
Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv. No. 104 
door E.A.M.Verspaandonk 

 1

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1, fiche 1, rij 1 Verklaring betr. vernielde huizen en landerijen 31-8-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Jan schepen / deponent Hoogemierde  
van Hooff, Peeter idem    
van Hoogstraten, Willem idem Leegemierde  
Raemakers, Adriaen idem   
Dirckx, Peeter idem Hulsel  
Nijssen, Daniel idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v en 2, fiche 1, rij 1 Verklaring betr. vroegere erfdeling / verhuur 2-10-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Raaijmakers, Adriaan schepen / deponent Leegemierde  
Coole, Peeter    
Coole, Jan Wouter + vader / vroeger erflater   
Coole, (dochter ) Peeter  ½ de Els  
van Hoogstraten, Willem schepen   
Willems, Phlip Jacobs gesworen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 en 2v, fiche 1, rij 1 Verklaring betr. aanbrengen tienden 23-10-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Peeter schepen / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan idem   
Dekkers, Abram pachter v.d. kleine 

clamptiende /requirant 
  

Martens, Steeven eigenaar den Langen of Marken acker, 
inde Hooge ackers 

 

  acker op ’t Loo   
Ente, Hendrik koster /schoolmr. / 

deponent 
  

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v t/m 3v, fiche 1, rij 1 Verklaring betr. vroegere erfdeling / verhuur 2-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koole, Anna wed.v. Mouweris (Mauris) 
Goutsmits  

deponente / vroeger 
condividente 

Leegemierde  

  2/3 Leengoed de Haag  
Kortens (de Kort), Jan  momboir   
Verhagen, Adriaan requirant   
Coole, Jan Wouter + vader / erflater 1705   
Coole, Peeter huurder   
Ramakers, Adriaan verhuurder ½ de Els (z)  
van Hoogstraten, Francis schepen   
van Beers, Willem geswooren   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 1 Verklaring betr. dodelijk ongeluk met geweer 8-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kooijmans, Adriaan vader Hulsel  
Kooijmans, (zoontje, 13 – 14 jr. ) 
Adriaan + 

overledene   

Biedijcx, Rudolph chirurgijn  Eersel  
Nijssen, Jan    
Leppens, Jan schepen   
Goutsmits, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 en 4v, fiche 1, rij 1 Arrest van huis, landerijen etc. (2x)  18-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Abram i.n.v. vorster / arrestant   
Schuurmans, Dilis president / constituant   
van Hoof, Peeter schepen / idem   
vanden Berg, Goijert borgemr. / idem   
Verbrugge, Goijert verp.beurder / idem   
Janse, Anthonie idem / idem   
Mierdmans, Peeter collecteur / idem   
Schoormans, Jan Matthijs + erflater / debiteur verdestrueert huijs etc., 

Hoogemierde 
 

Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
van Hoogstraten, Francis idem   
 secretaris als voor   
Adams, Jan Jacob erfgen. v. * / debiteur verdestrueert huijs etc., 

Hoogemierde 
 

Wouters, Cornelis Jan + * erflater   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 t/m 6, fiche 1, rij 1 Toewijzing penningen uit verkochte boedel 5-12-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Jan  Westelbeers  
Goutsmits, Laureijs Steevens  
(+ 10-3-1724) 

erflater Hulsel  

Dirx, Peeter borgemr. / collecteur Hulsel  
Maas, Cobis idem   
Hendrix, Peeter idem   
Peeters, Joost Jacob idem   
Sweerts, Jan Peeter idem   
Janse, Anthonie idem   
Goutsmits, Jan idem   
van Hanenburg, Godert secretaris   
Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
Martens, Aart gesworen   
Pagnoul (Panjoel), Joseph crediteur   
Lammus (Lemmens ?), Jacobus idem   
Peeters, Dirk idem   
Hulsmans, Jan Frans idem   
Sweerts, Maria Jans creditrice   
Swens (Sweens), Marinus crediteur   
vander Heijden, Jan idem   
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van Hoogstraten, Francis getuige   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v, fiche 1, rij 2 Arrest van huis, landerijen etc.  13-12-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Abram vorster / arrestant   
Goutsmits, Laureijs Steeven + erflater verdestrueert huijs, etc., 

Hulsel 
 

Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
van Hoogstraten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v t/m 8, fiche 1, rij 2 Verklaringen betr. vervalst testament 10-1-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ente, Hendrik koster / schoolmr. / 
deponent 

Hoogemierde  

Rombouts, Wouter idem / idem Leegemierde  
Verhegge (vander Hegge), Leendert subst. schoolmr. / 

deponent 
Hulsel  

van Poppel, Jan deponent Leegemierde  
Nijssen, Daniel i.n.v. toesiender / requirant   
Coolen, Bartel zoon v. *   
Coolen, Jan * zoon v. #   
Goutsmits, Yda wed.v. Coolen, Peeter + 
#  

testatrice   

Schoormans, Jan Laureijs deponent Hoogemierde  
Ceelen, Adriaan vroeger knecht bij ^ Reusel  
van Hanenburgh, Godert secretaris / deponent Leegemierde  
Wagtelaars, Adriaan notaris Bergeijk  
Verspaandonk, Jan ^ procureur Reusel  
Anthonies (Anthonis), Willem    
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9, fiche 1, rij 2 Testament  15-3-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Jan * schepen / testateur 
(ziek) 

Hulsel  

van Herk, Jenneke e.v. *    
Hulsmans, Jan Frans gesworen setter   
Luijcas, Corstiaan borgemr.   
Dirx, Peeter oud schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 t/m 10, fiche 1, rij 2 Overeenkomst  6-4-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Baptist i.n.v. momboir / part.enerz.   
Swanen, Jacobus i.n.v. toesiender / idem   
Luijten, (onm.kind. ) Jan +    
Swanen, Elisabet wed.v. Jan Luijten bruid / part. anderzijds   
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Claassens, Hendrik bruidegom / idem   
Paridaans, (kind. ) Jan debiteuren   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11, fiche 1, rij 2 Testament  25-4-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven * testateur Hoogemierde  
vanden Bergh, Anneke e.v. * testatrice   
Schuurmans, Dilis president   
vanden Bergh, Jan schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

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

Verklaring betr. verlaten en vervallen huizen en 
landerijen 

18-6-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Raemakers, Adriaen idem / idem Leegemierde  
van Hoogstraten, Francis idem / idem   
Nijssen, Daniel idem / idem Hulsel  
Goutsmits, Jan idem / idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v en 12, fiche 1, rij 
2 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 19-6-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president/gemachtigde Hoogemierde  
van Hoof, Peeter schepen / idem   
Ramakers, Adriaan idem / idem Leegemierde  
Dijkmans, Miggiel borgemr. / idem   
Nijssen, Daniel schepen / idem Hulsel  
Nijssen, Jan borgemr. / idem   
vanden Bergh, Jan schepen / constituant   
van Hoogstraten, Francis idem / idem   
Hulsmans, Jan Frans bedesetter / idem   
Goutsmits, Jan schepen / idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 3 Machtiging betr. erfdeling 28-6-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Rooij, juffr. Jenno wed.v. Peeter 
Verbrugge 

constituante Alphen  

Schuurmans, Dilis momboir / (president)   
Rombouts, Wouter procureur / 

gemachtigde 
  

Verbrugge, (erfgen.) Elisabet + wed.v. 
Herman Hermans 

   

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v t/m 13v, fiche 1, 
rij 3 

Verhoor / verklaringen betr. openbare verkoop van gras 28-6-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Francis schepen    
Nijssen, Daniel idem    
Hartong, …… stadhouder   
Cools, Karel (58 jr.) rooms priester / 

deponent 
  

Jansen, Jacob (ca. 76 jr.) deponent   
Schuurmans, Dilis (54 – 55 jr.) president / deponent   
van Mol, Jan (ca. 50 jr.) deponent   
Lemmens, (kind.) Hendrik herbergier(s) Hoogemierde  
Staas, Jan knecht van *   
……….. proviseur * Everbode (Averbode)  
Moonen, Adriaan koper Reusel  
Deckers, Abraham vorster   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v en 14, fiche 1,rij 3 Verklaring betr. voorgaand verhoor 1-7-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Francis schepen / deponent   
Nijssen, Daniel idem    
Hartong, …… stadhouder Oisterwijk (kwartier van -)  
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Cools, Carel rooms priester Hoogemierde  
’t Hooft, Sebastiaan    
Deckers, Abraham vorster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v, fiche 1,rij 3 Verklaring betr. voorgaand verhoor 9-7-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Francis schepen    
Nijssen, Daniel idem    
Cools, Carel rooms priester / 

deponent 
Hoogemierde  

Hartong, …….. stadhouder Oisterwijk (kwartier van -)  
Rombouts, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 3 Machtiging betr. verheffen leen 23-8-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hanenburgh, Godert secretaris / constituant   
de Ladale, Jacobus gemachtigde   
Rade en Leenhove van Brabant    
Verspreeuwen, Cornelis + daarvoor eigenaar molenwerf aan beide zijden 

v.d. Aa, Leegemierde, ’t 
Vloeijeijnde (Leen v. Tulden) 
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  Gierle  
Raemakers, Adriaen schepen   
van Hoogstraten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 t/m 16v, fiche 1, rij 
3 

Erfdeling  8-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corstiaanse, Hendrik + * erflater   
…….., Marie + e.v. * erflaatster   
van Hoof, Peeter condivident huijs, schuur, schop en 

aangelag, land in de 
aansteede, den voorsten 
Langen acker met den 
Langen dries 

de erfgen. Jan Schoormans / 
Adriaan Jacobs e.a. (o), ander 
deel (w), Dilis Bierens / 
Adriaan Jacobs e.a. (z), de 
gem. straat (n) 

  den Langen acker Cornelis Adriaansen (o), de 
gem. heijde (w), Jenneke van 
Son (n), de erfgen. Jan 
Schoormans (z) 

  het Louten bogtje Peeter van Hoof (condiv.) (o), 
ander deel (w, z), de 
gemeijnte (n) 

  Beemt aan de Langvoort met 
een Eusel daaraan 

de Aa (o), de gem. heijde (w), 
Jan Sijmons (n), de 
Langvoort (z) 

  de Nieuw Erf de gem. heijde (o, n), Hermen 
vanden Bergh (w), ander deel 
(z) 

(Corstiaanse), Corstiaan Hendriks condivident Truij Faas dries met het 
Kleijn bogte daaraan 

ander deel (o, w, z), de gem. 
straat (n) 

  de houtgragt a.d. zuidkant  
(Corstiaanse), Anneke Hendriks condividente ½ den Agtersten Langen 

acker (o) 
andere delen (o, w, n), de 
wed. Jan vande Sande (z) 

  ½ den Ronden beemt (z) Anthonie van Heijst (o), de 
gem. heijde (w), de kind. 
Hermen vanden Bergh (z), 
ander deel (n) 

(Corstiaanse), Elisabet Hendriks # condividente   
Hermans, Jan e.v. #  ½ den Agtersten Langen 

acker (w) 
ander deel (o, n), Goijaart 
Schoormans (w), Jenneke 
vande Sande (z) 

  ½ den Ronden beemt (n) Antonie van Heijst (o), de 
gem. heijde (w), ander deel 
(z), de Langvoort (n) 

de Domeijnen rentheffer   
Slingelandt, ….. rentmr.   
Schuurmans, Dilis president Hoogemierde  
Verbrugge, Goijert schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1,rij 3 Machtiging betr. innen v. penningen / rechtzaak 8-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Peeter constituant   
Jansen, Cobis idem   
Weerts, Cornelis i.n.v. idem   
Weerts, Gijbel i.n.v. toesiender   
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Weerts, (onm.kind. *) Cornelis    
Jansen, Marie + moeder van *   
Jansen, Jacob + (groot)vader / erflater   
Jansen, Josep gemachtigde   
Helsmans, Hendrik i.n.v. gemacht. / toesiender   
Helsmans, (onm. kind. #) Jan    
Jansen, Anneke + moeder van #   
  sGravenhage  
  den ackermolen, 

Hilvarenbeek 
 

Raemakers, Adriaen schepen Leegemierde  
van Hoogstraten, Francis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 20, fiche 1, rij 
3 

Staat van teul-, hooi-, en weilanden te 
Lage Mierde (3x) 1723, 1724 

betr. verdroogde, verbrande en 
verlaten velden  

17-9-1725 en 
20-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  ’t Wellenseijndt   
  de Straat  
  ’t Mispelendt   
  ’t Vloeijendt   
Bentinck, ……. rentmeester   
Raemakers, Adriaen schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   
Hasevoet, …… gew. gemachtigde   
Vrijbergen, …… + ontvanger   
Pallandt, …… idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 t/m 23v, fiche 1, rij 
4 

Staat van teul-, hooi-, en weilanden te 
Hooge Mierde (4x) 1723, 1724 

betr. verdroogde, verbrande en 
verlaten velden 

17-9-1725 en 
20-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  ’t Culdersroode   
  de Smitsstraat  
  het Dorp  
  Luttel Turnhout  
Bentink, …… rentmeester   
Schuurmans, Dielis president   
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijart idem   
 secretaris als voor   
Hasevoet, …… vroeger gemachtigde   
Vrijberge, ….. + ontvanger   
Pallandt, ……. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v t/m 25v, fiche 1, 
rij 4 

Staat van teul-, hooi-, en weilanden te 
Hulsel (4x) 1723, 1724 

betr. verdroogde, verbrande en 
verlaten velden 

17-9-1725 en 
20-9-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  den Heijkant  
  ’t Lindeijndt   
  ’t Hegeijndt   
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  het Voorteijndt  
Nijssen, Daniel schepen   
Rombouts, Peeter idem   
Hulsmans, Jan getuige   
 secretaris als voor   
Bentink, …… rentmr.   
Hasevoet, ….. vroeger gemachtigde   
Vrijbergen, ….. + ontvanger   
Pallandt, …… idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26, fiche 1, rij 5 Borgstelling / belofte  20-9-1725 en 2-10 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Weerts, Cornelis princip. schuldenaar   
Jansen, Cobis idem   
Ramakers, Adriaan borg Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
Rade en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
Jansen, Jacob + erflater Hulsel  
Smits, Herbert (en h.vrouw) vroeger eigenaars den Asbeekse (Esbeekse) 

molen, Hilvarenbeek 
 

Schuurmans, Dielis schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 t/m 27, fiche 1, rij 5 Machtiging / met verklaring van erfrecht betr. transport kooppeningen 20-9-1725 en 2-10 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Peeter Jacob constituant   
Jansen, Joseph Jacob idem   
Weerts, Gijbel i.n.v. momboir / idem   
Weerts, (onm.kind. *) Cornelis    
Jansen, Marie Jacob + moeder van *   
Helsmans, Hendrik i.n.v. momboir / constituant   
Helsmans, (onm. kind. #) Jan    
Jansen, Anneke Jacob + moeder van #   
Jansen, Jacob + erflater   
Weerts, Cornelis gemachtigde   
Jansen, Cobis Jacob idem   
Rade en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
  de Asbeekse (Esbeekse) 

molen, Hilvarenbeek 
 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 t/m 28, fiche 1, rij 5 Renonsatie / afstand v. erfdeel  7-10-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Jan Jacob * renonsant   
Maas, Marie Antonie e.v. *    
Maas, Pieternel Anthonie renonsante   
Maas, Jenneke Anthonie idem   
Maas, Anthonie Janse + vader / erflater Hulsel  
Maas, Wouter Anthonie broer / verkrijger   
(Maas), Geertruij Janse # (tante) renonsante   
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van Heest (Hest), Anthonie e.v. #    
van Steen, Geraard i.n.v. vader / momboir / 

renonsant 
  

van Steen, (onm. zoon ^ ) Geeraard    
(Maas), Catholijn Janse + moeder van ^   
Sweerts, Hendrik Peeter i.n.v. renonsant   
Sweerts, Anneke nat.dr. Hendrik Peter ^    
van Steensel, Gerrit +    
van Steensel, Andries Gerrit ** renonsant   
(Maas), Margriet Janse moeder van **   
Nijssen, Daniel schepen   
Rombouts, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 en 28v, fiche 1,rij 5 Verklaring betr. bemiddelingspoging in rechtz. 13-10-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Willem oud schepen /deponent Leegemierde  
Verhagen, Adriaan requirant   
Jacobs, Phlip deponent   
Kortens, Jan gesworen setter   
Goutsmits, Yda wed.v. Peeter Coole + tegenpartij in rechtz.   
den Ed. Rade van Brabant  sGravenhage  
Coole, Claas Peeter    
Coole, Hendrik Peeter    
Coole, Marie Peeter    
Jacobs, Peeter    
vande Sande, Jan schepen   
van Beers, Willem gesworen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29, fiche 1, rij 5 Verklaring  18-10-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Francis oud schepen/deponent Leegemierde  
Verhagen, Adriaan requirant   
Verspaandonk, Johan (+ geëxecuteerd)  Reusel  
Goutsmits, Yda wed.v. Peeter Coole +    
Moors, Anna wed.v. …….. Coole    
Schuurmans, Dielis schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v, fiche 1, rij 5 Afrekening  22-10-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter  Hoogemierde  
Peeters, Anthonie vader van #   
Lemmens, (3 onm.kind. *) Joris 
Hendrik + 

