
  het Raakschot, 2 lopst. 25 

roeden, Lagemierde omtr. de 
molenbrug 

Klaas van Loon (o, n), 
Anthonij en Adriaan 
Verhagen (z), de verkopers 
(w) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 4 
t/m 7 

Verkoop onroerend goed niet compleet  ……… 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  ½ koren-windmolen en 
boekweitmolen, etc., in de 
heijde, Lagemierde, buijten 
het Vloeijeijnde 

de heijde (o, w, z, n) 
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de Domijnen van Brabandt rentheffer sHertogenbosch  
van de Grinte, Mathias molenaar / nu huurder ½ huijsinge, stallinge, schuur, 

hof etc., Lagemierde 
den oliemolen / Adriaantje 
van Hoogstraten (o), de 
verkoper q.q. (w, z), de gem. 
straat (n) 

  ½ het Aangelag, ca. 2 lopst. 
20 roeden 

Jan Tops (o), de straat (w), 
Aelbert Otten (z), de 
verkoper q.q. (n) 

  ½ den Gielensacker, 2 lopst. 
2 roeden 

Adriaantje van Hoogstraten 
(o), de Santstraat (w), Aelbert 
Otten (z, n) 

  ½ het Heijvelt, ca. 2 lopst. Aelbert Otten (o), Anneke 
Koppens (w), een straatje (z), 
Jan Lemmens (n) 

  ½ weijlandt in het Heijvelt, 
ca. 1 lopst. 5 roeden 

Aelbert Otten (o), Anneke 
Koppens (w), de erfgen. (z), 
Jan Lemmens (n) 

  ½ wijland in het Heijvelt, 1 
lopst. 5 roeden 

Nicolaas van Loon (o), 
Anneke Koppens (w), de 
verkoper q.q. (z), Jan 
Lemmens (n) 

  ½ stallinge of molenhuijske 
bij de molen 

Augustinus van Ackerveeken 
(o), de heijde (w), Nicolaas 
van Loon (z), een pad (n) 

Heuvelmans, Jan Johannis inzetter (5500, - g.)   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 8 
t/m 10 

Verkoop onroerend goed niet compleet  28-8-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vergouwen, Cornelis executeur   
Hijmans (Heijmans), Adriaan + erflater / secretaris  Zundert, Rijsbergen en 

Wernhout 
 

  weijke, Lagemierde  
  heijkant  
  halve Smeel  
  Langen acker  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 11  
t/m rij 3, foto 2 

Verzoek /  toestemming verkoop  6-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik momboir / requirant   
Verbaandert, Hendrik de jonge idem   
Leppens, (4 minderj.kind.*) Jan +  Hulsel  
Dircx, Elisabet Ancem + moeder van * huijske, acker en weij- en 

heijlanden 
 

Dirks (Dircx), Jan Ansem requirant   
Paridaens, Antoni schepen   
Martens, Willem idem   
van der Ceelen, Peeter idem   
Hendrikx, Marselis Jan idem   
Kastelijns, Jan    

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 5, rij 3, foto 3 
t/m 8 

Verzoek /  toestemming verkoop  28-8-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem momboir / requirant   
Tops, Jan idem   
Aarts, (3 minderj.kind. *) Jacobus +  Hoogemierde  
Huijbregts, Maria + moeder van *   
  huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, etc., 
Hoogemierde, de Twisselt 

 

Aarts, …….. broer (meerderjarig)   
Aarts, …… zuster (idem)   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Verhagen, Anthonij idem   
Leesten, Francis idem   
van der Ceelen, Peter    
Dijkmans, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 9 Brief betr. div. rechtszaken 3-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………. kwartierschout / partij 
enerzijds 

  

Lurincx, Adriaan tegenpartij   
Verster, ….. afzender sHertogenbosch  
Althoffer, J. stadhouder v. * / 

aanlegger 
  

Esscher ?, R.O. *    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 10 
t/m rij 4, foto 9 

Verzoek /  toestemming verkoop betr. erfdeel 28-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik vader / voogd / 
requirant 

  

Kerkhofs, Hendrik voogd / requirant   
van den Borne, Lambertus * zoon (onmondig)   
van den Borne, Arnoldus * idem   
Sol, Anna Margriet + moeder van *   
Sol, Cornelis + # erflater Reusel  
Mollen, Margareta + e.v. # erflaatster   
Sol, Laurens mede erfgenaam   
Sol, Jan idem   
Sol, Anthonij idem   
Sol, Peternella idem Hulsel  
van den Borne, Peeter mede requirant   
van den Borne, Maria mede requirante   
Huijbregts, Willem president   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
Dijkmans, Pieter idem   
van Heusden, J.    
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4, foto 10 
t/m rij 5, foto 4 

Verkoop onroerend goed  12-1-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Klemans, Adriaan e.v. * verkoper   
Hendricx, Elizabet *    
Nouens (Nouwens), Hendrik e.v. # verkoper   
Hendricx, Petronella #    
Hendricx, Anna verkoopster   
Hendricx, Adriaantje idem   
Hendricx, Adriaan Peter momboir / verkoper   
van Gompel, Gerrit idem   
Hendricx, (3 mind.kind. ^) Hendrik 
Peter 

 Hulsel  

van Gompel, Petronella moeder van ^   
van der Ceelen, Willem koper (No.1) huijsinge, stal, schuur, 

hof en aangelag, ca. 3 lopst. 
40 roeden, Hulsel aan ’t 
Vooreijnde (Voorteijnde) 

den Armen (o), Peter 
Goutsmits (w), de straat (z), 
Hendrik Janssen (n) 

den Hulselsen Armen rentheffer   
van der Heijden, Corstiaen koper (No.2)den Heijbeemdt (w), 2 

lopst. 35 roeden 
de stroom (o), Willem Palms 
(w), Peter Dijkmans (z), Jan 
Adriaans (n) 

het Comptoir der Geestelijke Goederen rentheffer   
Goutsmits, Peter koper (No.3)’t Wilbroek, 2 lopst. 22 

roeden 
Adriaan Swaanen (o), de 
heijde (w), Peter Dijkmans 
(z), de stroom (n) 

Goutsmits, Cornelis koper (No.4)den Timmersbeemdt, 1 
lopst. 25 roeden 

Adriaan Swaanen (o), 
Jacobus Kastelijns (w), 
Hendrik Janssen (z), Peter 
Dijkmans (n) 

  (No.5) het Kwaad heijveldt, 1 
lopst. 6 roeden, ontr. de 
molenbrug (bij No.1) 

de stroom (o), de heijde (w), 
Peter Goutsmits (z), Jan 
Marcelis Hendricx (n) 

  (No.6) heijvelt aan de 
Beecken, 3 lopst. 45 roeden 
(bij No.4) 

Wouter van der A (o), de 
kind. Adr.Verhagen (w), de 
wed. Anthonij Verhagen (z,n) 

Vinken, Peter koper (No.7) het Smeeltje, 48 
roeden inde acker 

Jacobus Kastelijns (o), de 
ackerweg (w), (vrouw) Peter 
Vinken (z), Jac. de Wit (n) 

Klemens (Clemens), Adriaan koper (No.8) het Grieten stuk, 1 
lopst. 4 roeden (in de acker) 

Adriaan Rombouts (o), de 
ackerweg (w, z), Jacobus de 
Wit (n) 

  (No.9) ’t Looijken, 1 lopst. 1 
roeden (in de acker) 

Jan Marc. Hendricx (o), Peter 
Dijkmans (w), Hendrik 
Janssen (z), Jan Goutsmits (n) 

