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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1, fiche 1, rij 1 Arrest van obligatie en machtiging  12-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan Wouters arrestant Hoogemierde  
vande Sande, (erfgen.) Jenneke Cornelis crediteuren   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Gent, Adriaan Wouters verkoper q.q. ½ huijs, schuur, acker- en 

weijlandt, Hoogemierde 
 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder   
Dekkers, Abraham vorster / gemachtigde   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v t/m 2v, fiche 1, rij 1 Protest tegen aanzegging betr. eigendom / rentgelder 13-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas ’s lands deurwaarder / 
aanzegger / vorster 

Hilvarenbeek  

Lijcklama a Nijeholt, Tinco rentmr. der geestelijke 
goederen 

Kempelandt en Oosterwijk  

van Spreeuwel (Verspreeuwel), Adriaan    
Hendriks, Anthonie (vroeger) huurder huijsinge  
de Abdije van Everbode genoemd als (vroeger) 

eigenares 
  

van Spreeuwel, Peeter    
vande Sande, Marcelis    
Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris   
Verspreeuwel, Adriaan Jans    
Verspreeuwel, Jan Adriaans    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3, fiche 1, rij 1 Verklaring betr. vroegere huur 16-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rijckers, Laureijs Jan (ca. 30 jr.) deponent / vroeger 
huurder 

Hilvarenbeek  

Beersmans, (erfgen.) Jacob Jan requiranten   
van Slingelandt, Barthout + vroeger rentmr. van *   
het Capittel van Hilvarenbeek *    
vander Laak, Frank (vroeger) mede 

huurder 
parc. ackerlandt, ca. 7 lopst., 
het Loo, Hilvarenbeek 

 

van Bossij, N.    
Swanen, Jacobus bedesetter   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 2 Arrest van akker / land (2x)  22-3-1731 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder / arrestant   
Lijcklama a Nijeholt, T. rentmr. der Geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

Claassen, Hendrik * laatste eigenaar den Hasselt, het Vloeijendt  
Swanen, Elisabet e.v. * eerst wed.v. Jan 
Luijten 

   

 schepenen etc.als voor   
van Helmont, Jan Hendriks alias Jan 
Kaijen 

gebruiker parc. lands de Hasselstraat (o) 

Bartholomeus, Jan vroeger eigenaar   
van Slingelandt, ….. vroeger rentmr.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 en 4v, fiche 1, rij 2 Arrest van onr. goederen (3x)  22-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder / arrestant   
Lijcklama a Nijeholt, T. rentmr. der Geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

Huijbregts, Hendrik vroeger rentgelder   
………, Dingena wed.v. Jan Joris (en 
kinderen) 

nu eigenaars / rentg.   

 schepenen etc.als voor Lagemierde  
Beeken, Jacob Hendrik vroeger rentgelder   
Beeken, Anthonie nu eigenaar /rentgelder   
Beeken, Cornelia wed.v. Jacobus 
Plompen 

nu eigenares / rentg.   

Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
Broeks, Bartholomeus Jan (vroeger) rentgelder   
vanden Broek, Barthel nu rentgelder   
vanden Broek, Engel nu rentgeldster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 4 en 4v, fiche 1, 
rij 2 

Notitie betr. tegoed …….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Antonij crediteur   
de Pastorij    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v t/m 5v, fiche 1, rij 2 Testament  24-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Abraham * vorster / testateur 
(ziek) 

Lagemierde  

Fabrij, Catharina Joost e.v. * testatrice   
Dekkers, Jacobus jongste zoon / gelegat.   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v en 6, fiche 1, rij 2 Borgbrief  31-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
vanden Bergh, Jenneke Hermens e.v. * requirante (geb. H. Mierde) Weelde  
van Limpt, Hendrik *  idem  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 t/m 7, fiche 1, rij 2 Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 13-4-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Willem Adriaans Servaas constituant   
vande Sande, Adriaan Adriaans Servaas idem   
vande Sande, Servaas Adriaans Servaas idem   
vande Sande, Hendrik Servaas Wouters idem   
vande Sande, (kind) Wouter Servaas 
Wouters 

   

vande Sande, Marcelis Jan idem   
vande Sande, Peeter Jan idem   
vande Sande, Maria Jan constituante   
Colen, Maria Cornelis e.v. * idem   
van Beers, Cornelis *    
Leijten, Goijert e.v.  # constituant   
Colen, Maria Cornelis #    
van Beers, Willem e.v. ^ constituant   
Beeke, Ariaantje Hendrik ^    
van Leendt, Jan Baptist ** i.n.v.  constituant   
Beeke, Maria Hendrik moeder van **   
Verbruggen, Goijert e.v. ## constituant   
Leijten, Maria Hendrik ##    
vande Sande, Jan Wouter i.n.v. ^^ constituant / gelaste   
vander Vloet, Maria    
vande Sande, Anneke Adriaan constituante   
vande Sande, Anneke Wouter idem   
Adriaans, Cornelis i.n.v. voogd / constituant / 

gemachtigde 
  

vande Sande, Maria Hendrik    
vande Sande, Jan Wouter Marcelis constituant   
vande Sande, Marcelis Wouter Marcelis idem   
Bierens, Dielis i.n.v. gelaste v. ^^   
vande Sande, Jenneke Cornelis Wouters 
+ *** 

erflaatster   

Tens, Peeter + 1e e.v. ***   
van Gent, Adriaan + 2e e.v. ***   
Mierdmans, Cornelis e.v. ### gemachtigde   
vande Sande, Anneke Wouter Marcelis 
### 

   

vande Sande, Marten Jan gemachtigde   
  sHertogenbosch  
  Bokhoven  
vande Sande, Jan schepen Lagemierde  
Verbruggen, Goijert idem Hoogemierde  
Bierens, Dielis idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 6 en 6v, fiche 1, 
rij 2 

Notitie betr. vroeger transport  
d.d. 27-2-1651 (bewijsstuk) 

…….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Adr. Goijaert Wouter destijds transportant   
Broex, Bartholomeus Jan Thomas destijds verkrijger ½ leege hofsteede  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 t/m 8, fiche 1, rij 2 Verklaringen betr. voorg. verklaringen over  

eigenaars / rentgelders 
2-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president / deponent Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen  / idem   
Bierens, Dielis idem / idem   
Lijklama a Nijeholt, T. rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt en Oosterwijk  

Cornelis, Lambert (vroeger) rentgelder   
Dekkers, Abraham vorster   
vande Sande, Wouter (vroeger) rentgelder   
Crolle, Geertruij nu rentgeldster   
vande Sande, Hendrik Servaas Wouters vroeger rentgelder   
Wouters, Marcelis (vroeger) rentgelder   
Slingelandt, ……. vroeger rentmr.   
Maas, Jan Janse (vroeger) rentgelder   
Adriaans, Cornelis (alias Boterkoper) nu rentgelder   
vande Sande, (erfgen.) Jan Marcelis nu rentgelders   
Beeke, (erfgen.) Hendrik Claas idem   
Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
vande Sande, Jan idem / idem   
Ariens, Huijbert (vroeger) rentgelder   
Schuurmans, Anthonie Jan (vroeger) rentgelder   
Aarts, Jacob daarvoor rentgelder   
van Proijen, J.    
Riebregts (=Riebergs ) , Jacob    
Riebergs, Barthel Jacob nu eigenaar   
Riebergs, Jan Jacob idem   
Riebergs, Maaijke Jacob nu eigenares   
Hoijbergs, Jacob Jan (vroeger) rentgelder   
Zeegers, Helena Adriaan wed.v. 
Hendrik vander Look ? 

nu eigenares (Bladel) goederen opden 
Bergh, in ’t Coldersroode  

 

Peeters, Joost Jacob schepen / deponent Hulsel  
vander Heijden, Peeter idem / idem   
Evers, Wilbert (vroeger) rentgelder / 

hoevenaar 
Postel  

Wouters, Dionijs +    
Jansen, Willebord Evert vroeger koper de Seijlingen, ca. 6 lopst.  
St. Stevens altaar, Lagemierde (vroeger) rentheffer   
Cornelisse, Willebord Evert    
Wilborts, Joost    
Hulsmans, Norbertus    
Seelts, Jan    
Peeters, Joost Jacob nu eigenaar   
van Hanenburgh, Godert secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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tussen 7v en 8, fiche 1, 
rij 2 