   

Verspaandonk, Anneke + moeder van * en #   
Peeters, Jochem Anthonie + # erflater   
Coppens, Peeter  (+ ?) erflater ?   
Raemakers, Adriaen schepen Leegemierde  
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vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 t/m 31, fiche 2, rij 1 Testament  26-10-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Daniel schepen Hulsel  
Rombouts, Peeter idem   
Sweerts, Jenneke testatrice Hulsel  
Sweerts, Marie idem   
Sweerts, Elisabet idem Turnhout  
Wijnants, Elisabet nicht / dienstmeid / 

gelegateerde 
  

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 t/m 32v, fiche 2, rij 
1 

Verhuur  27-10-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Matthijs huurder hoeve ’t Culdersroode, 
Hoogemierde 

 

Faas, Hr. ….. proviseur / verhuurder Averbode (abdij van -)  
Luijten, Wouter daarvoor huurder   
 pastoor / renheffer   
vanden Nieuwenhuijse, Dilis Jan borg Diessen  
Cornelis, Adriaan Jan idem Westelbeers  
Raemakers, Adriaen schepen Leegemierde  
Meijs, Peeter Jan gesworen setter   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v, fiche 2, rij 1 Verklaring betr. staat van teul- hooi- en 

weilanden 
1-11-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president / deponent Hooge-, Lagemierde en 
Hulsel 

 

vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbruggen, Goijaert idem   
Raemakers, Adriaen idem   
vande Sande, Jan idem   
Nijssen, Daniel idem   
Rombouts, Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 34, fiche 2, rij 1 Testament  2-11-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Lemmens, Goijert * testateur   
Meijs, Goria e.v. * testatrice (ziek)   
Lemmens, (onm. kind.) Goijert    
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 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 t/m 35, fiche 2, rij 1 Verklaring betr. rechtzaak 17-11-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhegge, Leendert subst. koster / 
schoolmr. / deponent 

Hulsel  

Verhagen, Adriaan requirant   
Coolen, Claas Peeter    
Goutsmits, Yda + wed.v. Peeter Coolen    
Rombouts, …… procureur   
  ½ de Els (z) (beemd)  
Coolen, Hendrik Peeter    
Coolen, Marie Peeter    
vande Sande, Jan schepen   
van Beers, Willem gesworen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2,rij 1 Machtiging betr. verheffen leengoed 17-11-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Peeter constituant   
Jansen, Joseph idem   
Jansen, Cobis idem   
Weerts, Cornelis i.n.v. vader / idem   
Weerts, (onm.kind.* ) Cornelis    
Jansen, Maria Jacob + moeder van *   
Helsmans, Jan i.n.v. vader / constituant   
Helsmans, (onm.kind. #) Jan    
Jansen, Anneke Jacob + moeder van #   
Jansen, Jacob + (groot)vader / erflater   
van Kervel, Alexander procureur / gemacht.   
Rade en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
Jansen, Peeter koper den wintcorenmolen (den 

Asbeeksen molen)(Esbeek), 
Hilvarenbeek 

 

Jansen, Jacobus Jacob sterfman Hulsel  
Raemakers, Adriaen schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v en 36, fiche 2,rij 1 Verklaring betr. verlaten / verwoeste huizen en 

landerijen 
2-12-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president / deponent   
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbruggen, Goijaert idem   
Raemakers, Adriaen idem   
vande Sande, Jan idem   
Nijssen, Daniel idem   
Rombouts, Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 en 36v, fiche 2,rij 2 Machtiging betr. afhandeling erfenis 15-12-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corstiaanse, Corstiaan  (Hendrik ?) constituant   
Corstiaanse, Anneke Hendrik wed.v. 
Gijsbert vande Sande + 

constituante   

Corstiaanse, Elisabet Hendrik * idem   
Hermens, Jan e.v. *    
van Hoof, Peeter gemachtigde Hoogemierde  
vande Sande, Thomas idem   
Leenderts, Maria Thomas + (oud) tante / erflaatster Antwerpen  
Schuurmans, Dilis president   
vanden Bergh, Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37, fiche 2, rij 2 Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen en 

korting op beden 
15-12-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heurn, mr. Jan waarnemer van *   
het Comptoir der Beede *    
Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijart idem   
Raemakers, Adriaen idem Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Nijssen, Daniel idem Hulsel  
Rombouts, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v en 38, fiche 2,rij 2 Verhuur  27-12-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosmans, Peeter verhuurder Hilvarenbeek  
van Dun, Jan idem   
van Dun, Wouter idem   
Ente, Hendrik koster / schoolmr. / 

huurder 
huijs met 2 hoven daaraan, 
Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

 

Jansen, Clement daarvoor bewoner   
Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 t/m 39, fiche 2,rij 2 Overeenkomst  29-12-1725  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Adriaan i.n.v. voogd / part. enerzijds   
Riebergs, Bartholomeus i.n.v. idem    
Vink, (6 onm.kind. *) Hendrik    
Sonk, Catharina + moeder van *   
Vink, Hendrik wedn.v. Catharina Sonk a.s. bruidegom / partij 

anderzijds 
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Jansen, Elisabet a.s. bruid / idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 t/m 40, fiche 2,rij 2 Overeenkomst betr. getrokken oliemolen 31-1-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter partij enerzijds Leegemierde  
  trekmolen tot het slaan van 

olie 
 

Leen en Tolkamer  sHertogenbosch  
Jansen, Peeter Jacob partij anderzijds   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 en 40v, fiche 2,rij 2 Verhuur betr. getrokken oliemolen 5-2-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Peter Jacob verhuurder Leegemierde  
Coppens, Wouter huurder ½ olieslagmolen  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v, fiche 2, rij 2 Borgbrief  18-2-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Goutsmits, Helena  requirante a.s. bruid Leegemierde (naar Weelde)  
van Dongen, Wouter  a.s. bruidegom Weelde  
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 en 41v, fiche 2,rij 2 Verklaringen betr. diefstal / mishandeling 28-2-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis schepen Hoogemierde  
Verbrugge, Goijert idem   
van Mol, Jan Matthijs deponent   
Swier, Anthonie baron van Haarsolte hoofdschout /requirant Oisterwijk (kwartier van -)  
vande Sande, Marcelis Janssen dader   
Peeters, Jan Hendrik deponent   
van Mol, Peeter Matthijse idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v en 42, fiche 2,rij 2 Verklaring betr. obligatie 11-3-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Jan deponent Hulsel  
Cornelis, Adriaan idem   
Jansen, (erfgen.) Jacob + requiranten   
het Corpus van Hulsel rentgelder   
Nijssen, Daniel schepen   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv. No. 104 
door E.A.M.Verspaandonk 

 14

Rombouts, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 en 42v, fiche 2,rij 3 Verklaring betr. problemen met zegeldistributie 27-3-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Hoogstraten, Francis oud schepen /deponent   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
vander Lith, N. distributeur v.h. zegel Oisterwijk  
Verhoeve, …… leidekker Tilburg  
Rombouts, Peeter loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v en 43, fiche 2,rij 3 Verklaring (hernieuwd)  11-4-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen Leegemierde  
van Beers, Willem Laureijs gesworen   
van Hoogstraten, Francis oud schepen /deponent   
Verhagen, Adriaan requirant   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43, fiche 2, rij 3 Verklaring  betr. vroegere geldlening 24-4-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Daniel schepen / deponent Hulsel  
Rombouts, Peeter idem / idem   
Staps, Hendrik + vroeger geldschieter   
Raemakers, Adriaen getuige   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v t/m 46v, fiche 2, 
rij 3 

Verhuur (2x)  7-5-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter huurder het nieuwe huijs in ‘t 
Culdersroode 

 

  ½ van alle weijlanden, 
teullanden etc. als aan de 
oude hoeve behoren 

 

  schaapskooi  
Faas, Hr……… proviseur / verhuurder Everbode (abdij van 

Averbode) 
 

 pastoor / rentheffer Hoogemierde  
  het Postels goor  
Huijbregts, Jan vader / borg Reusel  
Raemakers, Adriaen schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   
Luijten, Cobis huurder Hoeve ’t Culdersroode  
  ½ v. weijlanden etc. als voor  
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Luijten, Wouter vorige bewoner   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 3 Testament  7-5-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
….., Marie wed.v. Jan van Hoogstraten testatrice   
van Hoogstraten, Francis zoon / testateur (ziek)   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 t/m 48, fiche 2,rij 3 Verklaring betr. niet verschijnen bij rechtzaak 8-5-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ramakers, Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Schuurmans, Dielis president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Nijssen, Daniel idem / idem Hulsel  
Rombouts, Peeter idem / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Hartong, Johan stadhouder   
Coolen, Claas tegenpartij in rechtz.   
Dekkers, Abraham vorster / deponent   
Verbruggen, Goijaert    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 4 Machtiging betr. verheffen leengoed 1-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hanenburgh, Godert secretaris / leenheer / 
constituant 

Tuldel (leenhove van -)  

Hoppenbrouwer, Dilis gemachtigde   
den Ed. Hove van Grobbendoncq    
  den Brugbeemt, ca. 2 ¾ lops., 

Leegemierde 
de erfgen. Jan Paridaans (o), 
de gem. heerbaan (z), de Aa 
(w), Francis van Hoogstraten 
(n) 

Ramakers, Adriaan schepen   
vander Sande, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v, fiche 2, rij 4 Verklaring betr. vernielde / verlaten huizen etc. 10-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president / deponent   
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbruggen, Goijaert idem    
Raemakers, Adriaen idem   
vander Sande, Jan idem   
Nijssen, Daniel idem   
Rombouts, Peeter idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
49, fiche 2, rij 4 Machtiging betr. kwartiersvergadering 24-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president/gemachtigde Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
van Doren, Anthonie borgemr. / idem Leegemierde  
vande Sande, Jan schepen / idem   
Daniels, Cornelis Jacob borgemr. / idem Hulsel  
Nijssen, Daniel schepen / idem   
  Oisterwijk (kwartier van -)  
Verbruggen, Goijaert schepen / constituant   
Ramakers, Adriaan idem   
Rombouts, Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v, fiche 2, rij 4 Borgbrief betr. kwartiersvergadering 24-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
Jacobs, Hendrijn Adriaan * requirante Hoogemierde (naar Turnhout)  
Jansen, Jan Anthonie e.v. *  Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v en 50, fiche 2,rij 4 Verklaring betr. obligatie ten laste v. gemeente 25-7-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbruggen, Goijaert idem   
Leijtens, Maria Hendrik geldschietster 1689   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 4 Overeenkomst  8-8-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Oudenhove, Hendrik i.n.v. momboir / part.enerz.   
Adams, Adriaan Jacob i.n.v. toesiender / idem   
Huijbregts, (onm.kind. *) Peeter verkrijgers den Reuselse beemt, ca. 1 ½ 

lopst. 
Cornelis Mierdmans (o), het 
Merrievelt van Govaart 
Jacobs (z), de erfgen. Jenneke 
Willems vanden Bergh (w), 
de heijde (n) 

Oudenhove, Catharina + moeder van *   
Huijbregts, Peeter vader / a.s. bruidegom 

/ partij anderzijds 
  

Janse, Catharina a.s. bruid / part.anderz.   
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
51, fiche 2, rij 4 Borgbrief  17-8-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Daniel schepen Hulsel  
Rombouts, Peeter idem   
Peeters, Steeven Hendrik requirant / a.s. br.gom Hulsel (naar Bladel)  
Hendriks, Maria a.s. bruid (geb. Arendonk) Bladel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 en 51v, fiche 2,rij 4 Verklaring (2x) betr. obligaties ten laste v. gemeente 26-8-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ramakers, Adriaan schepen / deponent Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Kemps, Hendrik Anthonie geldschieter 1685   
de Tafel of H.geestarmen nu rentheffer   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v en 52, fiche 2,rij 4 Machtiging betr. rechtzaak 2-9-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Borgmans, Francis constituant / 
verhuurder 

Gierle (kwart.v. Turnhout)  

Rombouts, Wouter procureur / gemacht.   
vande Sande, Marcelis tegenpartij in rechtz. / 

huurder 
steede, landerijen, 
Hoogemierde 

 

Martens, Jenneke wed.v. Jan vande 
Sande 

moeder / borg   

Ramakers, Adriaan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v, fiche 2, rij 4 Verklaring betr. obligatie ten laste v. gemeente 19-9-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen / deponent Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
de Tafel der Armen geldschieter / renth.   
Lemmens, Adriaan    
Hendrix, Adriaan    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v t/m 53v, fiche 2, 
rij 4 

Verklaring (2x) betr. obligaties ten laste v. gemeente 19-9-1726 en 21-9 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Peeter schepen / deponent Hulsel  
Dirx, Peeter idem   
Cornelis, Adriaan geldschieter 1706   
 secretaris als voor   
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Neomagus, Theodorus predikant / 
geldschieter 1699 

Eersel  

Brands, Johannes     
van Gijsels, Cornelis Huijbregts nu rentheffer Baaschot (Baarschot)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 2,rij 4 Verklaring betr. obligatie ten laste v. gemeente 21-9-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen / deponent Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54, fiche 2, rij 5 Verklaring betr. obligatie ten laste v. gemeente 21-9-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbruggen, Goijaert idem   
Balemans, Peeter secretaris / 

geldschieter 1701 
Ravels  

Spoormans, Cornelis eerder rentheffer   
vande Sande, Wouter president 1701   
vander Speek, Anthonie schepen 1701   
Mertens, Jan idem   
Leijtens, Hendrik oud schepen 1701   
vanden Bergh, Marcelis oud borgmr. 1701   
Schoormans, Klaas borgemr. 1701   
Leijtens, Klaas bedesetter 1701   
Beeken, Hendrik gesworen 1701   
Adriaans, Govert commerborgemr. 1701   
Schoormans, Jan Matthijs bedesetter 1701   
Maas, Jan oud president 1701   
Wouters, Jan gesworen 1701   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v, fiche 2, rij 5 Verklaring betr. verlaten / vernielde huizen etc. 27-9-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heurn, mr. Jan    
Lemmens, Jan (president) /deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbuggen, Goijaert idem   
vander Sande, Jan idem Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Rombouts, Peeter idem Hulsel  
Dircks, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55, fiche 2, rij 5 Arrest van goederen wegens achterstallige rente 28-9-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nahuijsen, Hermanus deurwaarder / arrestant   
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Lijcklama, T. rentmr. der geestelijke 
goederen 

Kempelandt  

Leijten, (kind.) Dirk Peeter debiteuren Leegemierde  
vande Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55 t/m 57, fiche 2, rij 5 Verklaring (4x) betr. obligaties ten laste v. gemeente 14-10-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen / deponent Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Dijkmans, Embregt requirant / rentheffer   
Lemmens, Adriaan rentheffer   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Lemmens, Goijert requirant   
van Helmont, Jan wedn.v. * requirant   
Steevens, Anneke + * renthefster   
Jansen, Peeter Jacob requirant   
Jansen, Jacob rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v, fiche 2, rij 5 Verklaring  betr. obligatie ten laste v. gemeente 17-10-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbrugge, Goijert idem   
Jacobs, Marten geldschieter 1673   
Martens, Steeven nu rentheffer   
Martens, Maaijke daarvoor renthefster   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 t/m 59v, fiche 2, rij 
5 

Verklaring  betr. afhandeling nalatenschap 19-10-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Dekkers, Abram vorster / deponent   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Goutsmits, Yda (+ 1724) wed.v. Peeter 
Coolen + 

 Hulsel  

Verspaandoncq, Jan    
Coolen, Claas (Nicolaas) momboir   
van Hoof, Peeter toesiender   
Swanen, Cobis bedesetter / deponent   
Dijkmans, Miggiel oud borgemr. / 

deponent / huurder 
beemd het Elske  

Vinken, Hendrik oud armmr. / deponent   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61v, fiche 3, rij 
1 

Testament  22-10-1726 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Sande, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Jansen, Peeter Jacob * testateur   
Hermens, Maria Anna Herman e.v.* testatrice   
Jansen, Waltherus  zoon / gelegateerde   
  ook onderwijs in ‘de fransche 

tale’ aan kinderen 
 

van Hanenburgh, G. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v t/m 62v, fiche 3, 
rij 1 

Verklaring (2x) betr. obligatie ten laste v. gemeente 25-10-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
Verbrugge, Goijert idem   
……., wed.v. Jan Hermens geldschietster 1677   
 secretaris als voor   
Huijbregts, Sijke Jan geldschietster 1679   
Huijbregts, Jan nu rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 64v, fiche 3, 
rij 1 