Dijkmans, Pieter bieder   
Vinken, Peter koper (No.10) ’t Willekens schot, 4 

lopst. 15 roeden, aan de 
heijvelden 

Steven Paridaans (o), Peter 
Dijkmans (w), Peter Vinken 
(z), de molenweg (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Hendricx, Peter koper (No.11) den Uijskens 

(Nijskens ?) bogaart , 1 lopst. 
19 roeden 

Jan van der A (o), Peter 
Dijkmans (w), Adriaan 
Swaanen (z), Peter Goutsmits 
(n) 

Swaanen, Adriaan koper (No.12) den Boogaart (in de 
boogerde) 

Peter Dijkmans (o), Peter van 
den Borne (w), de Smeelen 
(z), de wed. Anth.Verhagen 
(n) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 50 
door E.A.M.Verspaandonk 

 16

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto (5) 6 
t/m fiche 6, rij 2, f. 9 

Voogdijrekening begin (foto 5) is het laatste blad ! 31-5-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem momboir   
Strooijbants, …….. ** toesiender   
Strooijbants, (3 onm.kind. *) Goijaart    
de Kort, Jenneke moeder van *   
de Kort, Jan + oom / erflater / 

gildebroeder van # 
  

het Ambrosius gilde #    
van Gils, Peeter huurder kamer  
Fabri, A. idem ackerland  
Janssen, Goijaert idem den Daalacker  
Naijkens, Antonij idem kamer  
van Gils, Dirk idem ackerland  
Hermans, Bernard idem den Daalacker  
Hendrickx, Jan idem huijsinge  
    
Box, H. secretaris / crediteur (salaris)  
van Heusden, J. + secretaris / crediteur (salaris )  
Leesten, Francis crediteur (winkelwaren, was)  
Lemmens, Jacobus armmr.   
van Oerle, Jan crediteur (kaas, boter, bier)  
Verhagen, Antonij schepen   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Janssen, Godefridus crediteur   
Scheij, N. pastoor / crediteur Lagemierde (diensten)  
de Kort, Maria +    
de Vocht, Willem crediteur (waskaarsen)  
…….., wed. de Cort    
van Helmond, Martinus geldschieter   
Sels, Cornelis molenaar / crediteur (meel, loon)  
van Loon, Hendrik dakdekker / crediteur   
Otten, Jan crediteur (doodskist)  
van Loon, Nicolaas idem   
van Ackerveeken, Peter idem (bier)  
van Loon, Elisabeth creditrice (kaas)  
Riebergs, Albert crediteur   
Strooijbants, Maria dochter   
Strooijbants, Johanna ^ idem   
Strooijbants, Jan zoon   
van Gils, Adriaan e.v. ^    
Strooijbants, Gerrit **    
Wittens, Adriaan schepen   
Verhagen, B. idem   
Swaanen, C. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 2, foto 10 
t/m rij 3, foto 7 

(Voogdij)- en kerkrekening met correctie 20-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Albert momboir   
Dijckmans, (6 minderj.kind.) Jan Baptist (kerkmeester) Lagemierde  
Luijten, Jan Jan Baptist kerkmr. Hoogemierde  
Janssens, Hermanus rentgelder   
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Verhagen, Anthonij rentgelder   
Huijbregts, Peter Willem idem   
Otten, Adriaan idem   
Panenborgh, Peter idem   
Panenborgh, Helena rentgeldster   
van Helmondt, Peter rentgelder   
den Armen van Hooge- en Lagemierde idem   
van Loon, Nicolaas idem   
van Loon, Jan Anthonij idem   
Swaanen, Hendrik idem   
Palms, Willem idem   
Lemmens, Wouter idem   
van Dooren, (kind.) Jan rentgelders   
van Loon, Jan rentgelder   
Blankers, Anthonij idem   
van de Sanden, Adriaan idem   
Strooijbants, (kind.) Goijaart rentgelders   
Janssens, Goijaart c.s. idem   
van Baar, Anthonij (i.n.v. vrouw) rentgelder   
van den Borne, Peter idem   
…….., wed.v. Embregt Lemmens rentgeldster   
Kastelijns, Jacobus rentgelder   
van de Water, Abraham koster / schoolmr. / 

crediteur 
(bezems)  

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs idem   
van Heusden, J. secretaris   
Tops, J. kerkmr.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 8 
t/m fiche 7, rij 3, f. 10 

Voogdijrekening met afrekening 21-9-1752 (24) 25-6-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Sanden, Willem administr. momboir / 
crediteur 

(arbeidsloon, kostgeld)  

Crollen, (kind.) Adriaen    
Crollen, Adriaen + *  Hoogemierde  
Schot, Elisabeth + 1e e.v. *    
vander Heijden, Jenna + 2e e.v. *    
Baesen, Anna + 3e e.v. *    
van Weensel, Anna 4e e.v. / wed.v. *    
Lemmens, Walterus Wouter toesiender / crediteur (arbeidsloon)  
vander Heijden, Jan idem Bladel  
Baesen, Jan idem   
van Weensel, Hendrick idem   
Crollen, Peeter + eerder momboir   
Crollen, Maria + erflaatster   
Crollen, Catolijn + idem   
Crollen, Hendrick zoon (onm.)   
Crollen, Matijs idem   
Crols (Crollen), Joriaen # idem   
Crollen, Cornelis idem naar Brussel  
Crollen, Maria Adriaen dochter (onm.)   
Crollen, Jan Batist ** zoon (onm.)   
Crollen, Jenneken Adriaen dochter (onm.)   
Crollen, Jan (= ** ?) zoon (onm.)   
  den Hoogen acker  
  den Ouden dijckacker  
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Aerts, Willem borgemr.   
van Beers, Wouter crediteur (arbeidsloon)  
vanden Bergh, Catrina creditrice (kostgeld)  
van den Bergh, Goijaert crediteur   
vanden Bergh, (erfgen.) Jan crediteuren (verteer)  
Bierens, Dielis borgemr.   
vanden Bocht, Peeter crediteur (dorsen etc., kostgeld)  
van den Borne, Jacobus collecteur / crediteur (bier, waren, verteer)  
Coppens, Wouter molenaar / crediteur (granen)  
de Cordt (Cort), Aelbert raaimaker / crediteur (winkelwaren, hout, 

arbeidsloon) 
 

Crollen, Geertruij creditrice (lening)  
Crols (Crollen), Francis crediteur (lening)  
Deckers, ……. vorster   
Doeckens, hr. Marcus rooms priester / cred. Hoogemierde (kerkgelden, 

lening) 
 

Ente, Hendrick schoolmr. / mr. kuiper 
/ crediteur 

(boeken, schoolgeld, 
arbeidsloon) 