Verklaring betr. rentgelders na 1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdmans, Cornelis    
van Proijen, (zoon) …….    
de Pastorije van Hoogemierde vroeger rentheffer   
Adriaans, Cornelis    
vande Sande, Marten    
Hanenburgh, ……. secretaris   
Crolle, Geertruij    
vande Sande, Hendrik    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v, fiche 1, rij 3 Arrest van goederen  10-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder / arrestant   
Lijcklama a Nijeholt, T. rentmr. der Geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

Horsten, Cornelia Jan rentgeldster   
vande Voort, Peeter Cornelis vroeger rentgelder   
Peeters, Joost Jacob schepen Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v, fiche 1, rij 3 Verklaring betr. gezondheidstoestant 29-5-1731 

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 / betreffende 

persoon 
  

vander Voort, Jacobmina + moeder van *   
Swanen, Jacobus bedesetter / loco secr.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9, fiche 1, rij 3 Machtiging betr. kwartiersvergadering 30-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis schepen / constituant Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert idem / idem   
Bierens, Dielis idem / gemachtigde   
Verspaandonk, Jan Dielis borgemr. / idem   
Lemmens, Jan schepen / constituant Lagemierde  
Swanen, Jacobus bedesetter / idem   
vande Sande, Jan schepen / gemachtigde   
van Loon, Anthonie borgemr. / idem   
Peeters, Joost Jacob schepen / constituant Hulsel  
vander Heijde, Jan bedesetter / idem   
vander Heijde, Peeter schepen / gemachtigde   
Dirks, Peeter borgemr. / idem   
Hartongh, ….. stadhouder Oisterwijk  
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 3 Arrest van onr. goederen  3-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Graaf, Johan deurwaarder / arrestant   
Rade en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
Bouwt, Johan kwartierschout Kempelandt  
Rooijmans, Jacobus debiteur (deel) huijsinge en erven, 

Hoogemierde 
 

vande Sande, Willem bewoner   
Schuurmans, Dielis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Loenen, H. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v en 10, fiche 1, rij 3 Arrest van oogst  18-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Jan borgemr. 1728 / 
arrestant 

Hoogemierde  

Huijbregts, Peeter Jan borgemr. 1729 / idem   
Hendriks, Anthonie collecteur 1730 / idem   
Sweens, Goijert debiteur (nu) Hulsel  
 schepenen als voor   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 en 10v, fiche 1,rij 3 Verklaring betr. noodweer en vernielde oogst 

etc. te Hoogemierde 
28-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panis, Jan Adriaan schepen / deponent Reusel  
Molle, Jan Mathijs idem / idem   
de Regenten van Hoogemierde requiranten   
Lemmens, Jan schepen / idem Lagemierde  
vande Sande, Jan idem / idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v, fiche 1,rij 3 Verklaring betr. noodweer en vernielde oogst 

etc. te Lagemierde en Hulsel 
28-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hove, Jan schepen / deponent Netersel  
Colen, Nicolaas idem / idem   
de Regenten van Lagemierde en Hulsel requiranten   
Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 3 Machtiging betr. afvaardiging naar den Haag 

i.v.m. verzoek om belastingvermind. 
28-7-1731 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert schepen / constituant Hoogemierde  
Bierens, Dielis idem   
vande Sande, Jan idem Lagemierde  
Peeters, Joost Jacob idem Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem   
Schuurmans, Dielis president / gemacht.   
Lemmens, Jan schepen / idem   
Moerkerke, …… agent sGravenhage  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v, fiche 1, rij 3 Verklaring betr. niet compareren voor transport 

van bij executie verkochte goederen 
11-9-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Goijert schepen / deponent   
Lemmens, Jan Adriaan idem   
van Spaandonk (Verspaandonk), Peeter 
Jan Dielis de jongste 

requirant / eerder 
koper 

Hoogemierde, huijsinge en 
landerijen 

 

vande Sande, Marcelis Wouters gedaagde   
vande Sande, Jan Wouters idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v, fiche 1,rij 3 Machtiging betr. afhandeling nalatenschop 18-9-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Boer, Goijaert Wouter i.n.v. voogd / constituant   
van Rijthoven, Jan Philip idem   
van Vessem, (mind. kind *) Peeter  Baarschot  
Monen, Maria Cornelis moeder van *   
Moonen, Anthonet wed.v. Philip van 
Rijthoven 

constituante Baarschot  

Rombouts, Wouter momboir   
Moonen, Johanna constituante (afw.) Antwerpen  
Buijtas, Hendrik notaris idem  
de Ladale, Jacobus gemachtigde sGravenhage  
Otten, Cornelis + # erflater Diessen  
Moonen, Elisabeth Cornelis (+ ?) 2e e.v. #   
vande Sande, Jan schepen Lagemierde  
Swanen, Jacobus bedesetter   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v, fiche 1, rij 4 Borgbrief  22-9-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Adriaans, Adriaan Jacobus * requirant (geb. L. Mierde) Baarschot / 

Diessen 
 

Liebregts, Meggel Adriaan e.v. *  (geb. Westelbeers)  
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 t/m 19v , fiche 1, rij 
4 

Verklaring / lijst betr. schade door noodweer op 24 en 
28 juli 1731 in de Mierden en Hulsel 
(hiervoor de helft vermindering v.d. 
verponding) 

28-9-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Cornelis  Hoogemierde, Culensrode  
vande Sande, Marcelis Jan    
van Leent, Peeter    
van Mol, Jan    
Hermens, Hendrik Jan    
Kools, Jacob    
Sweens, Goijert    
…….., wed.v. Hendrik Verbaandert    
van Meerevelt, Jan Hendrik    
Lemmens, Peeter Jacob    
………, wed.v. Peeter Verspreeuwel    
Bartholomeus, Peeter Jacob    
Martens, Jan    
Gerrits, Anthonie Hendrik    
Colen, Joost    
van Spaandonk (Verspaandonk), Peeter 
Jan Dielis de jongste 

   

Wouters, Hendrik Jan    
vanden Broek, Barthel    
Pasman, Jan    
van Leent, Cobis    
Verspreeuwel, Adriaan Hendrik    
Mierdmans, Peeter    
vande Sande, Adriaan    
Luijten, Jacobus    
Huijbregts, Peeter Jan  totaal Culensrode: f 1418-0-0  
vande Put, Peeter  Smitsstraat en Plaats  
…….., Waltheris zn.v. de wed. 
Huijbregt Huijbregts 

   

Lemmens, Goris    
Leijten, Goijert    
Crolle, Geertruij    
Schuurmans, Dielis    
Bierens, Dielis    
…….., wed.v. Jacobus Plompen    
van Gorop, Peeter    
Lemmens, Jan Wouter    
…….., Marten zn.v. de wed. Jan vande 
Sande 

   

Hermens, Peeter Jan    
Verbruggen, Goijert    
Jansen, Clement    
van Gorop, Matthijs    
van Spaandonk (Verspaandonk), Peeter 
Jan Dielis den oudsten 

   

Lemmens, Wouter Hendrik    
Schots, Jan Sijmons    
Mierdmans, Cornelis    
Willems, Adriaan Jacob    
Wouters, Wouter Jan    
vande Sande, Marcelis Wouters    
vande Sande, Jan Wouters    
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………, wed.v. Jan Schoormans    
Ente, mr. Hendrik  Smitsstr. / Plaats  f 1256-0-0  
van Vessem, Thomas  de Stadstraat of Luttel 

Turnhout 
 

Peeters, Jan Hendrik    
Aarts, Aart Willem    
vanden Bergh, Jan    
van Beers, Cornelis    
vanden Bergh, Goijert    
vande Sande, Hendrik    
van Heijst, Anthonie    
van Spaandonk (Verspaandonk) Jan 
Peeters 

   

Schots, Cornelis    
van Beers, Hendrik    
………., wed.v. Jan Schots    
vande Sande, Jan Marten    
…….., Thomas zn.v. de wed. Gijsbregt 
vande Sande 