Verklaring (3x) betr. beheer nalatenschap 26-10-1726 en 
3-11-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Sande, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Swanen, Cobis bedesetter / deponent   
Jacobs, Jan Peeter idem   
Meijs, Peeter Jan idem   
van Loon, Anthonie idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Goutsmits, Yda + wed.v. Peeter Coolen    
Coolen, (kind. /erfgen.) Peeter    
Coolen, Claas (Nicolaas)    
Lemmens, Goijert collecteur   
de Kort, Jan verpondingbeurder   
Lemmens, Jan vroeger borgemr.   
Riebergs, Bartel oud kerkmr./ deponent   
Laureijsse, Willem gesworen / koper schaarhout  
Wittens, Jan    
Coolen, Nicolaas verkoper   
Merken (Mercx ?), Hendrik oud kerkmr. /deponent   
Anthonis, Willem schoenmaker / idem   
Rombouts, Wouter koster   
Riebergs, Jan deponent   
  den nieuwen schutsboom  
St. Sebastiaan en St. Jorisgilden    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 t/m 67, fiche 3, rij 1 Verhoor / verklaringen betr. beheer nalatenschap door Claas 

Coolen 
14-11-1726 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Lemmens, Jan president Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
Hartong, ……. stadhouder   
Coolen, Nicolaas Peeter zoon   
Goutsmits, Ida + wed.v. Peeter Coolen+ erflaatster Hulsel  
de Kort, Wouter (40 jr.) deponent   
vander Hagen, Jan (ca. 28 jr.) idem   
Rinkels, Aart (ca. 40 jr.) idem / huurder van *   
Dijkmans, Miggiel (ca. 40 jr.) borgemr. / deponent Leegemierde  
  (verkocht: bomen, hout, hooi, 

honing, was, wol) 
 

  ’t Elske   
Coolen, ……  dochter   
Rombouts, Wouter schoolmr.   
van Eijk, Gerrit getuige   
  de steede a.d. Braakhoek*  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 3, rij 2 Verklaring betr. verkoop slagbeest (slachtbeest) 15-11-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Sanden, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Verschoot, Hermanus deponent / koper   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Swanen, Jacobus bedesetter / loco secr.   
Goutsmits, Yda + wed.v. Peeter Colen erflaatster   
Coolen, Nicolaas verkoper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 en 68v, fiche 3,rij 2 Testament  15-11-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Govaart * testateur Hoogemierde  
Schoormans, Elisabet Laureijs e.v.* testatrice   
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 2 Borgbrief  29-11-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan president Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan idem   
Verbruggen, Goijert idem   
van Poppel, Adriaantje e.v. * requiante Hoogemierde (nu Diessen)  
van Overbeecq, Jan *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 en 69v, fiche 3,rij 2 Borgbrief  30-11-1726 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
Dirx, Peeter idem   
Peeters, Maria Jan * requirante Hulsel (naar Diessen)  
de Bruijn, Anthonie Willem e.v. *  (geb. Enschot)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v en 70, fiche 3,rij 2 Borgbrief  9-12-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Otte, Ariaantje Cornelis Goris e.v. * requirante (naar Diessen)  
Seebregts, Jan Geerit  (geb. Diessen)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70, fiche 3, rij 2 Borgbrief  13-12-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
vander Heijde, Pieternel  requirante / a.s. bruid (naar Netersel)  
Willems, Adriaan  a.s. bruidegom (geb. Hoogeloon)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v en 71, fiche 3,rij 2 Verhuur  23-1-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Peeter Jacob verhuurder Leegemierde  
van Gorop, Matthijs huurder steede, landerijen aan de 

schutsboom, Hoogemierde 
 

van Oijen, Adriaan nu bewoner   
Lemmens, Jan president   
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 t/m 73, fiche 3,rij 2 Verklaringen betr. erfdeling 1705 25-1-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen Leegemierde  
Swanen, Jacobus bedesetter   
Jacobs, Jan Peeter bedesetter / deponent   
Verhagen, Adriaan * i.n.v. requirant   
Rademakers, Catholijn e.v. *  stal, (deel) schuur (w), 

aangelag (z) 
 

  de Haag (middelste deel)  
  den Heijbogt  
  den beemt achter den 

Buijteman 
 

  middelste perc. inden Griet 
Meijs dries 

 

  2 lopst. cijnsgoed in de Haag  
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  weijveld neffens ….. Maaijken Kemps 
Kolen, Jan + broer van # sHertogenbosch  
Colen, Peeter (erfgen) + #  de schuur (o), schop, den 

Dieleshof 
 

  den Buijteman  
  ½ de Grote Els (n)  
  den Pelsacker  
  het Voortackerken  
  heijvelt het Worsken  
Coolen, Jan Wouter + (vader) /erflater 1705   
Coolen, Hendrik + condivident 1705 

(samen met Jan) 
huijs en aangelag aant ‘t 
Mispeleijnde 

 

Versterre, ……. rentmr.   
  de Tommel  
het Clooster ven Everbode rentheffer   
  den Werfacker  
Slingelandt, …… rentmr.   
den Armen van Leegemierde rentheffer   
  den Heijhorstbeemt alias den 

Huijgelbeemt (leen v. Tuldel) 
 

  den Beekacker  
Lemmens, Jan schepen / deponent / 

huurder 
  

……., wed.v. Hendrik Coolen    
Coolen, Anna wed.v. Maurits Goutsmits deponente / zuster v.#   
vande Sande, Jan momboir het Wellensend goed  
  keuken, (deel) stal  
  ½ aangelag (n)  
  2/3 de Haag (leengoed)  
  den Boendersbeemt  
  den Buntacker  
den Armen van Reusel rentheffer   
Slingelandt, ….. rentmr.   
  den Griet Meijs dries  
  het Weijvelt neffens de 

Koevoort 
 

Ramakers, Adriaan e.v. ^ verhuurder   
Coolen, Margriet ^  stal, (deel) schuur (w), 

aangelag (z) 
 

  de Haag (middelste deel)  
  den Heijbogt  
  den beemt achter den 

Buijteman 
 

  middelste perc. inden Griet 
Meijs dries 

 

  2 lopst. cijnsgoed in de Haag  
  weijveld neffens ….. Maaijken Kemps 
van Loon, Peeter huurder   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73 t/m 74, fiche 3,rij 3 Machtiging betr. ontvangen penningen 29-1-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan e.v. * constituant   
Aarts, Marie Wouter *    
van Asten, Laureijs e.v. # constituant   
Aarts, Elisabet Wouter #    
Aarts, Catholijn Wouter constituante   
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Aarts, Adriaantje Wouter idem   
Meijs, Peeter e.v. ^ constituant   
van Tongeren, Hendrien ^    
Merks (Mercx), Wouter e.v. ** constituant   
Balimans, Marie **    
van der Weegen, Susanna + erflaatster   
Verheez (Verhees), Wouter e.v. ## gemachtigde   
Aarts, Jenneke Wouter ##    
vande Sande, Jan e.v. ^^ gemachtigde   
van Tongeren, Catholijn ^^    
  Asten (op Heussen) Peelland  
vande Sande, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 en 74v, fiche 3,rij 3 Overeenkomst  7-2-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Cornelis Jacob i.n.v. momboir / part. enerz.   
vander Heijde, Jan i.n.v. toesiender / idem   
vander Heijde, (onm.kind. *) Peeter    
Daniels, Perijn Jacob + moeder van *   
vander Heijde, Peeter vader / partij anderz.   
Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
Dirx, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v t/m 75v, fiche 3, 
rij 3 

Machtiging (2x) betr. rechtzaak 11-3-1727 en  
31-3-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / constituant   
Nederburgh, Bastiaan procureur / 

gemachtigde 
sGravenhage  

Rade en Leenhove van Brabant    
van Dun, Matthijs e.v. * tegenpartij in rechtz.   
Coolen, Catholijn *    
van Hoof, Peeter e.v # idem / voogd v. ^   
Coolen, Helena #    
Coolen, Maria idem   
Coolen, Joost idem   
Coolen, Nicolaas idem / voogd v. ^   
Coolen, Peeter ^    
Coolen, Hendrik ^    
Coolen, Peeter + vader / erflater   
Goutsmits, Ida + moeder / erflaatster   
Swanen, Jacobus bedesetter / loco secr.   
Deckers, Abram vorster / constituant / 

partij enerzijds 
Leegemierde  

 tegenpartij als boven   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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75v t/m 78v, fiche 3, 
rij 3 

Verklaring (2x) betr. belastingontduiking ? 
(fol. 76 bestaat niet) 

31-3-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Jacobus bedesetter / deponent   
Meijs, Peeter Jan idem / idem   
Riebergs, Bartel oud kerkmr. / idem   
Ramakers, Adriaan oud schepen / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Deckers, Abram vorster   
Coolen, Nicolaas  Leegemierde  
Coolen, Marie    
Goutsmits, Yda + wed.v. Peeter Colen + erflaatster   
Colen, Lambert + erflater   
van Hoof, Peeter e.v. * toesiender van # Hoogemierde  
Colen, Helena *    
Colen, Peeter # (onm.)    
Colen, Hendrik # (onm.)    
van Hoogstraten, Francis + vroeger schepen   
van Dun, Matthijs e.v. ^  Dun (Hilvarenbeek)  
Coolen, Catholijn ^    
vande Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 t/m 80, fiche 3, rij 4 Erfdeling  8-6-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Matthijs + * erflater Hoogemierde  
Goutsmits, Maria + e.v. * erflaatster   
Verbruggen, Goijert i.n.v. voogd   
Bierens, Dilis i.n.v. idem   
Verbruggen, (onm. kind. #) Hermen + condivident 4e kavel   
Bierens, Anneke moeder van # den Keijlacker de wed. Peeter van Vessem 

(o), de kind. Peeter vanden 
Bergh (z), de kind. Joost 
Mierdmans (w), de kind. 
Hendrik Beeken (n) 

  den Hoogen acker de hoeve van Everbode (o), 
Goijert Jacobs (z), Anthonie 
van Heijst (w), Goijert 
vanden Bergh (n) 

  het Gerut Dielis Bierens (o), de kind. 
Anthonie Beeken (z), Peeter 
Verhagen (w), Peeter Jan 
Dielis (n) 

de Domeijnen rentheffer   
  den halven beemt (w) Hendrik vande Sande (z), 

Anthonie van Heijst (w), de 
heijde (n) 

  de weijvelden agter Wouter 
Gerrits beemt 

Dilis Schuurmans (o), de 
heijde (z), de kind. Peeter 
vanden Bergh (z), Goijert 
vanden Bergh (n) 

Verbruggen, Goijert condivident 1e kavel keuken, hof en aangelag, 
Hoogemierde 

Embregt Dijkmans (o), Jan 
vanden Bergh (z), de gem. 
straat (w), Clement Jansen (n) 

  den Looacker de kind. Peeter vanden Bergh 
(o), de hoeve van Everbode 
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(z), Clement Jansen (w), de 
wed. Jan vande Sande (n) 

  de Rijte de heijde (o), Jacobus 
Schoormans (w), de erfgen. 
Pieternel Schoormans (n) 

  het Meulen heijvelt de gem. straat (o), de kind. 
Jan vanden Bergh (z) 

Martens, Marten Jan e.v. ^ condivident 2e kavel   
Verbruggen, Anneke ^  de stal, schop  
  den Kerkdries Jan vanden Bergh (o, n), de 

kind. Jan van Dun (z), de 
gem. straat (w) 

  den Maasacker Jacobus Wittens (o), de kind. 
Jan Wittens (w), Dilis 
Bierens (z), Lambregt vanden 
Borne (n) 

  het heijvelt Jacob van Diessen (o), Jan 
Schoormans (z), Jan Martens 
(w), Catharina Leijsens (n) 

  het beemdeke aan de 
Langvoort 

Embregt Dijkmans (o), Jan 
Sijmons (z), Dilis Bierens 
(w), Jan Goutsmits (n) 

Dijkmans, Matthijs e.v. ** condivident 3e kavel   
Verbruggen, Jenneke **  de schuur  
  den Kerkacker Peeter Jan Dilis (o), Goijert 

vanden Bergh (z), Jan vanden 
Bergh (w), Marcelis vande 
Sande (n) 

  den Nieuwen acker de wed. Peeter van Vessem 
(o), Goijert vanden Bergh (z), 
Clement Jansen (n) 

  den halven beemt (o) Evert Schoormans (o), 
Hendrik vande Sande (z), de 
heijde (n) 

Lemmens, Jan Wouter president   
vanden Bergh, Jan schepen (afwezig)   
Verbruggen, Goijaert schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v, fiche 3,rij 4 Overeenkomst  8-6-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Jan wedn.v. Anneke 
Steevens 

partij enerzijds   

Dijkmans, Miggiel i.n.v. momboir / part.anderz.   
Verheez (Verhees), Wouter i.n.v. toesiender / idem   
Willems, (2 onm.kind. *) Francis +    
Verheez, Maria moeder van *   
van Hoogstraten, Francis +    
van Heurn, J.  sHertogenbosch  
vander Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81, fiche 3, rij 4 Machtiging betr. kwartiersvergadering 19-6-1727 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan borgemr./gemachtigde Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen / idem   
vander Sande, Jan idem / idem Leegemierde  
Lemmens, Jan idem / idem   
Vervugt, Cornelis borgemr. / idem Hulsel  
Dirx, Peeter schepen / idem   
  Oisterwijk (kwartier van -)  
Lemmens, Jan Wouter president / constituant   
Verbruggen, Goijert schepen / idem   
Rombouts, Peeter idem / idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 en 81v, fiche 3,rij 4 Machtiging betr. rechtzaken 1-7-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hanenburgh, Godert secretaris / constituant   
Rombouts, Wouter procureur / 

gemachtigde 
  

Colen, Nicolaas tegenpartij   
Goutsmits, Yda + wed.v. Peeter Colen    
vander Sanden, Jan schepen Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v, fiche 3, rij 4 Verklaring  10-7-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, Nicolaas *    
Verbeek, Maria + moeder van *   
Stelt, Jacomina #    
Huijsing, Catharina + moeder van #   
van Hanenburgh, Godert ^ secretaris   
van den Voort, Jacobmina + moeder van ^   
vander Sande, Jan schepen / deponent   
Lemmens, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v en 81 A, fiche 3, 
rij 4 

Verklaring betr. eigendom van goederen 21-8-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Sande, Jan schepen / deponent Leegemierde  
Lemmens, Jan idem   
Lijklama à Nijholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt (kwartier van -)  

Leijten, (kind.) Dirk Peeter    
Rombouts, Wouter koster / loco secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 A en 81 Av, fiche 
3, rij 4 

Machtiging  11-9-1727 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hanenburgh, Godert secret. / constituant   
Versterre, Johan Louis procureur / 

gemachtigde 
sHertogenbosch  

Colen, Nicolaas tegenpartij Leegemierde  
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem gesworen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81Av, fiche 3, rij 4 Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen etc. 4-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter president / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen / idem   
Bierens, Dielis idem   
Lemmens, Jan Adriaan idem Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
Rombouts, Peeter idem Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
van Heurn, mr. Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82, fiche 3, rij 4 Verklaring betr. gekapt schaarhout 1707 8-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
de Wijs, Adriaan deponent   
Verhagen, Adriaan e.v. * requirant   
Ramakers, Catholijn *    
Ramakers, Adriaan vader van *   
  ½ de Groote Els (z) aan ’t 

Wellenseijnde  
 

Colen, Peeter Jan huurder   
Swanen, Jacobus bedesetter   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v, fiche 3, rij 4 Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen 8-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter president / deponent   
Verbruggen, Goijaert schepen / idem   
Bierens, Dielis idem   
Lemmens, Jan idem   
Peeters, Joost Jacop idem   
Rombouts, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v en 83, fiche 3,rij 4 Borgbrief  27-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbrugge, Goijert schepen Hoogemierde  
Bierens, Dilis idem   
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Mierdmans, Nicolaas requirant geb. Hoogemierde (naar 
Eindhoven) 

 

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 3,rij 4 Machtiging  12-11-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
Rademakers, Catholijn wed.v. Adriaan 
Verhagen 

constituante   

Rademakers, Adriaan vader / momboir   
Neederburgh, Bastiaan procureur / 

gemachtigde 
  

Rade en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
Goutsmits, (erfgen.) Ida Peeter + tegenpartij   
Colen, (erfgen.) Peeter Jan + idem   
Verhagen, Jan zwager / getuige   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v t/m 84v, fiche 3, 
rij 4 

Overeenkomst betr. waarnemen kosters- / 
schoolmeestersambt 

1-12-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierboom, Johan subst. koster / 
schoolmr. / partij 
enerzijds 

Hulsel  

Stelt, Nicolaas partij anderzijds   
Lemmens, Jan Wouter president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
Lemmens, Jan Adriaan idem Leegemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v t/m 85, fiche 3, rij 
5 