 

van Gervel (Gerven ), Hendrick crediteur (koe)  
van Heijst, Antonij idem (haver)  
Hermans, Wouter idem (arbeidsloon, blockhout)  
van den Heuvel, Jan kerkmr.   
van Hoof, Peeter crediteur   
Huijbregs (Huijbrechts), Poulus idem (arbeidsloon)  
Jacobs, Peeter idem (schoenen)  
Jansen, Jan kerkmr.   
Laenen, G. chirurgijn / crediteur (snijden van den kanker v. #)  
van Laerhooven, Stoffel crediteur (-trice ?) (reis naar Hoogstraten)  
van Leendt, Jan Batist collecteur   
Leijten, jan armmr. / crediteur (arbeidsloon)  
Lemmens, Adriaen collecteur   
Lemmens, Jan borgemr. / crediteur (huur erfgoed)  
Lemmens, Jenneken creditrice (spinnen)  
Lemmens, Wouter Jan borgemr.   
Luijten, Hendrick crediteur (bier)  
Luijten, Jacobus borgemr.   
………, wed.v. Jacobus Luijten creditrice (winkelwaren)  
Luijten, Thomas crediteur (kostgeld)  
Martens, Anna creditrice (kostgeld)  
Martens, Jan crediteur (bomen)  
…….., wed.v. Jan Martens creditrice (boekweit)  
Martens, Maria idem (winkelwaren)  
Martens, Marten Jan borgemr.   
Martens, Wouter Jan kerkmr.   
Miermans (Miertmans), Cornelis rentheffer / crediteur (hout, honing, lening)  
Miermans, Peeter verp.beurder   
van Noeijen, Elisabet creditrice (verzorging zieke / 

besmettelijke ziekte) 
 

van Oisterwijck, Jan rentheffer   
van Oisterwijck, Matijs geldschieter   
Paridaens, Adriaen armmr.   
Pasmans, Jan verhuurder / crediteur  (huur)  
Patronus, ……. secretaris / crediteur (schrijfwerk etc.)  
Plompen, Jacobus crediteur (bomen)  
van de Poel, Peeter idem (winkelwaren)  
Rinckels, Aert idem Lagemierde (winkelwaren)  
vander Sande, Cornelis idem (reis nr. Bergeijk, Bladel)  
vande Sande, Marten idem (wol)  
vande Sande, Willem borgemr.   
Schoormans, Jan idem   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 50 
door E.A.M.Verspaandonk 

 19

Schoormans, Louvrijs (Laureijs) collecteur   
Schots, Anna creditrice (kleding maken)  
Schots, Cornelis collecteur   
Spaenjoel (Panjoel), Christiaen crediteur (ijzerwerk)  
Staas, Peeter borgemr.   
van Steensel, Simon Jansen crediteur (kousen)  
Steevens, Jan borgemr.   
Verbaendert, Lambert collecteur   
Verspaendonck, Jan  (huurloon)  
Verspaendonck, Steeven collecteur   
Verspaendonck, Willem crediteur (reizen naar Turnhout, 

Bergeijk etc. v. medicijnen) 
 

Vliegen, Christina e.v. Peeter van den 
Borne 

creditrice Lagemierde (winkelwaren)  

Vroomans, Peeter borgemr.   
Vroomens (Vromans), Thomas borgemr.   
Willems, Jacobus borgemr.   
Willems, Josep borgemr.   
Patronus, F. (secretaris)   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Lemmens, Jan schepen   
van de Graaf, A. subst. secretaris   
Crollen, Jan Batist (nu meerderj.) 1752 zoon 1e huw.   
Crollen, Cornelis (nu meerderj.) 1752 idem   
Simons, Elisabet Jan + moeder / e. 1e huw.   
van den Berg, Jan schepen 1752   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 11 
t/m rij 4, foto 3 

Geschil (niet compleet) betr. eigendom / erfpachtkwestie 
verband met Mierde niet duidelijk ! 

ca. 1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Sivert # vader / voogd / eigen.   
Siverts, Jacob zoon   
Pauw, Claes Willems * pachter 1582 9 morgens Vicarie lants in 

den Ambachte van 
Moordrecht 

1600: Claes Claessens Pauw 
(o), Cornelis Claessens Pauw 
(w) streckende van de thiende 
wech aff tot inde Issel (Yssel) 

Pauw, Willem Claessen zoon v. *   
Gerits, Neeltgen wed.v. #    
Quelvisch, Lisbet Jans ^ daarna eigenares / 

tante van ** 
  

Jonge Cuijper, Antonis Cornelis e.v. ^    
Leenderts, Jan ** stierman / boomsluiter 

/daarna eigenaar  
den Briel  

Pauw, Claes Claessen pachter 1620   
Pauw, Cornelis Claessen    
Pauw, Claes Cornelis pachter 1637   
Baes, Leendert Janssen alias den Endt  zoon v. ## / aanlegger   
den Endt, Jan Pieters ##    
Leenders, Annetgen ## zuster van **   
Baes, Jan Leenderts alias den Endt    
Staten van Hollant en Westvrieslant    
  de Issel (Yssel)  
Coeckebacker, Cornelis Leendertse notaris   
van Hijselendoorn, Cornelis procureur   
Deijm, Maerten procureur aanlegger   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 4 / 5 Leenbrief  22-10-1753 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Goes, Franc praeses (president)   
Rade ende Leenhove van Braband etc.  sGravenhage  
Waele, Hendrick zoon v. *   
Waele, Reijnier Willems + *    
Hoeufft, Pompejus raad   
Chanquion, Pieter idem   
  hoeve lands, huijzen, landen, 

beempden, bosschen, etc. 
genaemt de Hoeve van ’t 
Bellicum  van outs ten bosch 
geleven tot Bladel in 
Helmondt met manschappen 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 6 
t/m 9 

Voogdijrekening  29-8-1588 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voirt, Jan momboir   
vanden Hertganck, Sebastiaen Peters toesiender   
Danijels, (onm.kind.) Henrick Willems    
Coppen, Peter huurder stede  
  de hofstadt  
  ackerken, ca. 1 lopst., Berze 

(Beers / Middelbeers) 
 

Kemps, Niclaeus rentgelder   
Gijben, Lodewijck idem   
……., wed.v. Cornelis vanden Ven rentgeldster   
Mertens, Jan den ouden collecteur   
Mertens, Jan den jongen alias Vogel bedesetter   
Dijckmans, Corstiaen Peter schepen Lagemierde  
Mertens, Jan Jans idem   
(Danijels), Hans zoon sHertogenbosch  
Ceunen, Steven tussenpersoon   
(Danijels), Heijn zoon   
Goijaerts, Henrick crediteur (dakdekken)  
  Turnhout (hooi en stro ‘int 

onderhout des legers’/oorlog) 
 

Ceunen, Cornelis neef / crediteur   
Goijaerts, Gerard h.geestmr.    
Otten, Adriaen crediteur Beeck (Hilvarenbeek)  
vanden Venne, Baetken creditrice (huur / arbeid)  
vanden Berge, Go. stadhouder   
Verspaendonck, Jan Ariaens schepen   
van Vucht, Arnold Henricx subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 10 
en 11 

Gelofte / vestiging van rente  17-1-1538 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jueten, Amijs Jan (en h.vrouw) gelovers / rentgelders gelage metter timmeringen, 2 
lopst., Lagemierde aent 

de gem. straet, de gelovers 
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Vloijeijnde 
van Dunne, hr. Zeger Dijrcs priester / rentheffer   
Paridaens, Jan Jans schepen   
Lambrechts, Frans idem   
Wouters, … ? secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 12 
en rij 5, foto 1 

Afrekening / inventaris nalatenschap fragment ca. 1550 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………, hr. Frans    
………., Jan    
Goijaerts, Joris crediteur   
Danijels, Wijllem idem   
……….., Matheeus idem Beeck (Hilvarenbeek) int 

manhuijs 
 

Scuermans, Joest Wouter ?  Joest kleinzoon   
Dijrcs (Dircx), …… Aerts momboir   
Joest, Jan Peters toesiender   
Dijrcs, Jan Peters e.v. *    
………., Lijsbet * dochter    
Scuermans, Joest  + erflater   
Scuermans, Cornelia ? dochter   
Franssen, Wouter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 2 Kwitantie  8-9-1638 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……., wed.v. Dirck Michiels debitrice   
Jansen, Antonis schepen   
Colen, Wouter Peter idem   
Becken (Beecken / Beken), Jacop ontvanger / momboir   
Wouters, Mateus momboir   
Jansen, Jan +    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 3, 4 
en 7 ? 