   

Schoormans, Cornelis    
………, wed.v. Adriaan van Ooijen    
……., Cobis zn.v. de wed. Govaart 
Jacobs 

   

Schoormans, Jan Laureijs  totaal de Stad: f 515-0-0  
vanden Bergh, Willem Jansen  de Hoogstraat  
………, wed.v. Cornelis Huijbregts    
van Spaandonk, Willem    
Jansen, Jan de slager    
Beeken, Jan Anthonie    
Huijbregts, Peeter    
Adriaans, Cornelis    
van Hoof, Peeter    
Mainendonk, Huijbregt    
Martens, Marten Jan    
vande Sande, Willem    
van Eijk, Wouter    
Crolle, Adriaan    
…….., Cobis neef v.d. wed. Cobis 
Hendrik Luijten (absent) 

   

……, wed.v. Adriaan Jacobs van Bladel    
vanden Borne, Lambregt  totaal Hoogstraat: f 557-0-0  
  totale schade aan de oogst  

Hoogemierde: f  3746-0-0 
 

Willems, Phlip Jacob  Lagemierde, ’t Welsendt 
(Wellenseind) 

 

Colen,(erfgen.) Peeter    
Verhagen, Barthel Anthonie    
Vinken, Cobis    
Dijkmans, Miggiel    
de Kort, Wouter    
Adriaans, Jacobus    
Kortens, Willemijn    
Colen, Waltherus    
Mierdmans, Wouter    
van Loon, Peeter  totaal Wellenseind:  

f 386-15-0 
 

Verhagen, Barthel  het Kerkhof of Plaats  
Lemmens, Goijert    
van Helmont, Phlip    
Meijs, Peeter    
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Wittens, Jan    
Ramakers, Adriaan    
Meijs, Elisabet    
………, wed.v. Jan de Kort    
Claassen, Hendrik    
…….., wed.v. Peeter Jansen  totaal Kerkhof of Plaats: 

f  314-10-0 
 

Lemmens, Jan Adriaan  ’t Mispelendt of Braakhoek 
en Heijkant 

 

vande Sande, Jan    
Dirk, Jan den dekker    
Smits, Corstiaan    
Panenborgh, Hendrik    
van Doren, Cornelis    
van Beers, Willem    
Paridaans, Adriaan    
Markus, Hendrik    
Riebergs, Barthel    
……., Jenneke e.v. Wouter Verheez    
de Wijs, Adriaan    
van Doren, Anthonie    
van Loon, Anthonie    
Aarts, Arnoldus    
Voorts, Willem    
Rinkels, Aart    
Nijssen, Anthonie    
Adriaans, Peeter Jan    
Dekkers, Abram    
Balthus, Huijbregt    
……., Mathijs zn.v. de wed. Corstiaan 
Matthijsse 

   

Schots, Jan    
Otte, Jan Cornelis  totaal Mispeleind: f  896-0-0  
Schoormans, Nicolaas  het Vloeijendt  
Swaanen, Jacobus    
van Loon, Jan    
van Poppel, Jan    
Sergers, Willebord    
vander Voort, Peeter    
van Eijk, Gerrit    
Huijsmans, Catholijn    
Vinken, Hendrik    
van Hoogstraten, Jan    
Dijkmans, Dirk    
Otte, Claas    
van Helmont, Jan    
Dijkmans, Matthijs    
Coppens, Wouter  totaal Vloeijendt: f 580-6-0  
  totale schade aan oogst, Lage 

Mierde 
f 2177-11-0 

 

Matthijssen, Matthijs Corstiaan  den Heijkant, Hulsel  
Otte, Jan Cornelis    
Schots, Jan    
Balthus, Huijbregt    
……., wed.v. Steeven Quinten    
Hulsmans, Norbertus    
Peeters, Joost Jacob    
…….., wed.v. Jan Peeters van Nedersel    
Willems, Jan Mattheus    
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…….., wed.v. Corstiaan Nijssen    
vander Heijde, Jan    
vander Heijde, Peeter    
Daniels, Cornelis Jacob    
Sweerts, Hendrik Peeter (’slands 
hoevenaar ) 

 totaal den Heijkant: f 549-0-0  

Sweens, Marinus  ’t Lindt eijndt  
Leppens, Jan    
van Bladel, Jan Peeters    
Sweens, Cornelis    
Spanjol (Panjoel), Joseph    
Dirks, Ansem Peeter    
Maas, Cobis    
……, Martinus i.n.v. knecht van *   
Jansen, Cobis * (absent)    
Anthonis, Jan    
vander Seelen (Ceelen), Frans    
Vervugt, Cornelis    
Luijcas, Corstiaan    
Sweerts, Jan Peeter    
Dirks, Dirk Peeter    
Dirks, Jan Peeter  totaal Lindt eijndt: f 673-0-0  
Nijssen, Jan  ’t Hegeijndt   
Hulsmans, Peeter Frans    
Willems, Frans    
Peeters, Jan Hendrik    
Kooijmans, Adriaan    
Rombouts, Peeter    
……., Dirk zn.v. de wed. Peeter Dirks    
Nijssen, Daniel  totaal Hegeijndt: f 425-0-0  
Hulsmans, Jan Frans  ’t Voorteijndt   
Schots, Hendrik Sijmons    
Peeters, Peeter Hendrik    
van Heijst, Matthijs    
van Herk, Adriaan    
Horsten, Adriaan Gerrit    
Colen, Nicolaas i.n.v.    
Colen,….. wed.v.  Matthijs van Dun    
Verhagen, Jan  totaal ’t Voorteijndt:  

f 473-0-0 
 

  totale schade aan oogst in 
Hulsel: f 2120-0-0 

 

  totaal v.d. drie dorpen:  
f  8043-11-0 

 

Verbruggen, Goijert president Hoogemierde  
vanden Bergh, Goijert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
Lemmens, Jan idem Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
vander Heijde, Peeter idem Hulsel  
Vervugt, Cornelis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20, fiche 1, rij 5 Arrest van goederen  4-10-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas ’s Lands deurwaarder / 
arrestant 
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Lijcklama a Nijeholt rentmr. der Geestelijke 
goederen 

Kempelandt en Oosterwijk  

Verspreeuwel, Adriaan (vroeger) rentgelder   
Hendriks, Adriaan nu rentgelder   
Ubels, Jan Miggiel idem   
Verbruggen, Goijert schepen Hoogemierde  
Lemmens, Jan idem Lagemierde  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 5 Verklaring betr. eigendom goederen 5-10-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Heijde, Peeter schepen / deponent Hulsel  
Vervugt, Cornelis idem   
Lijcklama a Nijeholt, Tinco rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
  

…….., wed.v. Steeven Quinten    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v t/m 21v, fiche 1, 
rij 5 

Verklaring betr. eigendom / rentgelders 20-10-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Goijert schepen / idem   
Mierdmans, Cornelis idem / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / idem   
Lijcklama a Nijeholt, Tinco rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
  

vand Sande, Wouter (vroeger) rentgelder   
Wouters, Marcelis    
vande Sande, Jan    
Zeegers, Heijlwig + * erflaatster ca. 1656 de Ramakers steede in de 

Smitsstraat 
 

Strijbogs (Strijbosch), Francis verkoper 1659   
den Arme van Hoogemierde eigenaar 1662   
  een Wouwer  
  aansteede met aangelag aan 

de Twisselt, 8 lopst. met ½ 
lopst. in de Keijl (afgebrand 
huis) 

 

  schuur agter steede de Kaijl 
in de Kerkstraat (schuurkerk) 

 

…….., e.v. Goijert Leijten nu eigenares stukje land nevens het 
Hannen Grietendrieske (o) 

 

Verbrugge, Goijert nu eigenaar ( ½ )Hannen Grieten Reijken Peter Tens + 
…….., e.v. Peeter van Leendt nu eigenares andere ½ Hannen Grieten 

Reijken 
 

……., Jenneke wed.v. Jan vande Sande  (part in) Hannen Grieten dries  
Adriaans, Cornelis nu gebruiker (part in) de Faasbogt  
  steede inde Smitstraat (huis 

verwoest), ca. 12 lopst. 
 