Overeenkomst betr. aanstelling gesworen klerk 1-12-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierboom, Johan partij enerzijds   
van Hanenburgh, Godert secretaris / partij 

anderzijds 
  

Stelt, …….    
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 3,rij 5 Kwitantie  1-12-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierboom, Johan ontvanger   
van Hanenburgh, Godert debiteur   
Stelt, Gijsbert  sGravenhage  
van Brandwijk, Cornelis kapitein in *   
Regimant van Brigadier de Thonarts *    
 schepenen als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v en 86, fiche 3,rij 5 Machtiging betr. rechtzaak 4-12-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
Rademakers, Adriaan i.n.v. voogd / constituant   
Verhagen, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Verhagen, (4 onm.kind. *) Adriaan    
Rademakers, Catholijn (wed.) moeder van * / 

constituante 
  

Nederburgh, Bastiaan gemachtigde   
Rade en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
Goutsmits, (erfgen.) Ida Peeter + tegenpartij   
Colen, (erfgen.) Peeter Jan + idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 t/m 93v, fiche 3, rij 
5 

Erfdeling  3-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jacob (+ 30-8-1725) erflater Hulsel  
Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Jansen 

condividente 1e kavel   

Coppens, Wouter schepen / assistent Leegemierde  
Jansen, Joseph Jacob condivident 1e kavel de oude steede, huijs, schuur, 

stallinge en aangelag, 1 lopst. 
15 roeden, Hulsel 

de mede erfgen. (o, w, n), de 
gem. straat (z) 

  den Grooten acker, 3 lopst. den ackerweg (o), Jacob 
Daniels (z), de molenweg 
(w), den H.Geestacker (n) 

  den Kerkbogt, 45 roeden een weg (o, n), de kerk (z), 
Jan Nijssen (w) 

  het Hoekackerke, 1 lopst. Daniel Nijssen (o), Jan 
Dijkmans (z), den ackerweg 
(w, n) 

  den Heijlaren beemden, 1 
lopst. en 1½ lopst. 

de erfgen. Nijs Daniels (o), 
Griet van Herk (z), Adriaan 
Kooijmans (w), de gemeijnte 
(n) 

  Jan Govaarts aansteede, 2 
lopst. 28 roeden 

Jan Nijssen (o, n), Jacob 
Maas (z), de gemeijnte (w) 

  den Bogtacker, 2 ½ lopst. een ackerweg (o, n), Maria 
Sweerts (w), Jan Peeter 
Sweerts (z) 

  den Vreijssen acker van Liske 
Goris, 1 lopst. 47 roeden 

een weg (o), mede erfgen. (z, 
n) 

  den Vreijssen acker agter den 
hof, 1½ lopst. 

mede erfgen. (o, w), een weg 
(z), Peeter vander Heijde (n) 

  den Bogtacker, 1½ lopst. den ackerweg (o), Jan Peeter 
Sweerts (z), mede erfgen. 
(w), Maria Jan Sweerts (n) 

  den Bogt, 3 lopst. Corstiaan Nijssen (o), 
Cornelis Daniels (z), den 
ackerweg (w), mede 
erfgen.(n) 

  den Nartingh, 1 lopst. den ackerweg (o), Jan 
Leenderts (z), de gemeijnte 
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(w), de Hoeve (n) 
  den Plasbeemt met d’Eusel, 3 

lost. 
mede erfgen. (o), Dirk 
Peeters (z), de gemeijnte (w), 
Jan Nijssen (n) 

  ’t Vlasvan, 9 lopst. de gemeijnte (o, w, z), den 
Arme van Hulsel (n) 

  de Pastorijdries aan de Plaats de gemeijnte  
  een Weijdries gent. den 

Hermansbogt, 2 ½ lopst. 
Maria Corstiaans (o, z), mede 
erfgen.(w), Maria Sweerts (n) 

  acker neven den 
Hermansbogt, 2 ½ lopst. 

mede erfgen. (o, w), den 
ackerweg (z), Cornelis Jacob 
Daniels (n) 

  het Ven heijvelt Adriaan Cornelis (o, z), een 
weg (w, n) 

Jansen, Jacobus Jacob condivident 2e kavel   
Helsmans (Helstermans), Hendrik i.n.v. toesiender   
Helstermans, (onm.kind. 1e huw.*) Jan condividenten 2e kavel   
Helsmans, Everardus (in marge 1743) verkrijger 1743 Arendonk (in marge)  
Jansen, Anneke Jacob + moeder van * steede daar Joseph Jansen op 

heeft gewoond, huijsinge, 
brouwerije, schuur, stallinge, 
hof en aangelag, 24 roeden 

de straat (o, z), Engel van 
Herk (w), mede erfgen. (n) 

  den Hoogendries van Dionijs 
Leenderts, 3 lopst. 

mede erfgen. (o), Dirk 
Peeters (z, n), de gemeijnte 
(w) 

  Jan Sweerts dries, 30 roeden de gem. straat (o), Engel van 
Herk (w), mede erfgen. (z), 
Adriaan Cornelis (n) 

  ½ den Plas van Grietje Peeter 
Dirks, 15 roeden 

‘slands hoeve (o, z), de gem. 
heijde (w), Frans Willems (n) 

  het Looijke, 2 lopst. ‘slands hoeve (o), de Heer 
Hartong (w), een weg (z, n) 

  den Stokacker, 3 lopst. 6 
roeden 

Adriaan Cornelis (o, n), mede 
erfgen. (z), Marinus Sweens 
(w) 

  den Ovenbogt, 3 ½ lopst. de gemeijnte (o), Dirk Peeters 
(z, n), Jan Peeters (w) 

  den Vonderbroeksbeempt, 3 
lopst. 

de heijde (o, n), mede erfgen. 
(z, w) 

  den Korst Heijnen acker, 4 
lopst. 

Jacob Daniels (o), een 
ackerweg (z, n), Peeter 
Rombouts (w) 

  het Looijke, 1 lopst. 27 
roeden 

‘slands Hoeve (o), mede 
erfgen. (z), Norbertus 
Hulsmans (w), een weg (n) 

  den Kerkendries, 1 lopst. 15 
roeden 

een weg (o, n), de kerk (z), 
mede erfgen. (w) 

  den Hoogendries, 3 lopst. de gemeijnte (o), Jan Peeters 
(z), de Hoeve (w), Jan 
Leenderts (n) 

  den Agterste bogt, 2 lopst. 32 
roeden 

een weg (o, z), mede erfgen. 
(w), Peeter Dirks (n) 

  de Hellekensvoort, 3 ½ lopst. mede erfgen. (o), de 
molenweg (z), de Aa (w), 
Peeter Rombouts (n) 

  het Vonderbroeks beemdeke, 
1½ lopst. 

mede erfgen. (o), de heijde (z, 
n), Frans Willems (w) 

  een Nieuwvelt, 1 lopst. 22 
roeden 

de gem. straat (o, n, w), 
Jacobus Maas (z) 

  het Rootje, 1½ lopst. mede erfgen. (o), de heijde (z, 
w, n) 
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  den Kerkendries, 1 lopst. 28 
roeden 

een weg (o, n), sijn selfs (z, 
w) 

  Jenneke Jan Adriaans 
aansteede, 1½ lopst. 

de gem. straat (o), sijn selfs 
(z, n), Engel van Herk (w) 

Weerts, Gijbel i.n.v. toesiender   
Werts (Weerts), (onm.kind. 1e huw. #) 
Cornelis 

condividenten 3e kavel   

Jansen, Maria Jacob + moeder van # de steede van Barnard van 
Dorsten, huijsinge en 
aangelag, 2 lopst. 48 roeden, 
Hulsel 

de oude steede (o), de straat 
(z, w), Jan Peeter Sweerts (n) 

  den Grooten bogt, 6 lopst. Jan Peeter Sweerts (o), Marie 
Jan Sweerts (n), de straat (z, 
w) 

  de Streep, 1 lopst. 13 roeden een weg (o, z), Maria Sweerts 
(w), Jan Sweerts (n) 

  het Tickershool, 1 lopst. Dirk Peeters (o), Jan Sweerts 
(z, w), Maria Sweerts (n) 

  den Coppenbeemt, 2 lopst. Jan Sweerts (o), Jacobus 
Maas (z, n), de Aa (w) 

  den Blakenbeemt, 1 lopst. 20 
roeden 

Jan Sweerts (o, w), de Aa (z) 

  den Narting, 2 lopst. 20 
roeden 

een ackerweg (o), Dirk 
Peeters (z), Jan Sweerts (w), 
mede erfgen. (n) 

  den Bulderdries, 2 lopst. Maria Jan Sweerts (o, w, n), 
Jan Peeters (z) 

  den Vonderbroeks beemt, 1½ 
lopst. 

mede erfgen. (o, w), de heijde 
(z, n) 

  den Haakacker, 1½ lopst. mede erfgen. (o, n), Cobis 
Maas (w, z) 

  den Willekens acker, 1 lopst. 
10 roeden 

Reijnier Willems (o), Cobis 
Maas (z), sijn selfs (w), Jan 
Steevens (n) 

Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Jansen 

condividente 
(obligaties als volgt) 

  

het Dorp van Hulsel rentgelder   
van Mierdt, Laureijs Janse geldschieter 1674   
Janssen, Jacob idem 1699   
Valet, Bastard (compt. der beede)    
het Dorp Leegemierde rentgelder   
van Helmont, Wouter Jacobs geldschieter 1674   
Cornelis, Heijltje (en kinderen) gelovers / rentg. 1701 huijs, erve, Hoogemierde  
vande Sande, Marcelis Wouters gelover / rentg. 1716  keuken, 2 parc., Hoogemierde  
 idem 1719 den Kesie en Goijert Wouters 

acker 
 

Huijsmans, Cornelis c.s. gelovers / rentgelders 
1696, 1708, 1722 

Hilvarenbeek  

  1/5 koren-windmolen gent. 
den Ackermolen, 
Hilvarenbeek 

 

Jansen, Joseph Jacob condivident (obligaties 
als volgt) 

  

het Dorp Hulsel rentgelder   
van Mierdt, Laureijs Janse geldschieter 1674   
Jansen, Jacob geldschieter 1699, 

1694, 1726 
  

Cornelis, Heijltje (en kinderen) gelovers / rentg. 1707   
Huijsmans, Cornelis gelover / rentg. 1696, 

1708, 1722 
Hilvarenbeek  

het Dorp Hoogemierde rentgelder   
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van Tongeren, Anthonie geldschieter 1697   
de Regenten van Leegemierde rentgelders   
  1/5 koren-windmolen, 

Hilvarenbeek (ackermolen) 
 

Jansen, Jacobus Jacob condivident (obligaties 
als volgt) 

  

het Dorp Hulsel rentgelder   
Joosten, Jan Peeter geldschieter 1676   
Jansen, Jacob geldschieter 1699, 

1694 
  

het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
Clements, Bartholomeus geldschieter 1675   
van Beers, Hendrik Janssen gelover / rentg. 1706 Hoogemierde  
Huijsmans, Cornelis c.s. gelovers / rentg. 1696, 

1708, 1722 
Hilvarenbeek  

vander Look, Jan gelover / rentg. 1719 Reusel, huijsinge aan de 
Plaats gent. het afgebrandt 

 

van Tongeren, Anthonie gelover / rentg. 1697   
  1/5 koren- windmolen als 

voor 
 

Helstermans, (onm.kind.) Jan condividenten 
(obligaties als volgt) 

  

het dorp Hulsel rentgelder   
Joosten, Jan Peeter geldschieter 1673   
Peeters, Jacob Jan idem 1694   
Jansen, Jacob idem 1699, 1694   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
van Beers, Cornelis Janse gelover / rentg. 1714 den Veltacker en Daalacker  
Leijtens, Hendrijn wed.v. Jan Verspeek, 
e.v. ** 

geloveres / rentg. 1711 huijs en erve, Hoogemierde  

Lemmens, Wouter **    
vander Look, Jan gelover / rentg. 1719 Reusel (als voor)  
Huijsmans, Cornelis c.s. gelovers / rentg. 1696, 

1708, 1722 
Hilvarenbeek  

  1/5 koren- windmolen als 
voor 

 

Werts, (onm.kind.) Cornelis condividenten 
(obligaties als volgt) 

  

het Corpus van Hulsel rentgelder   
Janssen, Jacob geldschieter 1694, 

1699 
  

van Beers, Hendrik Janse gelover / rentg.  Hoogemierde, huijs, 
landerijen in de Stadstraat 

 

Huijsmans, Cornelis c.s. gelovers / rentg. 1696, 
1708, 1722 

Hilvarenbeek  

Swanen, Cobis gelover / rentg. 1725 Leegemierde  
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
  1/5 koren- windmolen als 

voor 
 

Peeters, Joost Jacob schepen Hulsel  
Lemmens, Jan Adriaan idem Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 en 94v, fiche 4,rij 1 Verklaring betr. beschuldiging van bedrog 31-1-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbrugge, Goijaart schepen Hoogemierde  
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Bierens, Dielis idem   
Janssens, Jan vleeshouwer / 

deponent 
Hoogemierde  

Verspaandonk, Willem schutter / deponent   
Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
vanden Borne, Lambregt koopman / onder 

rentmr. v.d. domeijnen 
/ requirant 

Hoogemierde  

  Coldersroode  
Cools, Karel pastoor Everbode (abdij van -)  
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95, fiche 4,rij 1 Verklaring betr. obligatie ten laste v.h. dorp 12-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Peeter schepen / deponent Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
Laureijsse, Jan + geldschieter 1682   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en 95v, fiche 4,rij 1 Overeenkomst  16-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Govaart momboir van * Breda  
Schoormans, Evert  Leegemierde  
Schoormans, Jacobus  Bergeijk  
Schoormans, Anne Maria + moeder van * Hoogemierde  
van Mol, (3 onm.kind. *) Jan Matthijs    
van Mol, Jan Dirks toesiender van *   
van Mol, Maria Jan Matthijs (onm.) *    
Lemmens, Jan Wouter president   
Bierens, Dilis schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 t/m 97v, fiche 4, rij 
2 

Erfdeling  17-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Peeter + ** erflater   
Lemmens, Elisabet Wouter + e.v. ** erflaatster   
vanden Bergh, Hermen condivident 1e kavel /  

momboir 
de schuur, aangelag, 1 lopst. 
25 roeden, ontr. de kerk, 
Hoogemierde 

Jan vanden Bergh (o), de 
erfgen. Jan Schoormans (z), 
de gem. straat (w), Jan 
Wouter vande Sande (n) 

  den Nieuwen acker, 1 lopst. Maria Janse vande Sande 
wed.v. Peeter van Vessem 
(o), Clement Janse (z), 
Cornelis Mierdmans (w), de 
erfgen. Matthijs Verbruggen 
(n) 

Verdussen, Abraham e.v. * condivident 2e kavel   
vanden Bergh, Anna *    
Sweens, Peeter e.v. # condivident 2e kavel   
vanden Bergh, Jenneke #  den Thijsdries, 1 lopst. 58 

roeden 
de straat (o, w, n), de erfgen. 
Jan Willem vanden Bergh (z) 
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  den Garstacker, 1 lopst. 17 
roeden 

Jan Martens (o), de erfgen. 
Jan Adriaan Schoormans (z), 
de straat (w), Steven Martens 
(n) 

  den Bosacker, 1 lopst. 15 
roeden 

Jan Martens (o), Jan vanden 
Bergh (z), een ackerweg (w), 
Jacobus Schoormans (n) 

  den halven Hongersen beemt, 
1 lopst. 24 roedden 

de Aa (o), de erfgen. Claas 
Leijtens (z), Peeter Jan Dilis 
Verspaandonk de jongste (w), 
Clement Jansen (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
  den halven Looacker, 1 lopst. 

24 roeden 
de erfgen. Jan Adriaan 
Schoormans (o, z), Goijert 
Verbruggen (w), Peeter Jacob 
Jansen (n) 

  het Steenackerke, 55 roeden Goijert Verbruggen (o), 
Peeter Jan Dilis den oudste 
(z), een ackerweg (w), 
Clement Jansen (n) 

  een heijveldeke, 21 roeden Jan Wouter Lemmens (o), 
Clement Jansen (z), een gem. 
weg (w), de erfgen. Hendrik 
Servaas vande Sande c.s. (n) 

Peeters, Peeter Hendrik i.n.v. toesiender   
Peeters, (onm.kind. ^) Jan Hendrik condividenten 3e kavel   
vanden Bergh, Maria Peeter + moeder van ^ het Leijbroek, 40 roeden de Aa (o), Peeter Jan Dilis de 

jongste (z), de gem. straat 
(w), Jan Wouters vande 
Sande (n) 

  Goijert Wouters acker, 2 
lopst. 