Verkoop extract uit verkoopboek 10 (18)-2-1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Micielsen (Michielsen), Jan verkoper   
Bernouts, Jacop (i.n.v. kinderen*) idem   
Michielsen, Magriet moeder van *   
Meeus, Aert Jan momboir / verkoper   
Henricx, Goijaert toesiender / idem   
Michielsen, (onm.kind.) Wouter    
Fabri, Niclaus Henricx lasthebbende v. #   
Breecpot, Niclaus # momboir / vader   
Breecpot, (onm.kind ^ ) Niclaus  Antwerpen  
Michielsen, Alit moeder van ^   
Mijssen, Michiel Joos + (en h.vr.+) erflaters   
Plompen, Willem gastheer   
Huijbrechts, Bertolomeeus koper …..  
Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis idem   
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Fabri, Nic. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 5 / 6 Verkoop extract uit schepenregister 23-12-1611 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Henrick Jan momboir / verkoper   
Verspreuwel, Henrick toesiender / idem   
Dielis, (onm.kind) Ansem Oriaen +    
Miertmans, Wouter Cornelis adviseur   
Seegers, Henrick idem   
van Mol, Geerit idem   
vanden Broeck, Jan idem   
van Mol, Dierick Geeraerts idem   
Miertmans, Jan Cornelis idem   
Hermans, Herman Peeter idem   
……, Anneken wed.v. Ansem Oriaen 
Dielis 

koopster ½ erffsteede, Hoogemierde 
aende Twisselt 

 

Broecx, Dierick Toomas schepen   
Mesmaeckers, Jan Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 8 Memorie betr. inkomsten v.d. kerk ca. 1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bockholt, ……. rentmr.   
Swaenen, Jacop    
Laurens, Steeven    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 9 Verklaring betr. verkoop d.d. 23-12-1652 na 23-12-1652 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Varlen, Ottho Jansen vorster / deponent Mijerde (vrijheijt v.-)  
Tijellemans (Tielmans), Wijllem Jan requirant   
Rijsboes (Rijsbos), mr. Jan idem   
  den Reijnkens bocht  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 10 Verpachting en gelofte  13-4-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jooris, Jan  
(Antonissen ?) 

momboir / verpachter   

Cornelis, Dielis toesiender / idem   
Jooris, Maeij  onmondige   
Aerts, Engel Wouter pachtster huijs, erffenissen  
Cornelis, Aert schepen   
………, Herman idem   
…….., Jenneken wed.v. Wouter Aertsen geloveres   
Vervoort, Peeter Jans assistent   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 10 Erfwisseling niet compleet 17-7-1642 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 50 
door E.A.M.Verspaandonk 

 23

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Strobants, Jacop Jan (en h.vr.) verkrijgers ……..  
Woutersen, Wouter Goijaert * verkrijger   
………, Catelijn e.v. * verkrijgster stuck huijsinge, erffenissen, 

ca. 3 ½ spijnts. 
 

Seegers, (erfgen.) Henrick daarvoor eigenaars   
Sweerts, Peter schepen   
Jansen, Herman idem   
Sweerts, Jan idem   
Scuermans, Antonis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 11 
en 12 

Verkoop van roerende goederen niet compleet ca. 1641 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Ment (Clement) koper   
Cornelis, Aert idem   
Willen, Jan Adriaen idem   
Moorsen, Henrick idem   
Jansen, Leenaert idem   
Aert, Jan    
Peeters, Goijaert    
Paridaens, Henrick    
  ’t Ven   
Aert, Jan Peeter huurder het Vonderbroeck ?  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 1 / 2 Memorie betr. rechtzaak ……… 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wijnen, Henrick c.s. partij enerzijds   
Reijnders, Michiel partij anderzijds   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 1  Transport  31-8-1645 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Jan transportant   
Geeraerts, Willem Wouter verkrijger ½ heijvelt aende Molenstrate, 

ca. 1 lopst. 
de erfgen. Jan Peeters (o), de 
erfgen. Jan Oriaens Leijten 
(z), ander deel (w), mr. Jan 
van Mol e.a. (n) 

Verspaendonck, Dielis schepen   
Scuermans, Antonis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 1  Transport  31-8-1645 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scotsen, Corstiaen Jan transportant   
Geeraerts, Willem Wouter verkrijger stuck heijvelt, ca. 1 spijnts. Jan Miertmans (o), de erfgen. 

Jan Oriaens (z), Goijaert 
Mattijs Aerts (w), de erfgen. 
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Jan Peeter Scuermans (n) 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 2 Notities ondersteboven 1558 / 1566 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van ……., (erfgen.) Peeter  (deling)  
  den Vossenhof  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 3 
t/m 6  

Overeenkomst (copie) betr. onderhoud kinderen 16-12-1738 en 
25-4-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Jan momboir   
Dijkmans, Dirk toesiender   
Wittens, (4 onm.kind.*) Jan +    
Dijkmans, Peternelle moeder v. * / bruid   
van den Borne, Jacobus bruidegom   
Wittens, Josina    
Schoormans, Nicolaes #    
Schoormans, Willemijne dochter v. #   
Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem   
Patronus, F. secretaris   
van Heusden, J. secretaris 1778   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 7 
t/m 9 

Advies van advocaat betr. nalatenschap 20-10-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Jan Janssen wedn.v. * a.s. bruidegom   
Meijs, Mechel Wouter  + *    
Wittens, (2 kind.) Jan Janssen    
Lemmens, Govart momboir   
van de Laer, Jan + wedn.v. # erflater Bavel  
Meijs, Margareta + # tante van *   
Vijmers / Wijmers ?, A. advocaat Breda  
Schalck, P. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 10 
t/m rij 2, foto 1 

Verzoek / toestemmig  betr. verkoop onr. goed 12-1-1769  
16-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Officier en Schepenen geadresseerden Hooge- Lagemierde, Hulsel  
van Beers, Laurens momboir / verzoeker   
van Loon, Jan Peter idem   
van Beers, (5 minderj.kind.) Peter +    
van Loon, Jan Antoni vader / voogd / verz.   
van Loon, (2 onm.kind.*) Jan Antoni    
van Beers, Anne + moeder van *   
van Beers, Willem + grootvader / erflater steede, aangelag, Lagemierde 

het Mispeleinde 
 

van Beers, Nicolaas eigenaar 4/7   
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Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Dirks, Peter idem   
van der Cheelen (Ceelen), Peter idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 2 
t/m rij 3, foto 5 

Voogdijrekening  28-9-1756 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Johan momboir   
Frederix, Peter toesiender   
Frederix, (minderj.kind *) Dirck    
van den Bergh, Catharina + moeder van *   
Patronus, Frans secretaris / crediteur (taxatie, schrijfwerk etc.)  
……., Peternel wed.v. Jan de Cort creditrice (verteer)  
van Zon, Hendrick koper (waskuip)  
Rombouts, W. schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Vromans, Thomas idem   
Duijtz, E. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 6 
t/m 9 

Verzoek om toestemming betr. verkoop onr. goed 23-2-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Cornelis vader / verzoeker   
Coolen, Walterus schepen / gec. momb. / 

verzoeker 
  

Coolen, Jan toesiender / verzoeker   
Coolen, (onm.kind.*) Cornelis    
Dijkmans, Anneken + moeder van *   
Peeters, Catelijn Herman moeder v. # / verz.   
Dijkmans, (kind. #) Magiel +    
van Loon, peter schepen / gec. momb.   
Peeters, Peeter Herman toesiender   
Dijkmans, Embregt + ^ grootvader / erflater Lagemierde  
Adriaensen, Elisabeth Steeven + e.v. ^ grootm. / erflaatster   
Dijkmans, Mattijs ** aspirant koper steede, Lagemierde  
Verbruggen, Jenneken e.v. **    
van den Bergh, Jan ## aspirant koper steede, Hoogemierde  
Dijkmans, Adriaentje e.v. ##    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 10 
t/m rij 4, foto 5 

Staat en inventaris besmettelijke ziekte ‘ alwaar 
niemand durfde verscheijnen’ pest ? 