Crolle, Geertruij wed.v. Adriaan 
Matthijsen 

nu eigenares de Rijt, ca. 2 lopst. met het 
heesterboske daaraan 

 

………, Helena dr.v. Maaijke Wouters daarvoor eigenares 
(½) 
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vande Sande, Hendrik Servaas Wouters daarvoor eigenaar ( ½)   
  heijvelden en nieuwe erven  
Goijerts, Jan    
Wouters, Adriaan    
Wouters, Cornelis    
Wouters, Faas    
Wouters, Maaijke    
Boekholt, ……. rentmr.   
vande Sande, Adriaan Faas    
vande Sande, Cornelis Faas    
vande Sande, Wouter Faas    
vande Sande, Willem Adriaan Faas    
van Dommelen, Zeeger Adriaan 
Ansems 

vader van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22, fiche 1, rij 5 Verklaring betr. eigendom  27-11-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Lijclama (Lijcklama a Nijeholt) rentmr. / requirant   
Huijbregts, Hendrik    
……, wed.v. Jan Joris (en kind.)    
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1, rij 
5 

Verklaring betr. eigendom  27-11-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert president / deponent Hoogemierde  
vanden Berg, Goijert schepen / idem   
Mierdmans, Cornelis idem   
Lijclama, …… rentmr. / requirant   
Beeke, Jacob Hendrik    
Beeke, Anthonie    
Beeke, Cornelia wed.v. Jacobus 
Plompen 

   

Brox (Broecx), Bartholomeus Jan    
vanden Broek, Barthel    
vanden Broek, Engel    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v, fiche 1, rij 5 Verklaring betr. eigendom  15-12-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert president / deponent Hoogemierde  
vanden Bergh, Goijaart schepen / idem   
Mierdmans, Cornelis idem   
Schravesande, Ewout ontvanger der beursen 

/ rentmr.v. */ requirant 
  

het Groot Gasthuijs *  sHertogenbosch  
Schoormans, Jan Mattijs + enige  zoon van #   
Schoormans, Matthijs # +    
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
23, fiche 1, rij 5 Borgbrief  21-12-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Matthijsse, Margriet Corstiaan * requirante (geb. L.Mierde) Turnhout  
Soomers, Cornelis e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v, fiche 1,rij 5 Borgbrief  31-12-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaart president Hoogemierde  
vanden Bergh, Goijaart schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
Verspreeuwel, Hendrina Adriaan 
Hendriks * 

requirante (geb.H. Mierde) Diessen  

van Kroonenburgh, Paulus e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v, fiche 1, rij 5 Borgbrief  1-1-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Couwenbergh, Jenneke * requirante (geb. L. Mierde) Turnhout  
Vinks, Gijsbregt e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 en 24v, fiche 1,rij 5 Testament  24-1-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Jan * testateur (ziek) Lagemierde  
Aalbregts, Catholijn e.v. * testatrice   
Riebergs, (broer en zuster)    
Riebergs, Catholijn Barthomeus erfgename   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v en 25, fiche 1,rij 5 Borgbrief  2-2-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijde, Peeter schepen Lagemierde  
Vervugt, Cornelis idem   
Maas, Pieternella Anthonie Janse * requirante (geb. L. Mierde) Leende  
Hendriks, Jan e.v. *  (geb. Mierlo)  
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 t/m 28, fiche 1,rij 5 Erfdeling  7-2-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Peeter condivident ¾ aansteede, grootste deel 
v.d. huijsinge van Jan van 
Dijk, 2 lopst. 42 roeden 

Jacobus Adriaanse (o), de 
erfgen. Jan Kamps (Kemps ?) 
(z), de gem. straat (w), Aart 
Martens (n) 

den Arme van Reusel rentheffer   
  ½ kamer in voors. huijsinge 

(o) 
 

  ½ schuurke (o)  
  den Bogt vooraan of het 

voorste land, 1 lopst. 34 
roeden 

de straat (o), een kleijn 
straatje (z), Aart Martens (w), 
de erfgen. Hermen Creemers 
(n) 

de Domeijnen rentheffer   
Martens, Aart mede rentgelder   
  het Jacobs ackerke, ca. 53 

roeden agter de schuur van ’t 
groot huijs 

de straat (o), de wed. van 
Steensel (z), de erfgen. 
Hermen Creemers (w), de 
erfgen. Anthonie Verhagen 
(n) 

  den Bogt van Jan Joosen aan 
den Mispelbogt, 2 lopst. 47 r. 

Aart Martens (o), Barthel 
Verhagen (leenacker)(z), de 
erfgen. Hermen Creemers (w, 
n) 

  den Heijbogt en Lemmens 
bogt, 3 lopst. 9 roeden 

Keulenaars heijvelt (o), de 
erfgen. Hermen Hermens (z), 
de straat (w), de erfgen. 
Anthonie Verhagen (n) 

  het Agterste landt, 4 lopst. 44 
roeden 

den binnenpad (o), Peeter Jan 
Meijs e.a. (z), Wouter 
Mierdmans (w), Miggiel 
Dijkmans (n) 

  de Groote Els, 2 lopst. 38 
roeden (leen van 
Grobbendonk) 

Goijert Lemmens (o), de 
erfgen. Hermen Creemers (z), 
Willemijn wed. van Steensel 
(w), Aart Martens / Barthel 
Verhagen (n) 

  den Donkbeempt (deel is leen 
van Grobbendonk) met het 
Batenbeemdeke en den Horst 
daaraan over de Aa, samen 6 
lopst. 1 roede 

de Aa of Horst (o), den 
H.geestbeemd (z), het Laar 
(w), den straatje / Cornelis 
vande Sande (n) 

  den Kuijpert (leen van den 
Boogaart) 

de erfgen. Hermen Hermens 
(o, w), deze eigenaren (z), de 
Aa (n) 

  het Drieske aan den Heijbogt, 
1 lopst. 

het Laar (o), Willemijn 
Kortens wed. van Steensel 
(z), de erfgen. Peeter Colen 
(w), de erfgen. Adam Peeter 
Jacobs (n) 

  het Heijvelt aande steede, 2 
lopst. 24 roeden 

de erfgen. Peeter Colen / 
Wouter de Kort (o), de 
erfgen. Hermen Hermens (z), 
de erfgen. Anthonie 
Verhagen (w), de straat (n) 

  Heijvelt aan het straatje, 1 
lopst. 10 roeden 

Wouter Colen (o), het straatje 
(z), de erfgen. Anthonie 
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Verhagen (w), de erfgen. 
Peeter Colen (n) 

  (gebruik van )het schuurke of 
de kooij bij ’t groot huijs 

 

Dijkmans, Miggiel e.v. * condivident   
Hermens, Catholijn *  het groot huijs, schuur en 

bakhuijs, aangelag, 3 lopst. 
58 roeden 

de gem. straat (o), de erfgen. 
Maurits Goutsmits (z), de 
erfgen. Hermen Creemers 
(w), Willemijn Jan Peeter 
Jacobs wed.v. Willem van 
Steensel (n) 

  den Ronkert, 1 lopst. 37 
roeden 

den Hoogen wegh (o), de 
erfgen. Hermen Creemers (z), 
den Broekkandt (w), Jan 
Wittens (n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
  ½ den Houtert (z), 1 lopst. 3 

roeden 
Cornelis vande Sande (o), de 
erfgen. Jan Luijten (z), de 
erfgen. Adriaan Jansen (w), 
Aart Martens (n) 

  het Leenbugtje, 2 lopst. 
(waarvan 1 lopst. leen van 
den Bogaart) 

de erfgen. Hermen Creemers 
(o, n), Peeter van Leent (z), 
de Aa (w) 

  den Buntacker, 3 lopst. 10 
roeden 

de erfgen. Hermen Creemers 
(o), den wegh (z), de erfgen. 
Maurits Goutsmits (w), 
Wouter Mierdmans (n) 

den Armen van Reusel rentheffer   
Lijcklama a Nijeholt, ….. rentheffer   
  het Voorlandt, 3 lopst. deze eigenaars (o), Peeter 