Goijert Jacobs (o), de abdij 
van Everbode (z), de erfgen. 
Jan Adriaan Schoormans (w), 
de gem. straat (n) 

Peeters, Jan Hendrik condivident 4e kavel den Keijlacker, 1 lopst. 47 
roeden 

de straat (o), Anthonie 
Wagemakers (z), Wouter 
Lemmens (w), de voetpad (n) 

  den Hof met het aangelag, 1 
lopst. 7 roeden 

een weg (o, z, w), Peeter 
Bosmans (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v t/m 98v, fiche 4, 
rij 2 

Verklaring betr. door gemeenten geleende 
gelden (3858 g.) (niet gepasseerd) 

21-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven oud president / depont. Hoogemierde  
Martens, Jan oud schepen / idem   
vanden Bergh, Jan idem / idem   
vanden Bergh, Govert oud borgemr. / idem   
Hermens, Peeter Jan idem / idem   
Schuurmans, Dilis idem / idem   
Bierens, Dilis idem / idem   
Schoormans, Jan Laureijs borgemr. / idem   
van Mol, Jan oud borgemr. / idem   
vanden Borne, Lambregt idem / idem   
Jacobs, Cobis Goijert (voor vader +) (idem) / idem   
van Heijst, Anthonie oud armmr. / oud 

kerkmr.  / idem 
  

vande Sande, Jan oud armmr. / idem   
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vande Sande, Marcelis oud kerkmr. / idem   
vanden Bergh, Jenneke wed.v. Jan 
Schoormans 

(borgemr.) / idem   

Dilis, Jan geldschieter …. (int laatst van vorige oorlog)  
Hermens, Maaijken Jan geldschietster   
Schoormans, Jan Hendrik geldschieter   
van Heijst, Jan idem   
Claassen, Jan idem   
Schoofs, Jan Cornelis idem   
van Boxel, Peeter idem   
……, Jenneke wed.v. Jan Willems 
vanden Bergh 

geldschietster   

Steevens, Anneke idem   
Verheijden, Gerrit geldschieter   
Balimans, Peeter idem   
Schuurmans, Dilis idem   
de Beijr (Beer ?), Marcus idem   
Lijsens, Catrijn geldschietster   
Wittens, Clara idem   
  ‘in hoogen noodt, tot betaling 

van brandschatten en tot 
voorkoming van tatale 
verwoesting van het voorsz. 
dorp Hoogemierde’ 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v, fiche 4, rij 2 Borgbrief  17-3-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
van Gorop, Jenneke Dilis * requirante geb.H.Mierde (naar Beers 

achter Turnhout) 
 

Pauwels, Jan Baptist e.v. *    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99, fiche 4, rij 2 Testament  6-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
van Helmont, Jan Philipse testateur (ziek)   
Willems, Phlip Jacob neef / erfgenaam op de hoeve aan ’t 

Wellensend 
 

van Hanenburgh, G. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99 en 99v, fiche 4,rij 2 (gedeeltelijke )Kwijtschelding betr. vroegere lening door gemeente 8-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven wedn.v. Anneke Jan 
vanden Bergh 

crediteur ( ¼ )   

Sweens, Peeter e.v. *    
vanden Bergh, Jenneke * creditrice ( ¼ )   
Verdussen, Abram e.v. #    
vanden Bergh, Anna # creditrice ( ¼ )   
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vanden Bergh, Hermen (voogd)   
Peeters, (onm.kind. ^) Jan Hendrik crediteuren ( ¼ )   
vanden Bergh, Maria + moeder van ^   
vanden Bergh, Peeter + (groot)vader / erflater   
het Dorp van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
vanden Bergh, Wouter Gerrits + (over)grootvader / 

vroeger geldschieter 
  

vanden Bergh, Jan + (groot)vader / vroeger 
geldschieter 

  

Geeverts, Willem  Arendonk  
Leijtens, Gerrit Jan  Turnhout  
Lemmens, Jan schepen   
Coppens, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100 en 100v, fiche 4, 
rij 2 

Verklaring betr. vroegere overeenkomst over 
gratis gebruik van akkers 

13-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven oud president / 
deponent 

  

Luijten, Wouter deponent Hulsel (vroeger bewoner v.d. 
hoeve v. Averbode) 

 

vande Sande, Jan requirant Hoogemierde  
vande Sande, Marcelis idem   
Forgeois, F.A. proviseur van * 1722   
de Abdije van Everbode *    
Gerrits, Anthonie huurder huijs, landerijen, 

Hoogemierde 
 

Habregts, Aubertus korenmeter van *   
  den Geeracker  
  den Looacker  
  het Leijbroek  
Lemmens, Jan Wouter president   
Verbruggen, Goijert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v t/m 101v, fiche 
4, rij 2 

Testament  18-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Leegemierde  
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
de Kort, Jan * testateur Leegemierde  
Wittens, Pieternel e.v. * testatrice   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101v en 102, fiche 4, 
rij 2 

Overeenkomst betr. uitkoop i.p.v. deling 
in marge: afrekening 1730 

20-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Wouter wedn.v. Anneke Aart 
Couwenbergs + 

a.s. bruidgeom / part. 
enerzijds 

  

van Beers, Jan zoon / partij anderz.   
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Lemmens, Jan schepen   
Coppens, Wouter idem   
 secretaris als voor   
de Wijs, Adriaan i.n.v. momboir / credit.1730   
van Beers, (onm.kind.) Jan + (1730)    
de Kort, Catholijn Aalberts wed.v. 
Wouter van Beers  

debitrice 1730   

vande Sande, Jan schepen 1730   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 t/m 105, fiche 4, 
rij 3 

Verklaring betr. leningen door / t.b.v. gemeentes  6-5-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Hoogemierde  
Coppens, Wouter idem   
Schoormans, Jan Lourijs oud borgemr. / 

deponent 
  

van den Borne, Lambregt idem / idem   
van den Bergh, Jan borgemr. / idem   
Dilis, Peeter Jan de jongste oud borgemr. / idem   
Martens, Jan idem / idem   
van der Sande, Jan oud armmr. / idem   
Martens, Steven oud president / idem   
Hermans, Peeter Jan oud borgemr. /  

verp.beurder / idem 
  

van de Poel, Peeter oud borgemr. / oud 
schepen / idem 

  

Mierdmans, Matthijs oud armmr. / idem   
Martens, Marten Jan oud verp.beurder / id.   
van Beers, Willem Loureijssen gesworen   
Schots, Anthonij Jan bedesetter / deponent   
Mierdmans, Peeter idem / idem   
Verbruggen, Gojert oud verp.beurder / id.   
van Hooff, Peeter oud borgemr. / idem   
van Moll, Jan bedesetter / idem   
Lemmens, Jan Wouter vroeger president   
Bierens, Dilis oud borgemr. / 

deponent 
  

Schuurmans, Dielis crediteur / requirant   
……, (erfgen.) wed.v. Peter Verhagen + credit. / requiranten   
de Beer, Marcus requirant   
Verheijden, Gerrit idem   
Wittens, Clara requirante   
Janssen, Peeter Jacob requirant   
van Hellemont (Helmont), Jan idem   
Hermans, Jan idem   
Hermans, Maaijke Jan + vroeger creditrice   
vanden Borne, Lambregt i.n.v. requirant   
Wittens, Anneke creditrice   
van Loon, Anthonij (i.n.v. vrouw) requirant   
Wouters, Geertruij + vroeger creditrice   
van de Sande, Marcelis i.n.v. requirant   
van den Bergh, Jenneke creditrice   
Nijssen, Jan i.n.v. requirant   
Claassen, (erfgen.) Jan + crediteuren   
  ‘in tijde van oorlog en groote 

noot… tot betalinge van 
contributie en brandschatting 
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als mede tot voorkoming van 
totale verwoesting’ (oorlog) 

Bierboom, Johan gesw.klerk / deponent   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 en 105v, fiche 4, 
rij 3 

Verklaring betr. miskoop van een os  27-5-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert schepen Hoogemierde  
Bierens, Dilis idem   
Jansen, Clement deponent   
Sijmons, Jan idem   
Wouters, Wouter Jan idem   
Lemmens, Wouter kerkmr. / koper / 

requirant 
  

Miggielse, Faas verkoper Casteren  
Verspaandonk, Willem slachter / deponent   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105v en 106, fiche 4, 
rij 3 

Verklaring (2x) betr. overlijden 29-5-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
Stelt, Nicolaas (+ 17-3-1728 L.Mierde, 
oud 82 jaar) 

overledene / vroeger 
schoolmr. Hulsel 

(doop 23-2-1646, Heusden)  

Verbeek, Maria + moeder   
Stelt, Govert + vader   
Bierboom, Joh. gesw. klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106 en 106v, fiche 4, 
rij 3 

Verzoek om vrijgeleide (paspoort)  31-5-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schepenen en Regenten der Vrijheijt 
van Hogemierde, Leegemierde, Hulsel 

verzoekers   

Staten Generaal der Ver. Nederlanden 
en Hertogdom van Brabant 

geadresseerden   

 tollenaren   
van Hanenburgh, Godert secretaris   
de Leen en Tolkamer  sHertogenbosch  
Lemmens, Jan Wouter schepen / verzoeker   
Verbruggen, Goijaert idem   
Bierens, Dielis idem   
Lemmens, Jan idem   
Coppens, Wouter idem   
Peeters, Joost Jacop idem   
Rombouts, Peeter idem   
Bierboom, Joh. gesw. klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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106v en 107, fiche 4, 
rij 3 

Machtiging  betr. kwartiersvergadering 21-6-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Jan borgemr./gemachtigde Hoogemierde  
Bierens, Dilis schepen / idem   
Wittens, Jan borgemr. / idem Leegemierde  
Lemmens, Jan Adriaan schepen / idem   
Maas, Cobus borgemr. / idem Hulsel  
Peeters, Joost Jacob schepen / idem   
Lemmens, Jan Wouter idem / constituant   
Verbruggen, Goijaert idem / idem   
Coppens, Wouter idem / idem   
Rombouts, Peeter idem / idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107, fiche 4, rij 3 Machtiging als gecommitteerde 21-6-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter president / gemacht.   
Verbruggen, Goijaert schepen / constituant Hoogemierde  
Bierens, Dielis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107 t/m 108v, fiche 4, 
rij 3 

Aanstelling als schoolmeester  
d.d. 23-3-1728 en toewijzing tractement 
d.d. 2-6-1728 (copieën) 

 23-6-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Raad van Staate der Verenigde 
Nederlanden 

 sGravenhage  

Pijpers, Nicolaas schoolmr. / koster Hulsel  
Stelt, Nicolaas + idem (overleden)   
van Utenhoven, J.    
ten Hove, N.    
van Hanenburgh, G. secretaris   
van Slingelandt, Dames ? rentmr. der geest.goed.   
Schultens, C.S.     
van de Ramhorst, J.    
van Buermanca, A.    
van der Heim, N.    
van der Hoop, A.    
van Banthem, Niec.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109 t/m 116, fiche 4, 
rij 4 

Erfdeling contante penningen in s’Hage 
gevlugt: 1269: 12: 12 

28-6-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, Nicolaas (+ 17-3-1728) erflater Leegemierde  
Stelt, Dingena (+ 23-12-1727) zuster / erflaatster sGravenhage  
Stelt, Jacomina * condividente 1e lot huijs, hofje, Leegemierde aan 

de Plaats, 18 roeden 
Godert van Hanenburgh (o, 
n), Gojert Lemmens (z), de 
Plaats (w) 

van Hanenburgh, Godert e.v.*    
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……., wed.v. Hendrik Hobma daarvoor eigenares   
de Generalitijt debiteur / rentgelder   
het Dorp van Hoogemierde idem   
Sebastianij, Hendrik crediteur 1679   
Bax, Peeter crediteur 1689   
het Dorp van Leegemierde debiteur / rentgelder   
Duijsers, Aart crediteur 1701   
het Dorp van Steensel debiteur / rentgelder   
Stelt, Nicolaas ^ crediteur 1680   
Huijsings, Catharina e.v. ^ creditrice 1680   
Couwenberg, Aalbert debiteur / rentg. 1728 Baarschot  
Neomagus, Samuel e.v. # predikant  Vessem  
Stelt, Maria # condividente 2e lot   
Lemmens, Jan Adriaan schepen   
Coppens, Wouter idem   
Rombouts, Peeter idem Hulsel  
Bierboom, Joh. gesworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116 t/m 117v, fiche 4, 
rij 5 

Verklaring betr. uitstaande leningen ten laste 
v.d. gemeente 

2-7-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen   
Coppens, Wouter idem   
van Loon, Anthonie e.v. * bedesetter / deponent Leegemierde  
Schoormans, Maria *    
Wouters, Geertruij + moeder v. * / vroeger 

renthefster 
  

van de Sande, Marcelis oud kerkmr. / depont. Hoogemierde  
Hermans, Jan oud borgemr. / idem   
Schuurmans, Dielis oud president / idem   
vanden Borne, Lambregt onder rentmr. der 

domeijnen / deponent 
  

Nijssen, Jan oud borgemr. / idem Hulsel  
vanden Bergh, Jenneke + vroeger renthefster   
Hermans, Maaijke Jan + idem   
Janssen, Peeter Jacob    
van Helmont, Jan    
Verheijden, Gerhard    
  Turnhout  
Wittens, Clara (vroeger) creditrice   
van Heeswijk, Wouter crediteur   
de Beijer, Marcus vroeger crediteur   
Verspreuwel, Anna + erflaatster   
Verhagen, Peeter + erflater   
Wittens, Anneke creditrice   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117v t/m 118v, fiche 
4, rij 5 

Verklaring betr. uitstaande leningen ten laste 
v.d. gemeente 

2-7-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen   
Coppens, Wouter idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / deponent   
Schuurmans, Dielis requirant   
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Hermans, Jan requirant   
van Loon, Anthonie idem   
vanden Borne, Lambregt idem   
vande Sande, Marcelis idem   
Nijssen, Jan idem   
Schoormans, Jan Matthijs borgemr. 1710   
Hartong, …… stadhouder   
Verspreuwel, Anneke creditrice   
Hermans, (erfgen.) Jan crediteuren   
Wouters, Geertruij creditrice   
Wittens, Anneke i.n.v. idem   
Aarts, (erfgen.) Baltus    
vanden Bergh, Jenneke creditrice   
Claassen, Jan crediteur   
Bierens, Dielis    
Schuurmans, Dielis crediteur   
Verheijden, Gerhard idem   
Wittens, Clara creditrice   
Jacobs, Peeter crediteur   
van Helmont, Jan idem   
de Beijer, (erfgen.) …… crediteuren   
Bierboom, Joh. gesworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v t/m 119v, fiche 
4, rij 5 

Verhuur  18-7-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan e.v. * verhuurder   
van Herk, Jenneke wed.v. Jan Goutsmits 
* 

   

Hulsmans, Peeter Frans huurder huijsinge en aangelag, 
landerijen, Hulsel aan ’t 
Voort eijnde 

 

Lemmens, Jan schepen   
Coppens, Wouter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v t/m 120, fiche 4, 
rij 5 

Verklaring betr. onbekende rentgelders a.d. 
geestelijke goederen te Lage Mierde  

20-7-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen / deponent Leegemierde  
Coppens, Wouter idem   
Lijcklama a Nijholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen 
  

van Bossij, N. deurwaarder   
Hendrix, Wouter    
Hendrix, (erfgen.) Cornelis    
van Mol, Wilbort Peeters    
Miggiels, (2 kind.) Peeter    
Meusse, Maaijken Miggiel    
Goijaarts, Adriaan    
Lamberts, Peeter Adriaan    
……., wed.v. Jan Leijtens    
Schuurmans, Anneke Hendrik Peeter    
Aarts, Paridaan    
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Joosten, Peeter Jan    
Luijcas, Anthonie    
Huijbregts, Hendrik    
Anthonissen, Anthonie Jan    
Adams, Peeter    
Maas, Adriaan    
Embregts, Jacob    
Aarts, Paridaan    
Goijaarts, Gerrit    
Lamberts, Anthonie    
Hoeven, Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120 t/m 121v, fiche 5, 
rij 1 

Verklaring betr. onbekende rentgelders a.d. 
geestelijke goederen te H. Mierde 

25-7-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter schepen / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Gojaert idem   
Bierens, Dielis idem   
Lijklama a Nijholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen 
  

van Bossij, N. deurwaarder   
Kennijs, Cornelis Nicolaas    
Martens, Anthonij    
Franssen, Jan Wouter    
Meermans, Adriaan Jan Cornelis    
Beeken, Jacob Hendrik    
Laureijssen, Thomas Leendert    
Sijmons, Jan    
Anthonis, (kind ) Jan    
Maars (Maas), Jan Jan    
Brox, Bartholomeus Jan    
Hoijbergs, Jacob Jan    
Michielsse, Joost    
Dirks, (kind.) Jan    
Cornelis, Lambert    
Michiels, Adriaan Hendrik Jan    
Verspreuwel, Adriaan    
Joris, Hendrik    
…….., wed.v Jan Leijten    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121, fiche 5, rij 1 Verzoek betr. meewerken aan onderzoek over 

rentgelders / goederen 
12-4-1728 en  
28-6-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten van Hoogemierde geadresseerden   
van Proijen, Johan  sHertogenbosch  
Verbruggen, Gojert schepen Hoogemierde  
van Bossij, N. deurwaarder   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v en 122, fiche 5, 
rij 1 