11-12-1723 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Jan + * erflater Lagemierde  
Plompen, Anneke + e.v. * erflaatster   
Paridaans, (onm.kind.) Jan    
van Loon, Anthonie momboir   
van Dooren, Cornelis toesiender   
Paridaans, Anne Marie inventarisante / oudste 

dochter 
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Raamakers, Adriaan schepen   
van Hoogstraten, Willem idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 6 
t/m fiche 9, rij 2, f. 2 

Voogdijrekening  15-3-1754 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Jan momboir   
Dijckmans, Matijs toesiender   
vanden Bergh, Jan + # vader   
vanden Bergh, Elisabet Jan ^ dochter / vroeger onm. naar Poppel  
Dijckmans, Adriaentje + wed.v. # moeder    
Huijbregs, Gerardus (Gerrit) e.v. ^    
vanden Bergh, Catarina * + dochter   
Fredricx, Dirck e.v. * huurder de groote steede  
van Arendonck, Jan Jansen huurder de cleijne steede  
van Gerven, Hendrick idem idem  
  gedane carvrachten inde 

armeetijde vanden laetsten 
oirlogh (oorlog) 

 

vanden Borne, Jacobus crediteur (bier)  
vanden Borne, Jan collecteur verponding   
vanden Borne, Peeter crediteur (nagels)  
Coolen, Joost collecteur   
Dijckmans, Embert crediteur (vitten, lijmen)  
Doukens, hr. Marius priester / crediteur (kerkdiensten)  
den Elsacker, Willem schoolmr. / crediteur Poppel  
van Gorp, Hendrick crediteur (dakdekken)  
van Helmondt, Wouter armmr.   
Hendricx, Jan timmerman / crediteur (loon)  
Hendricx, Peeter crediteur (latten, arbeidsloon)  
vanden Heuvel, Jan kerkmr.   
Jansen, Hendrick Clement knecht / crediteur (huurloon)  
de Jongh, Elisabet Adriaen creditrice Poppel (kostgeld)  
van Laerhooven, Antonij armmr.   
Lemmens, Peeter collecteur   
van Loon, Nicolaas metselaar / crediteur (loon)  
Martens, Marten Jan kerkmr.   
Martens, Matijs timmerman /crediteur (winkelwaren, arbeidsloon, 

nagels) 
 

Panioel (Panjoel), Christiaen smid / crediteur (loon)  
Pasmans, Antonij schoenmaker / credit. (loon)  
Patronus, F. secretaris / crediteur (schrijfwerk etc.)  
Peeters, Jan wever / crediteur (weefloon)  
van Rooij, Paulus kerkmr.   
vande Sande, Tomas armmr.   
Schoormans, Catolijn creditrice (lening)  
Schoormans, Jan Batist collecteur   
Schots, Cornelis crediteur   
Schots, Jan crediteur (lening)  
Staes, Peeter borgemr. Hoogemierde  
Timmermans, Jan crediteur (reparatie huis)  
Vroomans, Peeter borgemr.   
vande Waeter, Joannes renheffer   
Willems, Jacobus borgemr.   
van Hoof, Peeter president   
van Leendt, Jan Baptist idem   
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Schoormans, Laurens schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 3 / 4 Verzoek om advies betr. geschil over erfdeling 2-1-1631 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Raden van Brabant geadresseerden   
Willems, Marcelis oom / momboir 

/requirant 
  

Jacops, (onm.kind.) Henricxken Henrick 
Willem + 

   

Leijten, Joos Aerts mede erfgenaam   
Boonaerts, ….. deurwaarder   
Fabri, ….. secretaris    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 5 
t/m 8 

Brief (copie) betr. geschil over erfdeling na 13-2-1631 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Marcelis Willem momboir / part.enerz.   
Jacops, (onm.kind.) Hendericxken 
Henrick Willem + 

partij enerzijds   

Leijten, Joos Aerts (i.n.v. vrouw) partij anderzijds   
Moonen, Dionijs schepen 1624   
Jansen, Adriaen idem   
Joachims, Geeraert deurwaarder   
Wouters, Goijaert schepen Hoogemierde  
Oriaensen, Jan idem   
Geeraerts, Wouter idem   
Mertens, Jan Jans    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 9 
t/m 11 

Brief / verzoek om ordonnantie aan 
schepenen en antwoord 

betr. rechtzaak 2-10-1617 en  
2-10-1617 / 12-10 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Marcelis verweerder   
Smets, Wouter Henricx aanlegger   
Vloots, G. Peeters afzender   
    
Fourdin, A. ? (Raad van Brabant) afzender Brussel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 12 
en rij 3, foto 1 

Hernieuwing procuratie  22-5-1612 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……., Lijsken wed.v. * constituante   
Franssen, Wouter + * in leven secretaris   
Jacops, Marcelis Willem momboir   
Erreven (Erven), Peter Handericx schout   
Jacops, Handerick W. wethouder   
Moonen, Dionijs Huijbrechs idem   
Leijten, Hermen…. Dierick idem   
vander Voort, Jan idem   
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Jans, Paridaen idem   
Geraerts, Wilbort idem   
den Rade van Brabant    
Goossens, mr. Geraert procureur / gemacht.   
Fabrij, Niclaes (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 2 Brief / ordonnantie  5-4-1630 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 (schepenen) / 
geadresseerden 

  

Willems, Marcelis requirant   
Lenure ?, L. afzender Brussel (raad v. Brabant)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 3 Verslag v.d. vorster betr. rechtzaak 9-10-1630 / 7-12-1630 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemssen, Marselis requirant / part.enerz.   
Leijten, Joest Aert * tegenpartij   
…….., Maeijken e.v. *    
Goijaerts, Geeraert schepen   
Marttenssen, Jan Jans vorster Mierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 4 / 5 Memorie betr. geschil over erfdeling na 22-10-1629 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Joos momboir goederen Hoogemierde  
…………. (kinderen)  goederen Lagemierde  
………., Jacop vader   
………., Geerart oudste zoon   
Peters, Jan    
Thomas, Dirck schepen   
Geerits, Wouter idem   
Willems, Marcelis    
Jacops, Jan    
Jans, Hendrick    
van Goirl, Claes    
van Diest, Lodowijck    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 6 
t/m fiche 10, rij 3, f. 9 