Hermens (z), Wouter 
Mierdmans (w), Barthel 
Verhagen (n) 

  den Mispelbogt, 3 lopst. 30 
roeden (leen van Tuldel) 

de erfgen. Adam Peeter 
Jacobs (o), Miggiel Peeter 
Colen (z), Barthel Verhagen 
(w), het ackerstraatje (n) 

  den Beemt aan ’t Rooijke, 3 
lopst. 20 roeden 

de erfgen. Anthonie 
Verhagen (o), de wed. 
Adriaan Verhagen (z), de 
erfgen. Hermen Creemers (w) 

  den Diesterse beempt, 2 lopst. 
11 roeden 

de Aa (o), de erfgen. 
Anthonie Verhagen (z), de 
Hoolstraat (w), de wed. 
Peeter Jacob Jansen (n) 

  het Weijvelts Eusel (beide 
zijden van de Aa), 3 lopst. 14 
roeden 

de erfgen. Peeter 
Verspreeuwel (o), het Laar 
(z), de erfgen. Anthonie 
Verhagen (w), de heijde (n) 

  den Veeterbeempt (beide 
zijden van de Aa), 3 lopst. 5 
roeden 

de erfgen. Adam Peeter 
Jacobs (o), de erfgen. Peeter 
Colen (w), de heijde (n) 

Verhagen, (erfgen.) Anthonie mede rentgelders   
Maas, Jacobus mede rentgelder   
Crollen, (erfgen.) Adriaan mede rentgelders   
het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
den Arme van Hoogemierde idem   
den Arme van Lagemierde idem   
Hermens, Hermen Peeter + vader / erflater   
Adriaans, Maria Wouter + # moeder / erflaatster   
Martens, Aart  wedn.v. # condivident (deel) de kamer in de  
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huijsinge van Peeter Hermens 
  ½ schuurke (w)  
  ¼ aansteede van Jan van 

Dijk, 54 roeden 
Jacobus Adriaanse (o), Peeter 
Hermens (z), de straat (w), de 
erfgen. Adriaan Janse 
Cuijpers (n) 

  part in den Bogt van de 
erfgen. Hermen Hermens, 1 
lopst. 34 roeden 

Peeter Hermens (o, w), het 
straatje (z), de erfgen. 
Hermen Creemers (n) 

  ½ den Houtert (n) Cornelis vande Sande (o), 
Miggiel Dijkmans (z), de 
erfgen. Adriaan Jansen 
Cuijpers (w), Waltherus 
Colen (n) 

Hermens, Peeter + grootv. /eerder erflater   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 t/m 29v, fiche 2, rij 
1 

Erfdeling  2-3-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Cornelis e.v. * condivident   
Leijtens, Elisabet *  huijsinge en aangelag, 1 

lopst. 37 roeden, de 
Hoogstraat 

de erfgen. Huijbregt Cornelis 
(o), Lambregt vanden Borne 
(w, z), de gem. straat (n) 

  den Hoek, 1 lopst. 34 roeden 
met den Dries daaraan, 1 
lopst. 39 roeden 

de erfgen. Jan Wittens (o), de 
wed. Adriaan Jacobs van 
Bladel (z), Peeter van Hoof 
(w), sijn selfs (n) 

  het Lopens, 53 roeden de erfgen. Hendrik Jacobs 
(o),  de erfgen. Jan Wittens 
(z), de erfgen. Anthonie 
Beeke (w), de wed. Adriaan 
Jacobs van Bladel (n) 

  de Vijfspent, 1 lopst. 4 
roeden 

Jan Jacob Adams (o), de gem. 
heijde (z), de wed. Adriaan 
Jacobs van Bladel (w), de 
erfgen. Hendrik Jacobs (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Lijcklama a Nijeholt, Tinco rentmr. der Geestelijke 

goederen 
  

vanden Bergh, Goijert e.v. # condivident   
Leijtens, Maria #  den Reuselse beemt, 2 lopst. 

met het Eusel daaraan, 1 
lopst. 

de erfgen. Cornelis Adriaans 
(o), slands Hoeve onder 
Reusel (z), de erfgen. Wouter 
Strooijbands (w), de gem. 
heijde (n) 

Leijtens, Gerrit condivident (wonend: Turnhout) den 
Vijgekorf, 1 lopst. 5 roeden 
met het drieske daaraan, 42 
roeden 

de erfgen. Hendrik Jacobs 
(o), de gem. straat (z), 
Jacomijn Martens (w), de 
erfgen. Adriaan Crolle (n) 

Leijtens, Goijert Nicolaas i.n.v. toesiend momboir   
Leijtens, Hendrien + moeder van ^   
Verspeek, (2 kind. ^) Jan + condividenten het Loo, 3 lopst. Steeven Martens (o), de 

erfgen. Adriaan Joris 
Lemmens (z), de wed. Peeter 
Jacob Jansen (w), de erfgen. 
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Jan Dielis Verspaandonk (n) 
Leijtens, Jan + vader / erflater Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert president   
Mierdmans, Cornelis schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v en 30, fiche 2,rij 1 Verklaring betr. gewelddadig optreden 15-4-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Heijden, Peeter schepen  Hulsel  
Vervugt, Cornelis idem   
Luijcas, Corstiaan herbergier / gew. 

borgemr. / deponent 
  

van Keppel, Jan Rabo baron- hoog- en laagschout / 
requirant 

sHertogenbosch  

Baten, Jan betreffende persoon / 
vroeger knecht bij * 

  

Sweerts, Hendrik Peeter *    
Verbruggen, Goijaert president   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v t/m 31v, fiche 2,rij 
1 

Verklaring betr. gewelddadig optreden / 
dreigemenen 

16-4-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Heijde, Peeter schepen  Hulsel  
Vervugt, Cornelis idem   
Sweerts, Hendrik Peeter hoevenaar  ’s Lands Hoeve, Hulsel  
Baaten, Jan betreffende persoon   
  Bladel  
Fabri, Johanna eerst e.v. *, nu e.v. #    
Wijnants, Arnoldus (+ ?) *    
Maarlant, Poulus #  Veldhoven  
de Rooij, Peeter  Bladel  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 2 Verklaring (2x) betr. eigendom / rentgelders 28-4-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Heijde, Peeter schepen / deponent Hulsel  
Vervugt, Cornelis idem / idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / idem   
Lijcklama a Nijeholt, T. rentmr. der Geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

Everts, Wilbord (vroeger) rentgelder / 
hoevenaar 

Postel  

vander Voort, Cornelis Peeter Cornelis (vroeger) rentgelder   
vander Voort, Peeter Cornelis Peeter 
Cornelis 

   

Horsten, Cornelia Jan laatste eigenares   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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32 t/m 34v, fiche 2, rij 
2 

Erfdeling  28-4-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis Jan condivident huijs en hof, aangelag in de 
Smitsstraat, 2 lopst. 55 
roeden 

sijn selfs (o), Peeter Jan 
Hermens (z), de straat (w), 
Dielis Bierens (n) 

  den Ouden Bogt, 1 lopst. 16 
roeden 

Peeter Jan Dielis (o), Goijert 
Verbruggen (z, n), sijn selfs 
(w) 

  den Langen acker, 2 lopst. 40 
roeden 

Dielis Bierens (o), Lambregt 
vanden Borne (z), de straat 
(w), de erfgen. Nicolaas 
Plompen (n) 

  den Maasacker, 2 lopst. 5 
roeden 

Dielis Bierens (o, w), Maria 
Jan vanden Bergh (z), Merten 
Jan Mertens (n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
Bierens, Dielis mede rentgelder   
  den ½ Calverenbogt, 1 lopst. 