Verklaring betr. onbekende rentgelders a.d. 
geestelijke goederen te H. Mierde 

25-7-1728 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Peeter schepen / deponent Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
Lijklama a Nijholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen 
  

van Bossij, N. deurwaarder   
Paridaans, Wouter    
Leijten, Jan Peeter    
de Kort, Jan Adriaan    
van Hooft (Hoof), Claas    
Peeters, Cornelis    
vande Voort, Cornelis    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 en 122v, fiche 5, 
rij 1 

Benoeming plaatsvervangend 
gecommitteerde 

betr. kwartiersvergadering 29-8-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis schepen Hoogemierde  
van Gorop, Peter gesworen   
Lemmens, Jan Wouter president (ziek) / 

gecommitteerde 
  

Verbruggen, Gojert schepen / 
plaatsvervanger 

  

Paridaens, H.    
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123 en 123v, fiche 5, 
rij 1 

Testament  30-8-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter * president / testateur 
(ziek) 

Hoogemierde  

Martens, Josijna e.v. * testatrice   
Lemmens, (onm.kind.) Jan Wouter    
 schepen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123v t/m 124v, fiche 
5, rij 1 

Verklaring betr. voogdij 7-9-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
van de Sande, Jan idem   
van den Berg, Jan borgemr. / deponent Hoogemierde  
Nijssen, Daniel oud armmr. / idem Hulsel  
Rademakers, Adriaan oud schepen / idem Leegemierde  
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
van Hooff, Peeter oud schepen / momb.   
Goutsmits, (erfgen.) Yda Peeter + 
wed.v. Peeter Colen  

   

van Beers, Willem gesworen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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124v, fiche 5, rij 1 Benoeming gecommitteerde  6-11-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dilis schepen Hoogemierde  
Schoormans, Cornelis gesworen   
Verbruggen, Goijert gemachtigde   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125, fiche 5, rij 1 Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen 27-11-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaart schepen / deponent Hoogemierde  
Bierens, Dielis idem   
Lemmens, Jan idem Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem   
van Heurn, mr. Jan waarnemer comptoir 

der beede 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125v en 126, fiche 5, 
rij 1 

Machtiging (2x) betr. geschil / eigendom van vijvers 13-12-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen / constituant   
Luijcas, Corstiaan idem   
Verbruggen, Goijert gemachtigde   
Bierens, Dilis idem   
Lemmens, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob idem   
……. rentmr. generaal der 

domeijnen 
sHertogenbosch  

den Abt van Everbode eiser   
  2 vijvers, Hoogemierde  
Hertog Jan van Brabant 1331    
 secretaris als voor   
Verbruggen, Goijert schepen / constituant Hoogemierde  
Bierens, Dielis idem   
Lemmens, Jan idem Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris/gemachtigde   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v en 127, fiche 5, 
rij 2 

Testament  15-12-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Laureijs * testateur Hoogemierde  
…….., Margriet e.v. * testatrice (ziek)   
Schoormans, (onm.kind.) Jan Laureijs    
Verbruggen, Goijaert schepen   
Bierens, Dielis schepen   
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Bierboom, Joh. gesworen klerk   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127 en 127v, fiche 5, 
rij 2 

Machtiging en opnieuw machtiging betr. afhandeling nalatenschap 24-12-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moll, Marten constituant Reusel  
Nijssen, Jan idem Hulsel  
van Loenhout, Peeter Janssen idem ’t Haagske bij Breda 

(Princenhage) 
 

van de Poel, Claas Goverde gemachtigde ter Heijde (Terheijden)  
Claassen, Jan + erflater Arendonk  
vanden Bergh, Marcelis president 1702   
van der Speek, Anthonij schepen 1702   
Lemmens, Hendrik idem 1702   
Schoormans, Jan idem 1702   
Lemmens, Jan schepen Leegemierde  
van de Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
van de Poel, Claas Goverde constituant Terheijden  
Bierboom, sr. Johan procureur / gemacht. Leegemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 en 128v, fiche 5, 
rij 2 

Verklaring betr. geschil over eigendom heide / 
viswaters 

28-12-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Peeter gesworen Leegemierde  
Aarts, Arnoldus Wouter idem   
Mierdmans, Peeter oud collecteur / 

deponent 
Hoogemierde  

vanden Borne, Lambregt pachter v.d. houtschat 
/ onderrentmr./ depont. 
/ gemachtigde v. * 

  

van Borssele, Phlip Jacob *    
Hoge Raad en Rentmr. generaal der 
Domeijnen 

   

Lemmens, Jan schepen Leegemierde  
Verbruggen, Gojert schepen / requirant Hoogemierde  
Bierens, Dilis idem / idem   
  de Twisselt (viswaters aan-)  
Cools, Carel geord. monnik / 

pastoor  
  

Luijten, Jacobus Thomas pachter de Culdersroodse Hoeve  
………, Wilbordt knecht van #   
Huijbregts, Peeter #    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 en 129v, fiche 5, 
rij 2 

Verklaring betr. geschil over eigendom grond / 
viswaters 

29-12-1728 en 31-12 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  vijvers  
  de Reijt aan de Twisselt  
den Abt van Everbode    



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv. No. 104 
door E.A.M.Verspaandonk 

 47

van Hoof, Peeter deponent   
Lemmens, Joris idem   
Martens, Marten Jan idem   
Adriaensen, Cornelis idem   
Beecken, Jan Anthonij idem   
Huijbregts, Peter idem   
van Helmont, Wouter idem   
Adams, Jacobus Peter idem   
Lemmens, Jan Wouter idem   
Verbruggen, Goijaert idem   
Bierens, Dielis idem   
vande Sande, Marcelis Wouters idem   
vande Sande, Jan idem   
vande Sande, Marten idem   
Lemmens, Wouter idem   
vande Sande, Willem idem   
Plompen, Claas Jacobus idem   
van den Borne, Jacobus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130, fiche 5, rij 2 Borgbrief  22-1-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan president Hoogemierde  
Bierens, Dielis schepen   
Crols, Peeter wedn.v. Anne de Bie + 
e.v. * 

requirant (geb. H. Mierde) Arendonk  

van Otte, Anna *    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130 t/m 131, fiche 5, 
rij 2 

Verklaring betr. ruzie / belediging 1-2-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Gojert schepen Hoogemierde  
Lemmens, Jan Adriaan idem Leegemierde  
van den Borne, Jacobus Lambrecht deponent   
van den Borne, Lambregt onderrentmr. der 

domeijnen / herbergier 
/ deponent 

  

van den Borne, Lambregt Lambregt deponent   
Schots, Cornelis deponent   
Bierboom, Johan gesworen klerk   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Rombouts, Wouter vorster / procureur / 

koster / schoolmr. 
Hilvarenbeek / Lage Mierde  

Bierens, Dielis schepen   
  ‘ de questieuse vijvers’   
den Abt van Everbode    
Lemmens, Jan president   
Martens, Steven oud president   
Lemmens, Francis (Jan)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v, fiche 5, rij 2 Borgbrief  4-2-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv. No. 104 
door E.A.M.Verspaandonk 

 48

Lemmens, Jan Wouter president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
vanden Bergh, Hendrik Hermen requirant / a.s. br.gom geb. H.Mierde (naar Weelde)  
van Dun, Geertruij Adriaanse a.s. bruid Weelde  
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v en 132, fiche 5, 
rij 2 

Verklaring betr. protest tegen serveren van vlees 
op vastendag 

7-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambregt oud borgemr./ 
deponent 

Hoogemierde  

van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
de Lange, …….. predikant Oisterwijk  
Hartong, …… stadhouder idem  
Buschman, …….. predikant Hooge- en Lagemierde  
Cools, Carel rooms priester   
Lemmens, Jan Wouter president   
Verbruggen, Gojert schepen   
Bierboom, Johan gesworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132 t/m 133v, fiche 5, 
rij 3 

Verklaring betr. geschil / weigering biecht / 
belediging 

7-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hendrina e.v. * deponente Hoogemierde  
vanden Borne, Lambregt * oud borgemr.   
Cools, Carel rooms priester   
Wouters, Wouter Jan    
  Turnhout  
van Heemel, …… priester Averbode  
van Hanenburgh, Godert secretaris   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v en 134, fiche 5, 
rij 3 

Overdracht / verkoop  7-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter schepen   
Verbruggen, Gojert idem   
vanden Borne, Lambregt oud borgemr. / onder 

rentmr. der domeijnen 
/ verkoper 

Hoogemierde  

vanden Borne, Cobus (nu mondig) zoon / koper karren, paarden  
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134 en 134v, fiche 5, 
rij 3 

Verklaring betr. beschuldiging / belediging 9-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv. No. 104 
door E.A.M.Verspaandonk 

 49

Martens, Steeven oud president / depont.   
Lemmens, Jan schepen / requirant Leegemierde  
vande Sande, Jan idem / idem   
Cools, Carel rooms priester   
……, Jenneke wed.v. Thomas Luijten    
de Abdije van Everbode eigenares de Hoeve int Culdersrode  
Rombouts, Wouter procureur   
Wijnants, ……. vroeger pastoor Leegemierde  
Cheffer (Scheffers), …… nu pastoor idem  
Lemmens, Jan Wouter schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v t/m 136, fiche 5, 
rij 3 

Verklaring betr. beschuldiging van bedrog 10-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Jansse, Jan vleeshouwer / 

deponent 
Hoogemierde  

Peters, Joost Jacob schepen / requirant Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem / idem   
Lemmens, Jan Wouter president   
Cools, Carel * pastoor Hoogemierde  
………. idem / getuige Hulsel  
Wittens, Jan    
………., Anneke (zuster) huishoudster van *   
vanden Borne, Lambregt oud borgemr. /getuige   
Rombouts, Wouter schoolmr. / procureur Leegemierde  
Ente, Hendrik voorlezer Hoogemierde  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136 en 136v, fiche 5, 
rij 3 

Overeenkomst na geschil  10-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
van de Sande, Jan idem   
Coolen, Nicolaas partij enerzijds   
Coolen, Peter (onm.) idem   
Coolen, Hendrik (onm.) idem   
van Hooff, Peter e.v. * idem   
Colen, Helena *    
Colen, Catholijn wed.v. Matthijs van 
Dun 

idem   

Colen, Maria idem   
Colen, Joost  idem in buitenland  
van Hanenburgh, Godert secretaris /part.anderz.   
Rade en Leenhove van Brabant    
Bierboom, Johan gesworen klerk   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137, fiche 5, rij 3 Borgbrief  7-4-1729 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
van de Sande, Jan idem   
Colen, Jenneke Wouter * requirante geb. Lagemierde (naar 

Turnhout) 
 

Vervoort, Jan e.v. *  geb. Ligtert (Lichtaart) bij 
Herentals 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137 en 137v, fiche 5, 
rij 3 

Verklaring betr. transport van verkochte ossen 
naar Antwerpen (te voet) 

8-4-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Gojert schepen Hoogemierde  
Bierens, Dilis idem   
Swanen, Cobus bedesetter / deponent Leegemierde  
Luijten, Adriaan deponent   
Dijkmans, Dirk idem   
Meijs, Peter (Jan) bedesetter   
Lemmens, Jan Wouter requirant Hoogemierde  
van den Borne, Lambregt    
Sergers, Adriaan beenhouwersknecht Antwerpen  
……, wed.v. Melchior Gobbers  idem  
van Hees, Wouter herbergier Weelde  
  Merkblaas (Merksplas) in ’t 

Pannenhuijs 
 

  Schill (Schilde)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138, fiche 5, rij 4 Verklaring betr. geldlening 25-4-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Joost Jacob schepen / deponent Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem   
Lafraise (Lavrijsen / Laureijssen ?), 
Peter + 

geldschieter 1677   

Goutsmits, Peter daarna rentheffer   
Goutsmits, (erfgen.) Peter daarna rentheffers   
het Dorp van Hulsel rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138v, fiche 5, rij 4 Verklaring betr. gezondheid / nog in leven zijn 21-5-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen / deponent Leegemierde  
van de Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / betreffend 

persoon 
  

vander Voort, Jacobmina + moeder   
Bierboom, Johan gesworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138v en 139, fiche 5, 
rij 4 

Machtiging betr. uitkering aan nabestaanden van 
kosters / schoolmeesters 

17-5-1729 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, Maria * constituante   
Neomagus, Samuel e.v. * predikant Vessem  
Stelt, Jacobmina # constituante   
van Hanenburgh, Godert e.v. # secretaris Leegemierde  
Stelt, Nicolaas + vroeger secretaris / 

koster / schoolmr. / 
erflater 

Hulsel  

Zijnen, Pieter koster / schoolmr. / 
gemachtigde 

Vessem  

  Oisterwijk  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139 en 139v, fiche 5, 
rij 4 

Testament  21-5-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Jan * testateur Leegemierde  
van der Voort, Maaijke e.v. * testatrice   
 schepenen als voor   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140, fiche 5, rij 4 Borgbrief  16-6-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter schepen Hoogemierde  
Bierens, Dielis idem   
Plompen, Elisabeth * requirante geb. H. Mierde   
Vermeeren, Martin e.v. *  Weelde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140 t/m 141v, fiche 5, 
rij 4 

Machtiging (3x) betr. kwartiersvergadering 4-7-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Gojert schepen / constituant Hoogemierde  
Luijcas, Corstiaan idem   
Lemmens, Jan gemachtigde   
Bierens, Dielis idem   
Hartongh, ……. stadhouder Oisterwijk  
Lemmens, Jan Adriaan schepen / constituant Leegemierde  
Bierens, Dielis idem   
van Beers, Willem gemachtigde   
van de Sande, Jan idem   
Luijcas, Corstiaan schepen / constituant Hulsel  
Lemmens, Jan president / idem   
Verhagen, Jan gemachtigde   
Peeters, Joost Jacob idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v en 142, fiche 5, 
rij 4 

Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen etc. 9-8-1729 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter schepen / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert idem   
Bierens, Dilis idem   
Lemmens, Jan Adriaan idem Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142, fiche 5, rij 4 Testament  24-8-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Pieter * testateur (ziek) Hoogemierde  
Colen, Helena Peeter e.v. * testatrice (ziek)   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v en 143, fiche 5, 
rij 4 

Verklaring betr. biechtweigering  29-8-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
van de Sande, Jan idem   
Mierdmans, Peeter oud collecteur / 

deponent 
Hoogemierde  

Deckers, Abraham vorster   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
  het Rooms kerkhuijs  
Cools, Carel rooms priester Everbode (Averbode)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143 t/m 144, fiche 5, 
rij 4 

Verklaring betr. biechtweigering  4-9-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
van de Sande, Jan idem   
Peters, Joost Jacob idem Hulsel  
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
  het Rooms kerkhuijs, 

Hoogemierde 
 

Cools, Carel rooms priester Everbode (abdij van -)  
  de vijvers aan de Twisselt  
Bierboom, Johan gesworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144, fiche 5, rij 5 Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen etc. 12-9-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen / idem   
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Bierens, Dilis schepen / deponent   
Lemmens, Jan Adriaan idem Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem   
van Heurn, mr. Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v en 145, fiche 5, 
rij 5 

Machtiging betr. geschil over gebruik van 
gronden 

29-9-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan constituant Hoogemierde  
van de Sande, Marcelis idem   
Bierboom, Johan procureur / gemacht.   
Brouman ?, Simon proviseur / tegenpartij Everbode (klooster van -)  
  3 percelen land, Hoogemierde  
Schuurmans, Dilis schepen   
Verbruggen, Gojert idem   
Bierens, Dilis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145 en 145v, fiche 5, 
rij 5 

Testament met kwitantie in marge  13-10-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Wouter * testateur (ziek) Leegemierde  
de Kort, Catholijn Aalberts e.v. * testatrice   
van Beers, Jan zoon 1e huw.   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   
de Wijs, Adriaan (in marge) momboir 1730   
van Beers, (onm.kind. ) Jan + (in marge)    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v en 146, fiche 5, 
rij 5 

Overeenkomst  28-10-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Colen, Miggiel Peeter Miggiel partij enerzijds Leegemierde, (deel) huijsinge 
aan de Plaats, Leegemierde 
(met enige landerijen) 

 