Voogdijrekening  6-11-1756 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Cornelis momboir   
Martens, Mattijs toesiender   
Dijckmans, (5 minderj.kind.*) Mattijs +    
Verbruggen, Jenneken + moeder van *   
Dijckmans, Elisabeth ^    
Dijckmans, Embregt zoon ?   
Dijckmans, Hermanus    
Dijckmans, Peter zoon    
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Dijckmans, Antonet dochter    
van Loon, Nicolaes (i.n.v. vrouw) debiteur   
van Beers, Willem collecteur   
vanden Bergh, Jan crediteur (lening)  
vanden Borne, Peeter collecteur Lagemierde  
Colen, Adriaen rentheffer Bladel  
Colen, Jan rentheffer Bladel  
Coolen, Joost mr. smid / crediteur (smeden)  
Coolen, Wouterus armmr.   
Deckers, Jacobus vorster / crediteur (publicaties)  
Dijckmans, (kind.) Michiel rentheffers   
Faebrij (Fabri), Hendrick Peter rentheffer Bladel  
Goris, Marten armmr.   
vande Graaff, Abraham (notaris) / crediteur   
vander Grinten, J. crediteur (gedistilleerd water)  
Hermans, Peeter borgemr.   
vanden Heuvel, D. pastoor / crediteur (kerkdiensten)  
Hooff, Claes mr. linnenwever /cred. Hoogemierde (weven)  
Huijbregts, Goijaert crediteur (winkelwaren)  
Leesten, Jan verp.beurder / credit. (winkelwaren)  
van Loon, Claes mr. metselaar / credit. (reparaties)  
van Loon, Jan e.v. ^    
Luijten, Adriaen borgemr.   
Luijten, Jan Batist armmr.   
Nauwens (Nouwens), Hendrick collecteur   
Otten, Aelbert Jan borgemr.   
…….., wed.v. Adriaen Paridaens (collecteur)   
Pasmans, Antonij mr. schoenm. / credit. (schoenen maken / lappen)  
vande Put, Gevert (Govert) crediteur (klot)  
vande Sande, Adriaen Wouter kerkmr. Lagemierde  
vande Sande, Jan Martens idem   
vande Sande, Wouter borgemr.   
Schoormans, Willem verp.beurder   
Smits, Anthonius Christianus crediteur (laken)  
Swanen, Hendrik collect. verponding   
Verhaegen, Jan borgemr.   
Verpannen, Peter crediteur (kaarsen)  
Vincken, Adriaen collecteur / crediteur (winkelwaren)  
de Volder, Peter e.v. # crediteur (koe)  
……., Barbera wed.v. .. Verhagen #    
de Voogt, Jacobus crediteur (vlas)  
Willems, Jacobus Jacob idem (bier, koeiehuiden)  
Willems, Joseph crediteur (arbeidsloon)  
Willems, Philip Jacob collecteur   
Woestenberg, Dirck kerkmr.   
Rombouts, W. loco officier   
vande Sande, Wouter schepen   
vanden Borne, Peter idem   
Duijtz, E. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 3, foto 10 Verhuur  15-9-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Josina onmondige   
de Kort, Aelbertus momboir / verhuurder   
van den Borne, Peeter huurder huijsinge, hof etc., 

Lagemierde 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 3, foto 11 
en 12 

Opdracht aan de vorster betr. aanzegging voogdij 7-4-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven beoogd momboir Hoogemierde  
Adriaans, (minderj.kind.) Marten +    
van Hoogstraten, Francis schepen   
van Doren, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 4, foto 1 
t/m 11 

Overeenkomst (i.p.v. deling) (copie)  12-2-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Johannes (meerderj.) zoon 1e huw./ partij 
enerzijds 

  

Lemmens, Goijaert momboir / part.enerz.   
Wittens, Josina (onm.) dochter 1e huw.   
Wittens, Jan Jansen + * vader   
Meijs, Megghel Joost + 1e e.v. * moeder   
Dijkmans, Peternelle wed.v. * partij anderzijds   
Meijs, Margriet Joost + erflaatster   
Wittens, Anneke + begijntje / erflaatster Turnhout  
Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Verhagen, Jan idem Hulsel  
van der Heijden, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 4, foto 12 
en rij 5, foto 1 

Ordonnantie hoort in archief v. Oisterwijk 3-7-1716 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen / 
opdrachtgevers 

Oisterwijk  

Aerts, Jacob Jan gewezen borgemr.   
van Esch, Willem Jansz. e.v. *    
van Rijswijck, Maria Jan Ariens *    
van Rijswijck, Cornelis Jan Ariens    
van Rijswijck, Francoijs Jan Ariens    
van Rijswijck, Jan Ariens (+) gewezen borgemr.   
vanden Boer, Hendrick requirant   
Teurlingh, Aert Egei idem   
den Armen tafel, Oisterwijk    
Peijnenborgh, ….. schepen (afwezig)   
Althoffer, Js. ondertekenaar   

 

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

Ordonnantie hoort in archief v. Oisterwijk 30-4-1716 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen / 
opdrachtgevers 

Oisterwijk  

van Esch, Willem Jansz e.v. *    
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van Rijswijck, Maria Jan Ariens *    
van Rijswijck, Cornelis Jan Ariens    
van Rijswijck, Francois Jan Ariens    
van Rijswijck, Jan Ariens den ouden + gewezen borgemr.    
Aerts, Jacob Jan gewezen borgemr.   
vanden Boer, Hendrick schepen   
Teurlincx, Aert Egei idem   
van de Water, ….. idem   
Wilich, …… idem   
Deckers, ……. idem   
Peijnenborgh, ….. idem   
Althoffer, Js. ondertekenaar   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 5, foto 6 
en 7 

Brief betr. erfdeling 5-4-1630 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen / 
geadresseerden 

  

Willems, Marcelis oom / momboir / 
requirant 

  

Jacops, (onm.kind.) Henricxken Henrick 
Willem + 

   

Jacops, Henrick Willem + erflater   
Leijten, Joos oom /mede erfgenaam   
Questues, A. ? ondertekenaar   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 5, foto 8 Extract van erfdeling  20-2-1624 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, (kind.) Hendrick Willem condividenten   
Jacops, Henrick bewoner / gebruiker huijsken, erffenissen, 

Lagemierde 
 

  huijs, hoff met den dries 
daeraen, met het Buchtken 

 

  den Hoogenbocht  
  den Kesieacker  
  den Gerstacker  
  den Boonacker  
  den Bosacker  
  den Hoogendries  
  de Berschot  
  het Suijeken  
  de heijvelden  
  het Beecxken  
  den Hoogemiertschen beempt  
  het Raecscot  
Jacops, Marcelis rentheffer   
  den Saerdonck cijns  
van Dijcke, mr. Guiliam condivident 1e kavel   
Joosten, Antonis idem   
Leijten, Joos condivident 2e kavel   
Geeritsten, (kind.) Jacop idem   
Jansen, Adriaen schepen   
Moonen, Jan Dionijs idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 5, foto 9 
en 10 

Verzoek  betr. erfdeling 22-10-1629 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Hendrick Willem + erflater   
Jacops, Marij Henrick Willem condividente    
Jacops, (onm.kind.) Hendericxken 
Henrick Willem + * 

condividenten 1/3 hoeve, Lagemierde , den 
Braaechoeck 

 

  kavel , Hoogemierde  
Willems, Marcelis oom / requirant   
Leijten, Joos Aerts momboir v. *   
Jansen, Adriaen schepen   
Tijs, Jan Jans idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 5, foto 11 
en 12 

Extract uit het schepenregister betr. verzoek om erfdeling 23-2-1630 
sprokkelmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Marcelis i.n.v. oom / requirant   
Gerits, (onm.kind.*) Jacop    
Jacops, Henricxken Henrick Willem moeder van *   
Leijten, Joos Aerts (i.n.v. vrouw) mede eigenaars   
Wouters, Goijaert schepen   
Gijssen, Jan Ariaen idem   
Fabri, Nic. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 1 
en 2 

Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling (copie) 10-10-1560 (1593) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorop, Anthonis Paridaens gelover den Vilacker, Hoogemierde de gelover (zijde, einde), 
Godshuijs van Everbode 
(zijde), de gelover (einde) 

van Gorop, Yde Paridaens (en man) gelovers den Loacker, Hoogemierde godshuijs van Everbode 
(zijde, einde), de kind. Dirick 
Tonis, Frans Lemmens 

Peeters, Jacomijn * creditrice   
van Gorop, Jutta Paridaens moeder van *   
Lemmens, Frans schepen   
van Loven, Claes idem   
Gwalteri (Wouters), Pe. secretaris   
van Hees, Aert Petersen notaris (1593)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 3  
en 4 

Brief (copie) betr. verzoek om erfdeling 16-11-1630 en  
4 (5)-12-1630 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

den Cancellier geadresseerde   
Willems, Marcelis oom / momboir / 

requirant 
  

Jacops, (onm.kind.) Hendricxken 
Hendrick Willem 
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Leijten, Joos tegenpartij   
vander Waerden, C. ondertekenaar   
Gaillard, C.    
Goijaerts, Geraert president   
Jans, Henrick  schepen   
Jans, Laureijs idem   
Mathijs, Jan idem   
Adriaens, Jan idem   
Bonaerts, J. vorster ?   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 5  
en 6 

Brief / verzoek betr. erfdeling 31-5-1630 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wilms (Willems), Marcelis i.n.v. oom / verzoeker   
Jacops, (kind.) Hendricxken Hendrick 
Willem 

   

Aerts, Joos (i.n.v. vrouw) momboir / tegenpartij   
Fabri, …… secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 7  
en 8 

Brief / verzoek betr. erfdeling 23-2-1630 
sprokkelmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wilms (Willems), Marcelis oom / verzoeker   
Geerits, (onm.kind. *) Jacop    
Jacops, Hendricxken Hendrick Willem  moeder van *   
Leijten, Joost Aert (i.n.v. vrouw) momboir / tegenpartij   
Wauters, Goijaert schepen   
Gijsen, Jan Ariaensen ? idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 9 
t/m rij 2, foto 2 

Verkoop van roerende goederen, koren 
en vee 

 19-7-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Phlip alias Othoven verkoper   
van Gorop,Dirck momboir / verkoper   
Jansen, Jan toesiender / idem   
Stevens, (kind.) Heijltje +    
Leijten, Hendrick Aert koper (koren)  
Joris, Ariaen idem (koren)  
Wittens, Jan idem / borg (haver, koolplanten, oskalf)  
………, Flip  zoon / koper (spurrie, hoenders, koe, 

ijzeren ketel 2x, spaeij, zicht, 
zeef, hael, lamp) 

 

Goutsmit, Jan koper (koren, kalf)  
Aerts, Baltes idem (gras)  
Jansen, Pauwels idem (koolplanten)  
………. smid / koper (haan)  
………. secretaris / koper (hoenders)  
Verspeeck, Antoni koper (hoenders)  
Maes, Jan borg   
Jacobs, Hendrick koper / borg (zwart kalf)  
Leijtens, Claes koper (trog)  
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Schoormans, Jan # idem (aardkar)  
Leijten, Hendrick idem (moespot)  
………., Heeltje (Heijlke) dochter / koopster (bed)  
………, Maijke dochter   
Tijssen, Jan #    
van Goerop (Gorop), Fliep ?    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 2, foto 3 
t/m 8 

Boedelrekening  17-10-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorop, Dirck momboir   
Jansen, Jan toesiender   
Stevens, (kind.) Heijltje +  
(alias Othoven) 

   

…….., Maijken dochter   
Aerts, Baltes verp.beurder / credit. (winkelwaren)  
Ariaens, Goijaert borgemr.   
van Boxel, Marten idem   
Corstiaens, Hendrick idem   
Dijkmans, Embregt crediteur (winkelwaren)  
van Gorop, Gojaert idem (arbeidsloon)  
Jacops, Hendrick borgemr.   
Jansen, Paulus verp.beurder   
Joris, Jan crediteur (arbeidsloon)  
Leijtens, Claes borgemr.   
Leijtens, Hendrick borgemr. / crediteur (winkelwaren)  
Maes, Jan commerborgemr.   
Martens, Maijken (borgemr.)   
van Mol, Dirck collecteur   
vanden Sande, Wouter borgemr.   
Schoormans, Claes idem   
Schoormans, Heijltje Lavreijs (borgemr.)   
Schoormans, Jan borgemr.   
Schoormans, Jan Ariaen collecteur   
Schoormans, Willem Ariaen collecteur / crediteur (arbeidsloon)  
Schuermans, Dielis borgemr.   
vander Speeck, Antoni commerborgemr.   
Verhagen, Bartel crediteur (koren, stro)  
Wittens, Jan borgemr. / crediteur (bier)  
………., Heijltje dochter   
van den Bergh, Marcelis president   
Luijten, Tomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 2, foto 9 
t/m rij 4, foto 8 

Boedelrekening  23-10-1700 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Janssen momboir   
vanden Bergh, Marcelis toesiender   
Aerts, (minderj.zonen) Baltes +    
Baltus, Sintus zoon   
Baltes, Jacob (Cobus) idem / leerling kuiper   
Baltes, Jan idem    
vande Sande, Wouter huurder heijvelt  
Jacobs, Joost debiteur   
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Mierdmans, Hendrick huurder land  
van Hoof, Willem idem stede inde Hoogstraet  
de Kercke van Hoogemierde creditrice   
de Tafele der Armen creditrice   
Bartolomeus, Jacob kerkmr.   
Dielis, Jan commerborgemr.   
Dircken (Dirx), Ariaentje koopvrouw / creditrice Breda (verteer)  
van Eijnden, Willem verhuurder huis  
Franssen, Maijken Jan creditrice   
Franssen, Willem borgemr. Hulsel  
Goutsmits, Jan (commer)borgemr. Hulsel  
van Heijst, Peeter crediteur   
Hendrix, Peeter kleermaker / crediteur (arbeidsloon)  
Hermans, Jan commerborgemr.   
………, wed.v. Hendrick Jacobs creditrice   
Ladale, mr. schoolmr. / crediteur (schoolgeld)  
van de Laer, Margriet creditrice Bavel (verteer)  
Leijtens, Claes borgemr.   
Leijten, Mechel creditrice   
Martens, Steven borgemr.   
Melis, Jan koopman / crediteur Breda (waren)  
van Mol, Dirck crediteur (timmergereedschap)  
van Ravenswegh, M. koopman / crediteur Breda  
vande Sande, Jan borgemr. Hoogemierde  
Schuermans, Dielis Janssen crediteur (schoenen)  
Stapts, Hendrick borgemr. Hulsel  
Stevens, Jan collecteur   
Teewes (Teeuwes), Peeter kuiper / crediteur Arendonk (kostgeld, ambacht 

leren) 
 

Verschoot, Hendrina creditrice (brandewijn)  
Verspeecq (vander Speeck), Antoni crediteur (verteer)  
Weerts, Bastiaen collecteur benefitie   
de Wijs, Cornelis koopman / crediteur Breda  
Wils, Jan koopman / crediteur Breda  
Wittens, Jan crediteur (verteer, lening)  
……….. vorster / crediteur Hilvarenbeek (publicaties)  
………, Lambrecht crediteur (schoenen)  
………. linnenwever / credit. (arbeidsloon)  
……… lathouwer / crediteur   
vande Sande, Wouter president   
Verspeecq, Antoni schepen   
Mertens, Jan idem   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 4, foto 9 
t/m 12 