28 roeden 
de straat (o), Dielis Bierens 
(z), de erfgen. Hendrik Jacobs 
(w), Goijert Verbruggen (n) 

  den Beemt, 1 lopst. 26 roeden 
met het Eersel daaraan 1 
lopst. 26 roeden 

de Aa (o), de Hoolstraat (w), 
Dielis Bierens (z), Peeter Jan 
Dielis den ouden (n) 

  den Raven eijk, 1 lopst. 46 
roeden 

de vroente (o, z), dochter van 
Adriaan Zeegers (w), de 
erfgen. Jan Hendrik Sweerts 
(n) 

  den Hogenacker, 3 lopst. 6 
roeden 

den Armen v. Hooge- en 
Lagemierde (o), de erfgen. 
Steeven Martens (z), Peeter 
Mierdmans (w), Peeter Jan 
Dielis (n) 

  het Landt inde aansteede, 1 
lopst. 38 roeden 

Peeter Jan Hermens (o), 
Dielis Bierens (z), sijn selfs 
(w), Willem Janse vanden 
Bergh (n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
de Domeijnen idem   
Schuurmans, Elisabet Jan * condividente   
Martens, Jan e.v. *  huijsinge, hof en aangelag in 

’t Coldersrode bij de 
Koeijstraat, 1 lopst. 54 roeden 

Jenneke Verhagen (o), haar 
selfs (z, w), de gem. straat (n) 

  den Nieuwen bogt, 1 lopst. 15 
roeden 

Jan Dielis (o), haar selfs (z), 
de straat (w), de wed. Jan 
Schoormans (n) 

  Eersel aan de Voortstraat, 30 
roeden 

de erfgen. Jan Sweerts (o), 
haar selfs (z), de Santstraat 
(w), de erfgen. Hendrik 
Lemmens (n) 

  Eersel aan de Santvoort, 55 
roeden 

de Aa (o), Peeter Jan Dielis 
(z), de Santstraat (w), haar 
selfs (n) 

  den Vilacker, 1 lopst. de Hoef (o, w), Jan Dielis (z), 
Adriaan Hendriks 
Verspreeuwel (n) 

  den Pierhaas, 1 lopst. Cornelis Mierdmans (o), 
Goijaarts bogt (z), de Hoef 
(w), haar selfs (n) 

  het Vonderheijvelt, 1 lopst. de Hoolstraat (o), haar selfs 
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36 roden (z, n), Jan Dielis (w) 
  Dirk Geenen acker, 46 roeden de Hoef (o), haar selfs (z), de 

erfgen. Geerit Hendriks (w), 
Peeter Jan Dielis (n) 

  den Bosacker, 40 roeden de erfgen. Jan Maas (o), 
Jenneke Verhagen (z), de 
erfgen. Nicolaas Schoormans 
(w), de erfgen. Hendrik 
Lemmens (n) 

  den Beemt in de Hoolstraat, 1 
lopst. 33 roeden 

de Aa (o), haar selfs (z), de 
Hoolstraat (w), Jenneke 
Verhagen (n) 

  den Bogt, 1 lopst. 40 roeden haar selfs (o, w), de erfgen. 
Steeven Martens (z), Jan 
Dielis (n) 

  het Nieuw heijvelt, 1 lopst. 
30 roeden 

haar selfs (o, w), Jan van Mol 
(z), de Hoef (n) 

  den Hopper, 1 lopst. 10 
roeden 

Jenneke Verhagen (o), de 
erfgen. Jan Dielis (z), haar 
selfs (w), de erfgen. Gerrit 
Hendriks (n) 

  het Rontbugtje, 45 roeden Jenneke Verhagen (o), de 
Hoef (z), de straat (w), haar 
selfs (n) 

  het Gerut, 1 lopst. de erfgen. Lambregt 
Bartholomeus Verhagen (o), 
de erfgen. Adriaan 
Verspaandonk (z), Cornelis 
Mierdmans (w), de 
Molenstraat (n) 

  heijvelt op Weijts heijde  
Zeegers, …….. (beurs) (vroeger) rentheffer   
sGravesande, …… rentmr.   
het Capittel van Oirschot rentheffer   
van Heurn, Jan rentmr.   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
Schuurmans, Jan Peeter + vader / erflater Hoogemierde  
Bierens, Elisabet Dielis + moeder / erflaatster   
Verbruggen, Goijert president   
vanden Bergh, Goijert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v t/m 37, fiche 2, rij 
2 

Erfdeling  7-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Jan Matthijs condivident 1e kavel (wonend in Oirschot)  
van Mol, Peeter Matthijs condivident 1e kavel (wonend in Boxtel) huijsinge 

en hof in de Koeijstraat, (o) 
33 roeden, Hoogemierde 

de gem. straat (z), Anthonie 
Cornelis van Heijst / Anneke 
Peeter Cornelis van Heijst 
(w), de erfgen. Steeven 
Martens (n) 

  ½ aansteede (w) nevens den 
hof, 5 lopst. 58 roeden 

Anthonie en Anneke van 
Heijst (o), de straat (z), de 
erfgen. Steeven Martens (w), 
Helena Zeegers (n) 

  ½ den Geeracker, 1 lopst. 6 
roeden 

de straat (o), Cornelis 
Mierdmans (z), de erfgen. 
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Bernard van Leendt (w), 
Anthonie en Anneke van 
Heijst (n) 

  ½ heijvelt aan ’t Leijbroek, 
3? lopst. 

Anthonie en Anneke van 
Heijst (o), Jacob Kools (z), 
Jan Martens (w), Peeter Jacob 
Lemmens (n) 

  1/8 aansteede van Jan Gerard 
van Mol, 1 lopst. 25 roeden 

ander deel (o), haar selfs (w), 
Anthonie en Anneke van 
Heijst (z, n) 

van Leendt, (erfgen.) Bernard rentheffers   
Goris, Cornelis rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
de Domeijnen rentheffer   
den Arme van Hoogemierde idem   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
van Mol, Jan Dirks condivident 2e kavel ½ heijvelt bij de Vonderpat, 1 

lopst. 5 roeden 
de erfgen. Jan Dielis (o) erve 
v.d. Abdij van Everbode (w), 
Peeter Jacob Lemmens (z), 
Anthonie en Anneke van 
Heijst (n) 

  het Breevens velt, 1 lopst. 25 
roeden 

de gem. heijde (o, z, n), 
Anthonie en Anneke van 
Heijst (w) 

  ½ den Beekacker, 1 lopst. Helena Zeegers (o, n), de 
erfgen. Matthijs van Mol (z), 
Jenneke Verhagen (w) 

van Heijst, Anthonie Cornelis condivident 3e kavel   
van Meerevelt, Jan e.v. *    
van Heijst, Anneke Peeter Cornelis * condividente 3e kavel parc. in huijs en hof, 17 

roeden (w) 
de kind. Matthijs van Mol 
(o), de straat (z), Peeter Jacob 
Lemmens (w), de erfgen. 
Steeven Martens (n) 

  1/8 aansteede  Peeter Jacob Lemmens (o), 
haar selfs (z, n), ander deel 
(w) 

  ½ heijvelt aan de Vonderpat, 
39 roeden 

de erfgen. Jan Dielis (o), Jan 
van Mol (z), erve v.d. Abdij 
van Everbode (w), haar selfs 
(n) 

  heijvelt aan het Leijbroek, 1 
lopst. 

de straat (o), Jacob Kools (z), 
de kind. Matthijs van Mol 
(w), Jan Martens (n) 

Verbruggen, Goijert president   
vanden Bergh, Goijert schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 38, fiche 2, rij 2 Erfdeling  27-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Anthonie Janse condivident het Bugtje, 1 lopst. 40 roeden Goijert vanden Bergh (o), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(z), Jan Sijmons (w), 
Anthonie van Heijst (n) 

  ½ den Wellen, 46 roeden Jan Martens vande Sande (o), 
Goijert vanden Berg (z), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(w), Jan vanden Bergh (n) 
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  ½ Beemt op Hongeren, 52 
roeden 

de Aa (o), de erfgen. / wed. 
Gijsbert vande Sande (z, n), 
de heijde (w) 

  het Leengoed, 38 roeden de Leenestraat (o), Hendrik 
Janse van Beers (z), de 
erfgen. Cornelis Colen (w), 
de kind. Jan Everts (n) 

  heijvelt in ’t Leen, 1 lopst. 28 
roeden 

Peeter Jan Hermens (o), Jan 
Sijmons (z, n), Jan vanden 
Bergh (w) 

Schots, (kind. *) Jan Janse + condividenten den Boschacker, 1 lopst. Peeter Jan Dielis van 
Spaandonk (o), Jan Sijmons 
(z), Jan vanden Bergh (w), de 
erfgen. Nicolaas Schoormans 
(n) 

  perc. in de Steede, 1 lopst. de straat (o, n), Cornelis 
Adriaans (z), Dielis 
Schuurmans (w) 

  de Agterste veldekens, 1 
lopst. 