Colen, Peeter Miggiel + e.v. * vader   
Reijniers, Jenneke Huijbregt + * moeder / erflaatster   
Panenburgh, Hendrik wedn. v. * stiefvader / partij 

anderzijds 
  

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v, fiche 5, rij 5 Aanstelling curator / machtiging betr. verlaten boedel 9-11-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Jan + erflater Hulsel  
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Peeters, Joost Jacob schepen / curator   
Verhagen, Jan constituant   
Maas, Cobis idem   
Hulsmans, Peeter Frans idem   
Willems, Frans idem   
Rombouts, Peeter idem   
Vervucht, Cornelis idem   
Nijssen, Jan idem   
Daneels, Cornelis Jacops idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147, fiche 5, rij 5 Borgbrief  30-11-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Adriaan schepen Leegemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Poppel, Margriet Lambert Janssen* requirante (geb. L. Mierde) naar Weelde  
Ramakers, Johannes Hendrik e.v. *  geb. Poppel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147 en 147v, fiche 5, 
rij 5 

Testament  15-12-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Jan Janse e.v. * testateur Hoogemierde  
Corstiaans, Elisabet Hendrik * testatrice (ziek)   
Hermens, (2 kind.) Jan Janse    
Schuurmans, Dilis president   
Verbruggen, Goijaart schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148, fiche 5, rij 5 Borgbrief  6-1-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
Schots, Jan Anthonie e.v. * requirant   
van Heijst, Elisabet Anthonie * requirante naar Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148 en 148v, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  17-1-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Joost Jacob schepen Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem   
Maas, Wouter Anthonie  requirant / a.s. br.gom geb. Hulsel (naar Leende)  
Bastiaans, Jenneke Marten a.s. bruid Leende  

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v t/m 150, fiche 5, 
rij 5 

Erfdeling  16-1-1730 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Jan Willems + * erflater Hoogemierde  
Wouters, Jenneke Cornelis + e.v. * erflaatster   
vanden Bergh, Willem Jans # condivident   
Sweens, Martijntje e.v. #  huijsinge, schop, schaapskooi 

, hof en aangelag 3 lopst. 36 
roeden, in de Arendonkse 
straat 

Peeter Huijbregts (o), de 
heijde (z), de Arendonkse 
straat (w), Cornelis 
Strooijbants (n) 

  ½ Nieuwvelt, 1 lopst. 45 
roeden 

de gem. heijde (o, z, n), de 
kind. Huijbregt Huijbregts 
(w) 

  30 roeden in Cornelis Ficken 
stee 

Willem vande Sande (o, n), 
de gem. heijde (z), Cornelis 
Adriaans (w) 

  Landt agter Dilis Bierens, 2 
lopst. 9 roeden 

Dilis Bierens (o), Dilis 
Schuurmans (z), de straat (w), 
Maria Jan vanden Bergh (n) 

  den Wouwer inde Smitstraat, 
3 lopst. 

de erfgen. Jan Wittens (o), de 
gem. straat (z), de gem. 
heijde (w, n) 

  Marcelis beemt, 1 lopst. 4 
roeden 

Jenneke Jan Schoormans (o), 
de Aa (z), Jan Lemmens (w, 
n) 

  heijvelt op Hongeren, ca. 1 
lopst. 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Marcelis vanden Bergh (z), 
Jan Lemmens (w), Jenneke 
Jan Schoormans (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Huijbregts, Peeter  i.n.v. momboir   
Mainendonk, Huijbregt i.n.v. vader   
Mainendonk, (onm.kind ^ ) Huijbregt condivident   
vanden Bergh, Pieternel Jans + moeder van ^ 2 parc. beemts, 1 lopst. 40 

roeden 
Peeter Huijbregts (o), de 
erfgen. Goijaart Jacobs (z), 
Cornelis Adriaans (w), de 
gem. heijde (n) 

  den Hoogacker, 1 lopst. Peeter Sweens (o), Jan vande 
Sande (z), Peeter Jan 
Hermens (w), Maaijken Jan 
vanden Bergh (n) 

  den Thijsdries, 1 lopst. 58 
roeden 

Jan Mertens (o), Peeter Jan 
Dilis (z), de gem. straat (w), 
Peeter Sweens (n) 

  heijvelt in de Sammelinge, 1 
lopst. 30 roeden 

Lambregt van den Borne (o), 
de erfgen. Peeter van Doren 
(z), Cornelia Strooijbants (w, 
n) 

vanden Bergh, Maria Jans wed.v. 
Andries van Reusel + 

condividente   

van Reusel, Rombout assistent ½ acker agter Dilis Bierens, 2 
lopst. 9 roeden 

Dilis Bierens (o, n), Willem 
Jans vanden Bergh (z), de 
gem. straat (w) 

  het Kleijn Hanenrijken 
(Hanenrijtje), 30 roeden 

de erfgen. Jan vande Sande 
(o), Lambregt vanden Borne 
(z), Jan Anthonie Beeke (w), 
de gem. heijde (n) 

  het Hoogackerke, 48 roeden Clement Jansen (o), Peeter 
Jan Hermens (w), onm. kind 
v. Huijbregt Mainendonk / 
Pieternel Jans vanden Bergh 
(z), Dilis Bierens (n) 
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  Heijvelt aan de Hoolstraat, 2 
lopst. 46 roeden 

de gem.straat (o), Jan 
Mertens vande Sande (z), 
Marcelis vande Sande (w), de 
erfgen. Jan vande Sande (n) 

de Domeijnen rentheffer   
de Prelaat van Everbode idem   
Lijclama a Nijholt, …. rentmeester   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Sergers, Willebord rentheffer   
Schuurmans, Dilis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v, fiche 6, rij 1 Machtiging  1-2-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Peeter Jan Joosten constituant Leegemierde  
Meijs, Elisabet Jan Joosten wed.v. 
Anthonie van Soest 

constituante   

Nederburgh, Bastiaan procureur / gemacht.   
Rade en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
de Jongh, Johanna wed.v. Abraham 
Willigers 

tegenpartij in rechtz. Maastricht  

Willigers, Marie (meerderj. ) dochter   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v en 151, fiche 6, 
rij 1 

Renonsatie (afstand) van erfenis  23-2-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leent, Peeter i.n.v. momboir / renonsant   
Huijbregts, Peeter i.n.v. toesiender / idem   
Adams, (5 onm.kind.*) Jacobus Peeter +    
Vroome, Marie Wouter moeder van *   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151 t/m 152, fiche 6, 
rij 1 

Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen te 
Hulsel (algemene armoede) 

6-3-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Colen, Claas schepen / deponent Netersel  
van Hoof, Jan idem / idem   
Peeters, Joost Jacob idem / idem Hulsel  
Luijcas, Corstiaan idem / idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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152v en 153, fiche 6, 
rij 1 

Verklaring betr. heimelijk vertrek van 
J.Bierboom met vrouw en kind 

23-4-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen  Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Schoormans, Jan Baptist (ca. 20 jr.) deponent   
Vervugt, Cornelis oud borgemr. / 

deponent 
Hulsel  

van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Bierboom, Johan  
(met vrouw en dochter) 

procureur Lagemierde (naar Oirschot / 
St. Oedenrode) 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153 en 153v, fiche 6, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  6-5-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * debiteur / gelover / 
huurder 

Lagemierde  

van Beurde, Anthonette e.v. *    
vanden Heuvel, mej. Anna # creditrice / verhuurster (nu) Leiden  
  ½ koren-windmolen, en 

bijgemaakte boekweitmolen, 
Lagemierde 

 

Buijs, …… nichtje van #   
Pullen, Jan borg   
Coppens, Adriaan idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154 en 154v, fiche 6, 
rij 1 

Machtiging betr. afhandeling erfenis 31-5-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter koster / schoolmr./ 
constituant 

Lagemierde  

Wethers, sr. Johan zwager / gemachtigde Waalwijk  
vander Heijden, Lambregt + oom / erflater Sprang  
vander Heijden, Wouter + grootvader / idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v en 155, fiche 6, 
rij 1 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 15-6-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis schepen / constituant Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert idem   
Bierens, Dilis gemachtigde   
Lemmens, Jan Wouter idem   
vande Sande, Jan schepen / constituant Lagemierde  
Aarts, Arnoldus Wouter gesworen / idem   
Lemmens, Jan gemachtigde   
van Loon, Peeter idem   
Luijcas, Corstiaan schepen / constituant Hulsel  
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Hulsmans, Norbertus gesworen / idem   
Peeters, Joost Jacob gemachtigde   
van Herk, Adriaan idem   
Hartongh, …….. stadhouder Oisterwijk  
Lemmens, Goiaert getuige   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155 en 155v, fiche 6, 
rij 1 

Testament  21-6-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Jan Janse * testateur Hoogemierde  
Lemmens, Alegonda Jacob e.v. * testatrice (ziek)   
Schuurmans, Dilis president   
Bierens, Dilis schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155v en 156, fiche 6, 
rij 1 

Toestemming in huwelijk  20-7-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor   
Verspaandonk, Peeter Jan Dilis den 
oudste * 

gew. borgemr. / vader    

Maas, Anneke Jan e.v. * moeder   
Verspaandonk, Catharian dochter / a.s. bruid   
van Gastel, Johannis a.s. bruidegom Breda  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156 t/m 159, fiche 6, 
rij 2 

Huurovereenkomst met benoeming vervangende borg 31-7-1730 en 
5-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * huurder   
van Beurde, Anthonette e.v. * huurster ½  wind- korenmolen en 

bijgemaakte boekweitmolen, 
Lagemierde 

 

  ½ huijs, schuur, molenhuijs, 
landerijen 

 

vanden Heuvel, mej. Johanna # verhuurster Waalwijk  
Kievits, Theunis taxateur   
van Gijsel, Cornelis Huijbers idem   
  Beek (Hilvarenbeek)  
Coppens, Adriaan koopman / borg Boxtel  
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   
Scheij, Andries borg (ziek) sHertogenbosch  
Buijl, juffr. …… nicht van #   
Coppens, Adriaan molenaar / 2e borg Erp  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159 en 159v, fiche 6, 
rij 2 

Borgbrief  1-8-1730 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert idem   
Bierens, Dielis idem   
Huijbregts, Francis * requirant (geb. H. Mierde ) naar 

Turnhout 
 

Deelen, Catharina e.v. *    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v t/m 160v, fiche 
6, rij 2 

Verhuur  10-8-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Pieternella wed.v. Jan de Kort huurster   
Schoormans, Nicolaas zwager / assistent   
van Hanenburgh, Godert secretaris / verhuurder steede, aangelg, Lagemierde 

aan de Plaats bij ’t 
Kerkestraatje  etc. 

 

  den Brugbeemt den Mispelendse dijk (n) 
  (behalve houtwas en ½ 

schoolmeestershofje) 
 

  den Steenackerstraat  
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161 en 161v, fiche 6, 
rij 2 

Renonsatie (afstand)  ca. ….8-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan renonsant   
Paridaans, Jan + vader  Lagemierde  
Plompen, Anneke + moeder    
Dijkmans, Dirk e.v. *    
Paridaans, Maria * renonsante   
van Loon, Anthonie i.n.v. momboir / renonsant   
van Doren, Cornelis i.n.v. / e.v. # toesiender / idem   
Paridaans, (onm.kind.) Jan    
Plompen, Maria # renonsante   
Plompen, Hendrik + erflater   
Gobbaarts, (erfgen.) Anna + verkrijgers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v, fiche 6, rij 2 Borgbrief  29-8-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Zergers (Sergers), Hendrien Wilbord* requirante (geb. L. Mierde)  
de Bakker, Matthijs Goossens e.v. *  Moergestel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v t/m 163, fiche 6, 
rij 2 

Arrest van goederen (6x)  1-9-1730 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas ’slands deurwaarder / 
arrestant 

  

Lijklama a Nijholt, Tinco rentmr. der geestelijke 
goederen 

  

Jacobs, Marcus vroeger debiteur   
vanden Bergh, Hendrik  debiteur   
van Doren, Anneke Aelberts    
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Quinten, Steeven debiteur   
Luijten, Jan idem   
Goijerts, Adriaan vroeger debiteur   
Maas, (kind.) Jan Janssen debiteuren   
Plompen, Willem debiteur   
Wouters, Marcelis idem   
vande Sande, Jan idem   
van Spaandonk, Willem idem   
van Speek, Anthonie vroeger debiteur   
Schuurmans, Dilis president   
Verbruggen, Goijaert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163 en 163v, fiche 6, 
rij 3 

Verklaring betr. alimentaties uit armenkas 15-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Bartholomeus, Jan (= mogelijk Jan 
Aarts + alias Bartholomeus of Meeus ) 

erflater stuk land de Hasselstraat 

de Ladale, Eduard + vroeger schoolmr.   
Slingelandt, …… rentmeester   
Rombouts, Wouter schoolmr.   
van Helmont, Jan Hendriks alias Jan 
Keije * 

   

……….., e.v. * deponente   
van Gorop, Jenneke Adriaans alias Jen 
Helle 

   

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v t/m 164v, fiche 
6, rij 3 

Overeenkomst betr. transport roerende goederen en 
gebruik huis etc. 

17-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franssen, Jenneke Daniel wed.v. 
Willem van Hoogstraten 

partij enerzijds   

de Wijs, Adriaan e.v. * idem   
van Hoogstraten, Geertruij Willems *    
Adriaans, Peeter e.v. # idem   
van Hoogstraten, Pieternel Willems #    
van Hoogstraten, Peeter Willems idem   
van Hoogstraten, Jan Willems partij anderzijds / 

verkrijger 
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vande Sande, Jan schepen Lagemierde  
Swanen, Jacobus gesworen setter   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164v t/m 166v, fiche 
6, rij 3 

Lijst van rentgelders betr. ‘verloren’ geestelijke renten 28-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijaart schepen /  idem   
Bierens, Dilis idem    
Lemmens, Jan idem  Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem   
van Bossij, ….. ’s lands deurwaarder   
Lijcklama, ……. * rentmeester   
van Proije, Johan gemachtigde van *   
Franssen, Jan Wouter (en broer) rentgelders 1613 dat Hoge  
 pastoor / rentheffer Hoogemierde  
Beeken, Jacob Hendrik rentgelder 1633 de Colensteede  
 kapelaan / rector St. 

Jans altaar / rentheffer 
  

Donkers, Geraart deurwaarder 1705   
Lintworm. … + ontvanger 1689   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Maas, Jan Jans rentgelder   
Maas, Jan Jan Jans idem   
het Godshuijs van Postel rentheffer 1645   
Broex, Bartholomeus Jan rentgelder   
Cornelis, Lambert transportant 1662   
Wouters, Cornelis (Jan) verkrijger 1662   
Cornelis, Geertruij  moeder van #   
Adams, Jan Jacob # rentgelder 1725   
Slingelandt, …… rentmeester   
den Arme van Netersel rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Verspreeuwel, Adriaan Jans rentgelder 1664 den Langen acker  
  stuk beemt, heijveldeken  
Meermans, Adriaan Jan Cornelis    
van Gorop, (erfgen.) Cornelis Henric rentgelders Lagemierde  
Schuurmans, Anneke Hendrik Peeter rentgeldster   
Aarts, Paridaan rentgelder   
Joosten, Peeter Jan idem   
Luijcas, Anthonie idem   
Adams, Peeter idem   
Lamberts, Anthonie idem   
van Mol, Wilbord Peeters idem Netersel  
Meeusse, Maaijke Miggiel rentgeldster ’t Wellensendt   
Bartholomeus, Miggiel    
Verhagen, (kind.) Anthonie +    
Lamberts, Peeter Adriaan rentgelder   
Jacobs, (erfgen.) Govert    
Adriaans, Cornelis alias boterkoper  Hoogemierde  
…….., wed.v. Jan Leijtens rentgeldster   
Huijbregts, Hendrik ^ rentgelder   
Dielis, Huijbrecht Leenaart vader v. ^ rentg. 1613 den Haverdries  
  den Voortacker  
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St. Steevens altaar rentheffer   
Lanaarts, Hr. Dirk rector / rentheffer St. 