Verkoop opgewonnen goederen 
en transport 

 28-2-1600 en 
10-3-1600 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacops, Huijbrecht Jan momboir / verkoper   
Willems, Henrick Peter toesiender / idem   
Huijps, Henrick Jan (ca. 24 -25 jr.) (onmondige)   
vanden Poele, Huijbrecht Pauwels + rentgelder / erflater aengelage, huijs, hoff, 

Hoogemierde aende Twisselt 
 

de Rector v. het Sint Jans evang. altaer # rentheffer Hoogemierde  
Wittemans, (kind.) Jan Willems # rentheffers Antwerpen  
Huijbrechs, Dionijs schepen   
Gijsbrechs, Oriaen idem   
Mesmaeckers, Jan idem   
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Willems, Marcelis bieder   
Oriaens, Ansem idem   
Jacops, Willem * koper / verkrijger (deel) aengelage, huijs, hoff 

als boven 
 

………., Elizabeth e.v. *    
Gheenkens, Joes Henrick vroeger rentheff. 1568   
Erven, Peter Henricks stadhouder / 

gemachtigde van # 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 1 
en  2 

Aanstelling voogden  21-11-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Hermen + *    
Luijten, Marie Hendrik + 1e e.v. *    
van Overbeecq, Marie 2e e.v. *    
van den Bergh, (3 onm.kind. 1e huw.) 
Hermen  

   

van den Bergh, (onm.kind 2e huw.) H.    
van den Berg, Govert momboir   
Luijten, Wouter toesiender  kind. 1e h.   
Schuurmans, Dielis president   
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
Ramakers, Adriaan idem   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 3 
en  4 

Aanstelling voogden  7-5-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Aa, (4 onm.kind.*) Jan +    
Willems, Elisabeth Jacob moeder v. *   
Kools, Jacob momboir   
Willems, Phlip Jacob toesiender   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 5 
en  6 

Transport  27-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Aart transportant Lagemierde  
Janssen, Godefridus * verkrijger   
Wouters, Hendrina e.v. * verkrijgster den Lemmensbeemdt, 1 lopst. 

41 roeden, Lagemierde omtr. 
Dun 

Jacobus van Dijck (o), de 
stroom (w), de verkrijgers (z), 
Dirk Roosen (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 11, rij 5, foto 7 
en  8 

Aanstelling voogden (copie) 18-12-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus momboir   
van Hoof, Nicolaas vader / toesiender   
van Hoof, (4 minderj.kind.*) Nicolaas    
van Dalen, Maria + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen Lagemierde  
Fuchs, P.J. idem   
van Heusden, J. (secretaris)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 9 
en  10 

Aanstelling voogd  2-8-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, (5 onm.kind. *) Jan +  Moergestel  
Heuvelmans, Hendrina + moeder van *   
de Cort, Jan Janssen administr. voogd   
van Kelckhoven, Jacobus president Moergestel  
Dibbetz, P. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 11 
en  12 

Aanstelling voogden  7-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huibregts, Willem momboir Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus toesiender   
Luijten, (minderj.kind.*) Thomas    
Panes (Panis), Anna moeder van *   
van Hazendonk, Cornelis loco officier   
Martens, Willem schepen   
van de Zanden, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 1 
en 2 

Aanstelling voogden  19-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Albert momboir   
de Rooij, Peter toesiender   
de Rooij, (2 minderj.kind.*) Anthonij    
Riebergs, Anneke + moeder van * Lagemierde  
van Hazendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 3 
t/m 5 

Aanstelling voogden  11-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan momboir   
van den Heuvel, Anthonij toesiender   
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van den Heuvel, Cornelis vader   
Manedonks, Jenneke moeder   
van den Heuvel, Marjanna dochter (onm.)   
van den Heuvel, Anthonij zoon (onm.)   
Martens, Willem schepen Lagemierde  
van de Sanden, Jan idem   
Paridaens, Anthonij president   
Verhagen, Anthonij schepen / loco secrets.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 6 
en 7 

Aanstelling voogd  5-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Jan momboir   
Schots, (5 minderj.kind.*) Simon    
van Dooremaalen, Maria + moeder van *   
Paridaans, Anthonij schepen Hoogemierde  
Martens, Willem idem   
van de Sanden, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 8 
en 9 

Aanstelling voogden  22-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jan Ancem momboir   
Leppens, Baltus toesiender Hoogeloon  
Dircx, (minderj.kind *) Pieter Ancem +    
Leppens, Maria + moeder van * Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 10 
en 11 

Aanstelling voogden  21-2-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peeter momboir   
Verhagen, Anthonij idem   
Willems, (3 minderj.kind.*) Hendrik +    
van Hest, Allegonde + moeder van * Hulsel  
van der Ceelen, Peeter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 12 
en rij 2, foto 1 

Aanstelling voogden  15-4-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik momboir   
Dirks, Nicolaas idem   
Dirks, (4 minderj.kind.*) Jan Ancem    
Leemans, Peternella + moeder van * Hulsel  
Hendrikx, Marcelus Jan schepen   
Dijkmans, Peter idem   
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Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 2 
t/m 4 

Aanstelling voogden  14-7-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan momboir   
Roozen (Roosen), Dirk toesiender Dun  
Panenborg, (2 minderj.kind.*) Peter +    
van Rooij, Annemie moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen Lagemierde  
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 5 
t/m 7 

Aanstelling voogden  5-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Hendrik momboir   
van den Bergh, Mathijs toesiender   
van den Borne, (4 minderj.kind.*) 
Lambert 

   

Luijten, Maria + moeder van * Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 8 
t/m 10 

Aanstelling voogden  14-7-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooijaards (Goijaerts), Johannes momboir Vessem  
van Beers, Laurens toesiender Lagemierde  
van Beers, (4 minderj.kind.*) Giele    
Gooijaards, Maria + moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 11 
en 12 

Aanstelling voogden (copie) 16-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Adriaan momboir Hilvarenbeek  
Fabri, Jan toesiender Bladel  
van Diessen, (3 mind.kind.*) Jacobus +  Hoogemierde  
Fabri, Peternel moeder van *   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. klerk   

 

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

Aanstelling voogden  27-11-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Jan Bartel momboir   
Snellaarts, Marten toesiender   
Versandt, Hendrik + vader Hulsel  
Snellaarts, Jenneke moeder    
Versandt, Johanna  dochter (onm.)   
Versandt, Peternel idem   
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem idem   

 

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

Aanstelling voogden  28-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Baptist momboir   
van de Ven, Adriaan toeziender   
Luijten, Wouter Baptist + vader   
van de Ven, Catharina moeder   
Luijten, Catharina dochter (onm.)   
Luijten, Margo idem   
Luijten, Maria Elizabeth idem   
Luijten, Jan Jacobus schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 3, foto 7 
t/m 9 

Aanstelling voogden  30-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan momboir Kasteren (Casteren)  
Lemmens, Adriaan toeziender   
Lemmens, Barbara (ca. 9 jr.) dochter    
Lemmens, Jan Embregt vader Lagemierde  
Wouters, Johanna + moeder   
Verhagen, Anthonij schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   

 

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

Aanstelling voogden  31-3-1809 
lentemaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Jan voogd Hulsel  
Schoondermark, Cornelis toeziend voogd Hulsel  
Goutsmits, Peter zoon (onm.)   
Goutsmits, Josephus idem   
Goutsmits, Peter vader   
Williams, Elizabet + moeder   
van den Borne, Hendrik schepen Lagemierde  
Linkels, Jan idem   
Verhagen, B.    
Hoosemans, J.F. secretaris   
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Einde dec. 2012 
 
 
 
 