Goijert vanden Bergh (o), de 
heijde (z), Jan Martens (w), 
Hendrik Jans van Beers (n) 

den Arme van Hoogemierde rentheffer   
Lijclama, ….. rentmr. (geest. goed.)   
de Domeijnen rentheffer   
Wouters, Anneke Jan wed.v. Jan Janse 
Schots 

moeder van *   

Schots, Jan Janse den oudste voogd / oom van *   
Verbruggen, Goijert president   
vanden Bergh, Goijert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 t/m 39, fiche 2, rij 3 Testament  2-6-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter * testateur (ziek)   
Jansen, Catharina e.v. * testatrice   
 schepenen etc.als voor Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 en 39v, fiche 2,rij 3 Machtiging betr. verkoop / transport 6-6-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Poppel, Hermanus constituant / verkoper Oirschot  
Rombouts, Wouter koster / schoolmr. / 

gemachtigde 
Lagemierde  

Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Jansen 

tante / koopster 1/3 huijsinge, brouwerije, 
stallinge, schuur, hof en 
aangelag aan de Cingel 

 

  1/3 huijsinge gent. de Nullen 
aan het Wellensendt, 
landerijen 

 

Hermens, Hermen + * grootvader / erflater   
Verbruggen, Elisabet + e.v. * grootm. / erflaatster   
Verbruggen, Peeter + oudoom / erflater   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
40, fiche 2, rij 3 Borgbrief  7-6-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
Couwenbergh, Maria Anna * requirante (geb. L. Mierde) Turnhout  
Huijbregts, Geeraard e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 en 40v, fiche 2,rij 3 Machtiging betr. kwartiersvergadering 23-6-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert president / constituant Hoogemierde  
Mierdmans, Cornelis schepen / idem   
vanden Bergh, Goijert idem / gemachtigde   
Jacobs, Jacobus Govert borgemr. / idem   
Lemmens, Jan schepen / constituant Lagemierde  
Meijs, Peeter Jan bedesetter / idem   
vande Sande, Jan schepen / gemachtigde   
Lemmens, Goijert borgemr. / idem   
Peeters, Joost Jacob borgemr. / constituant Hulsel  
Willems, Frans gesworen / idem   
vander Heijden, Peeter schepen / gemachtigde   
Vervugt, Cornelis idem / idem   
Hartongh, …… stadhouder Oisterwijk  
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41, fiche 2, rij 3 Verklaring betr. ontvangen van penningen 10-7-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert president Hoogemierde  
Mierdmans, Cornelis schepen   
Schuurmans, Dielis gew. president / 

deponent 
  

vanden Bergh, Jan gew. schepen  / idem   
van Hoof, Peeter idem / idem   
sGravesande, Ewout Hendrik ontvanger der Beursen 

/ requirant 
sHertogenbosch  

Ginhove, …… deurwaarder 1725   
Schoormans, Jan Matthijs enige zoon van *   
Schoormans, Matthijs + *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v en 42, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport van roerende goed.  15-11-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonie i.n.v. momboir / verkoper   
van Doren, Cornelis i.n.v. toesiender / idem   
Paridaans, (mind. kind. *) Jan +    
Plompen, Anna  moeder van *   
Paridaans, Anna Maria Jan # verkoopster   
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Dijkmans, Dirk e.v. #    
Paridaans, Jan verkoper   
Paridaans, Adriaan Jan e.v. ^ koper   
Luijten, Margo ^    
Paridaans, Jan + vader / erflater   
Jansen, Joseph crediteur   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42, fiche 2, rij 3 Verklaring betr. gezondheidstoestand 29-11-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent   
van Loon, Peeter idem   
van Hanenburgh, Godert secretaris / betreffende 

persoon 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 2, rij 3 Borgbrief  6-12-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdmans, Cornelis president Hoogemierde  
vanden Bergh, Goijert schepen   
Verspreeuwel, Pieternella Adriaan 
Hendrik * 

requirante (geb. H. Mierde) Hoogeloon  

Jacobs, Jan e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43, fiche 2, rij 3 Borgstelling betr. ontvangst 40e penning 6-12-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, Jacomins e.v. * borg   
van Hanenburgh, Godert * secretaris   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
van Palland, ……… ontvanger   
van Loenen, Hendrik schoolmr. / getuige Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v, fiche 2, rij 4 Borgstelling  4-4-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Peeter i.n.v. vader / momboir / 
borg 

Hilvarenbeek  

Sweens, (onm. kind. ) Peeter    
van den Bergh, Goijert momboir   
Hendriks, (onm.kind.) Jan Peeter    
Hendriks, Jan Peeter toesiender   
van den Bergh, Herman Peeter + erflater   
Mierdmans, Cornelis president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
44, fiche 2, rij 4 Arrest van goederen  16-4-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder / arrestant   
Lijcklama a Nijeholt, T. rentmr. der Geestelijke 

goederen 
Kempelandt en Oosterwijk  

Riebergs, Barthel Jacob pandhouder   
Riebergs, Maaijke Jacob pandhoudster   
…..., wed.v. Jan Jacob Riebergs idem   
Adriaansen, Huijbert (vroeger) rentgelder   
Schuermans, Anthonie Jan (vroeger ) rentgelder   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v en 45, fiche 2,rij 4 Testament  23-4-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Cornelis Jacob * testateur (ziek) Hulsel  
vande Pol, Adriaantje Hendrik e.v. * testatrice   
van der Heijde, Peeter schepen   
van Herk, Adriaan idem   
Willems, Frans gesworen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 t/m 46, fiche 2,rij 4 Testament  9-6-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bladel, Jan Peeters * testateur (ziek) Hulsel  
Boorts, Catholijn Hendrik e.v. * testatrice   
 schepenen als voor   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v, fiche 2,rij 4 Verklaring betr. vaderschap onw. kind 11-6-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hartongh, …… stadhouder / requirant Oisterwijk  
……,Elisabet wed.v. Anthonij van Soest (groot) moeder   
van Soest, Catharina moeder   
van Soest, (dochter *) Catharina    
Claassen, Elisabeth Hendrik assistente   
Martens, Maria idem   
Meijs, Hendrien Peter idem   
Moonen, Huijbert Adriaan genoemd vader v. * Hilvarenbeek  
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter  idem   
 secretaris als voor   

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 4 Toestemming betr. verkoop aandeel in obligatie 16-6-1733 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Marten Jan i.n.v. momboir / requirant   
van de Sande, (kind.) Marcelis +    
van de Sande, (kind.) Jan +    
van de Sande, Jenneke + wed.v. Adriaan 
van Gent 

daarvoor erflaatster   

vanden Bergh, Goijaert schepen / toestemmer   
Martens, Marten Jan idem   
Lemmens, Jan idem   
van Loon, Peeter idem   
vander Heijden, Peeter idem   
van Herck, Adriaen idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 en 47v, fiche 2,rij 4 Verklaring betr. vorstschade aan gewassen 18-6-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Jan schepen / deponent Netersel (dingbank Bladel)  
van Reijthove (Rijthoven), Cornelis idem   
de Regenten van Hulsel requiranten   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 4 Machtiging betr. kwartiersvergadering 27-6-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdmans, Cornelis president / constituant Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen / idem   
vanden Bergh, Goijert schepen / gemachtigde   
Schuurmans, Dielis burgemr. / idem   
Lemmens, Jan schepen / constituant Lagemierde  
Swaanen, Jacobus bedesetter / idem   
van Loon, Peeter schepen / gemachtigde   
van de Sande, Jan burgemr. / idem   
van der Heijde, Peeter schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van Herk, Adriaan schepen / gemachtigde   
Hulsmans, Peeter burgemr. / idem   
Hartongh, ……. stadhouder Oisterwijk  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2,rij 4 Testament  5-7-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jacobus * testateur (ziek) Hulsel  
Hendriks, Jenneke Dirk wed.v. Hendrik 
Staps e.v. * 