Steevensaltaar 1616 
  

  een vervallen huijske  
Kien, Adr. deurwaarder 1717   
sGravesande, …… (rentmeester beurs)   
van Helmont, Jan Phlipse rentgelder 1717   
de Ladale, Eduard gew. schoolmr.   
Lemmens, Goijert    
vande Voort, Cornelis Peeter Cornelis rentgelder Hulsel  
van Hanenburgh, Godert secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v t/m 167v, fiche 
6, rij 3 

Verklaring betr. onbekende rentgelders (veel 
registers weggeraakt door 
‘merodeurs inden jare 1702’, en 
slecht beheer ) 

7-10-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen / idem   
Bierens, Dilis idem   
vande Sande, Jan idem Lagemierde  
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem   
Lijcklama a Nijelholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

Fransen, Jan Wouter rentgelder Hoogemierde  
Meermans (Mierdmans ?), Adriaan Jan 
Cornelis 

   

Beeken, Jacob Hendrik    
Beeke, Jan Anthonie    
Beeke, Cornelia wed.v. Cobis Plompen    
Maas, Jan Jan    
Maas, (kind.) Jan Jan  Turnhout  
Wittens, Jan toesiender Lagemierde  
Broex, Bartholomeeus Jan    
vanden Broek, Barthel    
vanden Broek, Engel    
Cornelis, Lambert    
Verspreeuwel, Adriaan    
de Abdije van Everboden (Averbode)    
Hendriks, Anthonie huurder huijsinge in’t Coldersrode  
Henrix, (erfgen.) Cornelis    
Schuurmans, Anneke Hendrik Peeter    
Aarts, Paridaan    
Joosten, Peeter Jan    
Luijcas, Anthonie    
Adams, Peeter    
Lamberts, Anthonie    
van Mol, Willebrord Peeters  Hulsel   
van Hove, Jan  Netersel  
Paridaans, Jan Jan    
Kortens, Jan Adam    
Meeusse, Maaijke Miggiel    
Lamberts, (erfgen.) Jacob Peeter 
Adriaan 

   

Jacobs, Goijert (Govert)    
…….., wed.v. Jan Leijtens    
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Adriaans, Cornelis alias Boterkoper *    
Leijtens, Elisabet e.v. *    
Huijbregts, Hendrik    
Huijbregts, Dingena wed.v. Jan Joris    
vande Voort, Cornelis Peeter Cornelis    
vande Voort, Peeter Cornelis Peeter +    
Horsten, Cornelia Jan    
van Hanenburgh, Godert secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168, fiche 6, rij 4 Verklaring betr. verlaten huizen / landerijen 15-10-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen / 
deponenten als voor 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168 en 168v, fiche 6, 
rij 4 

Afrekening en transport erfdeel  16-10-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen / ontvanger / 
transportant 

Lagemierde  

vande Sande, Jenneke + wed.v. Adriaan 
van Gent + 

erflaatster Boekhove  

vande Sande, Helena + e.v. *    
Cheffers, N. + *    
Bierens, Dilis schepen  / verkrijger   
Schuurmans, Dilis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijaart schepen   
Lemmens, Jan idem Lagemierde  
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v en 169, fiche 6, 
rij 4 

Verklaring betr. vererving / rentgelders 25-10-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijaart schepen / idem   
Bierens, Dielis idem / idem   
vande Sande, Jan Wouter * requirant   
vande Sande, Marcelis Wouter * idem   
vande Sande, Marcelis Wouters + grootvader v. *   
Zeegers, Heijlwich + # vroeger erflaatster  (erfd. 1656)  
Servaase, Wouter e.v. #    
Adriaans, Zeeger vader van #   
vande Sande, Hendrik Servaas Wouters 
^ 

   

Wouters, Faas vader van ^   
Wouters, Maaijke tante van ^ / moeder 

van ** 
  

Boekholt, ……. rentmeester   
Crollen, Geertruij wed.v. Adriaan 
Matthijse 

   

de Mooij, Arnoldus + zoon van **   
vande Sande, Helena **    
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Krijne, Jacob  1e e.v. **    
vande Sande, Willem Adriaan Servaas 
Wouters 

   

Slingeland, ……. rentmeester   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v en 170, fiche 6, 
rij 4 

Verklaring  betr. armoede / vrijstelling van 
gemeente-ambten voor nieuwe 
inwoners van buiten 

2-11-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Peeters, Joost Jacob schepen / deponent Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem / idem   
van Herk, Adriaan borgemr. / idem   
Hulsmans, Jan collecteur / idem   
Hulsmans, Norbertus gesworen / idem   
Hendriks, Peeter idem / idem   
vander Ceelen, Frans Peeters setter / idem   
Daniels, Cornelis Jacob oud borgemr. / idem   
Vervugt, Cornelis idem / idem   
Maas, Cobis idem / idem   
Verhagen, Jan idem / idem   
Willems, Frans oud verp.beurder/idem   
Kooijmans, Adriaan idem / idem   
Willems, Jan Mattheus oud collecteur / idem   
Dirks, Jan Peeter idem / idem   
vander Heijde, Jan idem / idem   
Luijcas, Corstiaan oud schepen / idem   
van Bladel, Jan Peeters idem / idem   
Rombouts, Peeter idem / idem   
Sweens, Marinus oud armmr. / idem   
Leppens, Jan idem / idem   
Dirks, Ansem Peeter deponent   
Dirks, Dirk Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170 t/m 171, fiche 6, 
rij 4 

Verklaring  betr. verloop van eigendom 22-12-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
vande Sande, Jan idem / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / idem   
Lijcklama, ….. rentmr. / requirant   
Bartholomeus, Jan + (= Jan Aarts 
Bartholomeus) 

vroeger erflater stuk land de Hasselstraat (o) 

Steevens, Laureijs Jan Bartholomeus verkoper 1649   
Meeus, Aart Jan (Aart Jan 
Bartholomeus Steevens) 

broer / koper 1649   

de Ladale, Eduard gew. schoolmr. / later 
verhuurder 

  

van Slingelandt, …… rentmr.   
Rombouts, Wouter schoolmr. / verhuurder   
van Helmont, Jan Hendriks (alias Jan 
Keije) 

huurder   
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Hendriks, Adriaan koper 1692   
Coppens, Wouter molenaar / nu 

gebruiker 
  

Verbruggen, Johan Phlips notaris / procureur Antwerpen  
Steevens, Jan Bartholomeus gelover / rentg. 1609   
Bartholomeus, Peeter koper 1692 huijs, aangelag, ca. 3 lopst.  
van der Vink, Hendrik gebruiker   
van Gorop, Adriaan + (alias Adriaan 
Goijerts) 

   

van Gorop, Dirk * curator 1681   
Claassen, Cornelis # idem   
Hendriks, Anthonie kleinzoon van * Hoogemierde  
Claassen, Hendrik kleinzoon van # Dun (Hilvarenbeek)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 170v en 171, 
fiche 6, rij 4 (los) 

Nota betr. vermelding betwiste visvijvers 
in verpondigsregisters  

ca. 12-1730 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  Hoogemierde  
  ‘2 questieuse vijvers’   
  Reductie van sHertogenbosch  
Hertog Jan van Brabandt 1331    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 170v en 171 
(los verso), fiche 6, rij 
4 

Nota betr. rente uit getransporteerd goed  ca. 12-1730 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebregts, Thomas Jacob transportant 1592   
vande Sande, Hendrik Wouters verkrijger 1592 Hoogemierde  
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Maas, Jan Janse rentgelder den Vossenhof  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171 en 171v, fiche 6, 
rij 4 

Verklaring betr. (verloren) rentgelders  22-12-1730  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis president / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen / idem   
Bierens, Dielis idem / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / deponent   
Franssen, Jan Wouter    
Maas, Jan Jans    
……, Jenneke wed.v. Jan vande Sande rentgeldster   
……., Maria wed.v. Jacobus Luijten idem   
van Spreeuwel, Adriaan + rentgelder 1686   
Verspreeuwel, Peeter + verkoper /transp. 1686   
vande Sande, Wouter Marcelis koper 1686 huijs, hof met den 

Binnendries 
 

vande Sande, Jan Wouter verkoper / transp.1722   
vande Sande, Marcelis Wouter idem   
Mierdmans, Cornelis e.v. * idem   
vande Sande, Anneke Wouter *    
Habregts, Aubertus koper 1722 / korenm. Averbode  
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Hendriks, Anthonie huurder   
  verschillen tussen het 

Bossche en het Antwerpse 
recht omtr. renten en cijnzen 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v, fiche 6, rij 4 Verklaring betr. (verloren) rentgelders  22-12-1730  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Joost Jacob schepen / deponent Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / idem   
Lijcklama, …… rentmr. / requirant   
vande Voort, Cornelis Peeter Cornelis rentgelder 1680 / 

stiefvader van * 
  

vande Voort, Peeter Cornelis Peeter    
Horsten, Cornelia Jan *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 en 172v, fiche 6, 
rij 4 

Overeenkomst betr. betalingsregeling 
(in marge: kwitantie) 

22-12-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willegers, juffr. Anna Maria partij enerzijds Maastricht  
Willegers, Abraham + vader / erflater   
vande Graaf, Johan procureur / momboir   
Meijs, Elisabet wed.v. Anthonie van 
Soest + 

partij anderzijds Lagemierde  

Rombouts, Wouter koster / schoolmr. / 
momboir 

  

Meijs, Peeter partij anderzijds Lagemierde  
Meijs, Jan Joost + vader / erflater   
  den Kerkenacker  
Wittens, Jan (herbergier) / crediteur   
Boscam, Jan procureur   
Neederburgh, Bastiaan idem   
Rade en Leenhove van Brabandt    
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173, fiche 6, rij 5 Verklaring betr. aanstelling pastoor 1722 23-12-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Joost Jacob schepen Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem   
Nijssen, Daniel deponent   
Luijcas, Corstiaan idem   
Verschuijl, Hr. Jacobus rooms priester / 

requirant 
  

Govaarts, Hr. Petrus + vroeger vicaris Mechelen  
  sHertogenbosch (bisdom -)  
van Asdonk, Hr. …… landdeken Orten (district van -) Oirschot  
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v en 174, fiche 6, 
rij 5 

Verhuur  18-1-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Matthijs huurder Dun (Hilvarenbeek)  
  steede, huijsinge, beemden, 

landerijen etc., Hulsel 
 

Hartongh, Johan stadhouder / 
verhuurder 

Oisterwijk (kwartier van -)  

de Domeijnen rentheffer   
het Capittel van Oirschot rentheffer   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174, fiche 6, rij 5 Renonsatie / afstand van erfdeel  24-1-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerrits, Anthonie Hendrik i.n.v. momboir / renonsant   
van Diessen, (onm.kind *) Hendrik 
Jacob Bartholomeus + 

   

Sweens, Jenneke moeder van *   
van Diessen, Jacob Bartholomeus + grootvader / erflater   
Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijaert schepen   
Bierens, Dielis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174 en 174v, fiche 6, 
rij 5 

Verklaring betr. eigendom van goederen 14-2-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
vande Sande, Jan idem / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / idem   
Lijcklama a Nijeholt, Tinco rentmr. / requirant Kempelandt en Oosterwijk  
Joosten, Joost Miggiel +    
Leijten, (kind.) Dirk Peeter    
Jacobs, Marcus    
van Doren, Anneke Aalberts    
vanden Bergh, Hendrik    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174v t/m 176v, fiche 
6, rij 5 

Verklaringen betr. in arrest genomen en verkochte 
goederen / (verloren) rentgelders 

12-2-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Hendrik deponent Lagemierde  
Verspaandonk, Willem idem Hoogemierde  
vande Sande, Marcelis Wouter Marcelis idem   
vande Sande, Jan Wouter Marcelis idem   
van Bossij, N. deurwaarder   
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Lijcklama a Nijeholt, ….. * rentmr. der geestelijke 
goederen 

Kempelandt en Oosterwijk  

Jacobs, Marcus rentgelder   
van Doren, Tanneke Aalberts (vroeger) rentgeldster   
vanden Bergh, Hendrik rentgelder   
van Spaandonk (Verspaandonk), 
Willem 

idem   

Verspeek, Anthonie (vroeger) rentgelder   
Wouters, Marcelis rentgelder   
vande Sande, Jan idem   
Zeegers (Seegers), (erfgen.) Heijlwig    
Boekholt, …… rentmr. 1656   
Wouters, Faas rentgelder 1656   
Wouters, Maaij rentgeldster 1656   
van Proijen, Johan gemachtigde van *   
Mierdmans, Cornelis getuige   
de Ladale, Eduard +    
Slingelandt, …… vroeger rentmr.   
vande Sande, Hendrik (vroeger) rentgelder   
de Mooij, Arnoldus idem   
Wittens, Jan i.n.v. toesiender / deponent   
Maas, (onm.kind.) Jan Janse    
Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Janssen 

deponente Lagemierde  

Swanen, Jacobus bedesetter   
  Hilvarenbeek  
Plompen, Willem rentgelder   
Anthonis, Anthonie Jan idem   
Huijsmans, Gijsbert Willem    
Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v en 177, fiche 6, 
rij 5 

Verklaring betr. in arrest genomen en verkochte 
goederen  

14-2-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Abram vorster / deponent   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
Leijten, Dirk Peeter    
Lijcklama a Nijeholt, T. rentmr. der geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

van Nouhuijs, Harman deurwaarder   
Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
van Proijen, Johan    
Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
vande Sande, Jan idem Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177 t/m 179, fiche 6, 
rij 5 

Verklaring betr. verloop van eigendom van 
gearresteerde en verkochte goederen  

19-2-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president / deponent Hoogemierde  
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Bierens, Dielis schepen / deponent   
Lijcklama a Nijeholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen / requirant 
  

vander Speek (Verspeek), Anthonie +   Hoogemierde  
van Spaandonk, Willem    
Verspeek, (kind.) Jan + verkrijgers 1706 ½ huijsinge en aangelag  
  ½ den Keijlacker  
  wederhelft huijsinge en 

wederhelft Keijlacker 
 

  een Heesterbosch  
  den Hoogenbogt  
  ’t Kleijn ackerke  
  2/3 den Langen beemt  
  den Langen acker  
  1/3 den Langen beemt  
Verspeek, Elisabet transportante 1707   
van den Borne, Lambregt verkrijger 1707 den Steevens acker  
  het Ackerbogte  
  den Hongersen beemt  
Verspeek, Maria transportante 1708   
Verspaandonk, (kind.) Adriaan eigenaars (Hoogemierde / Antwerpen)  
Verspaandonk, Adriaan # verkrijger 1708 1/3 aansteede  
  de Smeel  
  het Voorste en agterste 

Silverslagh 
 

  den Haanrijt  
Verspeek, Anna e.v. *    
van Heijst, Anthonie *  kamer met het Land  
  den Phlipsen beemt  
  2 kavelen in den Heijbogt  
  ½ Mortel of Korte voren  
  ½ Ackerdries  
Mierdmans, Cornelis Wouter rentgelder  1558   
den Vrouwe altaar, Hoogemierde rentheffer 1558   
Mierdmans, Cornelis Jan transportant 1658   
Leijtens, Hendrik koper /verkrijger 1658 Ackerdries  
Boekholt, …….. rentmr. 1658   
Verspeek, Alegonda e.v. #    
de Ladale, Eduard +  Lagemierde  
Slingelandt, …… vroeger rentmr.   
van Hanenburgh, Godert secretaris / deponent   
Wouters, Marcelis ^    
vande Sande, Jan    
vande Sande, Wouter    
vande Sande, Hendrik Servaas Wouters rentgelder   
Crolle, Geertruij wed.v. Adriaan 
Matthijse 

rentgeldster   

van Proijen, Johan gemachtigde   
vande Sande, Marcelis Wouters ^ (vroeger)eigenaar / 

transportant 
  

Bierens, (erfgen.) Adriaan kopers / verkrijgers 
1720 

het Gijske met een drieske 
daaraan 

 

vanden Bergh, Hermen Peeters koper  1721 hofke, ca. 10 roeden  
vande Sande, Jan Martens koper  1727 de Broekstreep  
vande Sande, Jan Hendriks verkoper 1718 het Roijken  
Verspaandonk, Dielis Janse koper 1719   
…….., Jenneke wed.v. Jan Marcelis 
vande Sande 

koopster 1719 ½ schuur met de grond  

Habregts, Aubertus korenmeester / koper (Averbode) huijsinge en 
erven int Coldersrode 
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Hendriks, Anthonie nu bewoner /gebruiker   
Verspreeuwel, Adriaan    
Verspreeuwel, Pieter transportant 1686   
vande Sande, Wouter Marcelis koper 1686   
vanden Bergh, Willem Jans koper 1730 het Hoogackerke  
vanden Bergh, (erfgen.) Dorothea Jans mede kopers 1730   
vanden Bergh, Maria Jans nu eigenares   
Verbruggen, Goijaert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179 en 179v, fiche 7, 
rij 1 

Verklaring betr. (ongewenste) gang van zaken 
bij arrest en verkoop van goederen  

20-2-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / requirant   
van Bossij, Nicolaas deurwaarder   
Lijcklama a Nijeholt, …… rentmr. der geestelijke 

goederen 
Kempelant en Oosterwijk  

  den Hasselt  
Swanen, Adriaan +  vader van *   
Swanen, Elisabet *    
Luijten, Jan + e.v. *    
van Proijen, Johan gemachtigde   
Swanen, Jacobus    
Bartholomeus, Jan    
Goijerts, Adriaan    
de Ladale, Eduard +    
Slingelandt, ……. (vroeger) rentmr.   
Rombouts, Wouter    
Luijten, Adriaan (Jan)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 179v, fiche 7, rij 1 Index  1724 -1731 

 
 

Einde sept. 2013 