   

Maas, Jan Jacobus # zoon / erfgenaam   
Huijsmans, Catholijn (+ ?) moeder van #   
van der Heije (Heijden), Peeter schepen   
van Herk, Adriaan idem   
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Patronus, Frans secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v t/m 50v, fiche 2, 
rij 5 

Testament  28-8-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraaten, Jan * testateur Lagemierde  
de Cort, Maria Wouter e.v. * testatrice (ziek)   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v en 51, fiche 2, rij 
5 

Verklaring betr. bouwvallige toestand v.d. 
hoeve 

30-9-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Willem mr. timmerman / 
deponent 

Netersel  

van der Heijde, Jan deponent Hulsel  
Coolen, Arnoldus requirant / hoevenaar ’s Lands hoeve, Hulsel  
van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 t/m 52, fiche 2, rij 5 Testament ’s nachts om 4 uur  7-11-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Ansem Peeter * testateur (zeer ziek) Hulsel  
Fabri, Elisabeth e.v. * testatrice (zeer ziek)   
Willems, Jan Matheus gesworen   
Horsten, Adriaan Gerrit idem (een schepen zeer ziek, de 

andere naar Tilburg) 
 

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 53, fiche 2, rij 5 Borgbrief (copie)  17-10-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laenen, Thomas proviseur v.d h.geest Turnhout  
Roevens, Christina a.s. bruid (geb. Turnhout)  
Verbaandert, Peeter a.s. bruidegom (geb. Hoogemierde)  
Vloers, H. secretaris Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 t/m 54, fiche 2, rij 5 Testament  30-1-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricks, Aaltje Adriaan e.v. * testatrice (zeer ziek) Hoogemierde  
Hendricks, Adriaan *    
Hendricks, Henrick Adriaan zoon / gelegateerde   
Hendricks, Helena Adriaan jongste dr. / gelegat.   
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van den Bergh, Goijert president   
Martens, Martens Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v, fiche 2, rij 5 Verklaring betr. akte v. benoeming 19-2-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan schepen / deponent Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
van de Water, Johan koster / schoolmr.   
 secretaris als voor   

 
fol. 55 en 55v: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56 en 56v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  24-5-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
Martens, Aart idem   
Goris, Jochem Paulus * requirant (geb. L. Mierde)  
Pasman, Jenneke Michiel e.v. *  Hilvarenbeek  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v t/m 58, fiche 3, rij 
1 

Bevestiging onder ede van verklaring 
d.d. 17-6-1734 

 18-6-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Waterbeeck, Petrus * oudste predikant / 
deponent 

Bladel en Hapert  

de Wildt, juffr. Adriana e.v. * deponente   
van Noort, Cornelis notaris Oirschot  
Aarts, (vrouw) herbergierster ‘in den Rode Leuw’ Bladel  
van de Graef, J.  Hoogloon  
Reepmakers, Jan getuige Bladel  
Schoemakers, Hendrik idem idem  
Patronus, Frans secretaris   
van den Bergh, Goijert president Hoogmierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Gerts, Anthonij Hendrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 t/m 63, fiche 3, rij 1 Bevestiging  onder ede van verklaring 

d.d. 17-6-1734 
betr. onmin tussen predikanten 18-6-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Waterbeeck, Petrus * oudste predikant / 
deponent 

Bladel en Hapert  

de Wildt, juffr. Adriana e.v. * deponente   
Coolhaes, Gerhardt controleur / deponent Bladel  
de Haas, Jan Nicolaas # commies v.d. landtol / 

idem 
  

van Staden, Barbara Maria e.v. # deponente   
van Noort, Cornelis notaris Oirschot  
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Laets, …… ^ dominee Bladel  
  Bakel  
Boschman, ……. commies   
van de Graaf, Jan diaken   
Waterbeecq, …….. ouderling / neef v. *   
………. neef van ^ / officier Buidel / Buil (Budel)  
  ‘de Sterre’ , Eindhoven  
Pijpers, …… predikant Eersel  
de Haes, ……. ouderling   
Reepmakers, Jan getuige Bladel  
Schoemakers, Henrick idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v, fiche 3, rij 2 Arrest van hooi  21-6-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter arrestant Hoogemierde  
Coolen, Joost Peeter idem   
Adriaens, Peeter Jan debiteur / eigenaar den Donkbeempt, 

Lagemierde 
 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
Martens, Aart idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v en 64, fiche 3,rij 2 Verklaring betr. overdracht van papieren 21-6-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter deponent   
Coolen, Joost Peeter idem   
Martens, Marten Jan getuige   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 t/m 65, fiche 3, rij 2 Machtiging betr. kwartiersvergadering 24-6-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan schepen / constituant Hoogemierde  
Gerts, Anthonij Hendrik idem / idem   
van den Bergh, Goijert president/gemachtigde   
Mierdmans, Cornelis burgemr. / idem   
Martens, Aart schepen / constituant Lagemierde  
van Loon, Peter gesworen / idem   
Lemmens, Jan schepen / gemachtigde   
Colen, Walterus burgemr. / idem   
Verhagen, Jan schepen / constituant Hulsel  
Horsten, Adriaen Gerrit gesworen / idem   
van Herck, Adriaan schepen / gemachtigde   
Jansen, Jacobus burgemr. / idem   
Hartongh, ……. stadhouder Oisterwijk  

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 en 65v, fiche 3, rij 
2 

Borgbrief  29-6-1734 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
Gerrits, Anthonij Henrick idem   
Coolen, Jan * requirant (geb. H. Mierde) Turnhout  
Pinkseren, Maria Elisabet e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 t/m 71v, fiche 3, rij 
2 

Erfdeling datum was eerst dec. 1734 12-11-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Peter + vader / erflater Lagemierde  
Goutsmits, Ida Peter + moeder / erflaatster   
Coolen, Catalijn * condividente   
van Gessel, Cornelis e.v. *  1. huijsinge, hoff, schuur, 

schop en aengelag, 1 lopst. 12 
roeden, het Voorteijnde, 
Hulsel 

de erfgen. Jan Goutsmits (o, 
z), de gem. weg (w), de Heer 
Hartongh (n) 

  2. de Hellekensvoort, 2 ½ 
lopst. 

den akkerweg (o), de Heer 
Hartongh (z), Jan Goutsmits 
(n, w) 

  3. den Aartbrant, 1 lopst. 5 
roeden 

de erfgen. Cornelis van Herck 
(o), Peter Dircks (z), Jan 
Goutsmits (w), de Heer 
Hartongh (n) 

  4. het Beeke heijvelt, 1 ½ 
lopst. 

Jacob Peters (o), de erfgen. 
Paridaan Wouters (z, n), de 
Heer Hartongh (w) 

  5. het Biesven, 2 lopst. 25 
roeden 

de Heer Hartongh (o, n, w), 
Adriaen Kooijmans (z) 

  6. den Smeelakker, 1½ lopst. de erfgen. Anthonie Jansen 
(o, z), de gem. weg (w), 
Adriaen Kooijmans (n) 

  7. den Mortelacker, 4 lopst. de erfgen. Cornelis van Herck 
(o), de erfgen. Jan Goutsmits 
(z, w, n) 

  8. den Kuijtacker (Huijsacker 
?)of Busseltje, 30 roeden 

den Molenweg (o), de erfgen. 
Jan Goutsmits (z, n), den 
ackerweg (w) 

  9. Wouter Daniels akker, 1 
lopst. 49 roeden 

de erfgen. Jan Goutsmits (o, 
n), de erfgen. Cornelis van 
Herck (z), de erfgen. 
Anthonij Jansens (w) 

  10. den Halven bogt, 2 lopst. 
22 roeden 

den ackerweg (o), de Heer 
Hartongh (z), de erfgen. Jan 
Goutsmits (w), de erfgen. 
Peter Dirks (n) 

  11. het Elske en Wilbroeck 
beemt aaneen, 3 lopst. 7 
roeden 

de erfgen. Cornelis van Herck 
(o, n), deze erfgen. (w), Peter 
Dircks (z) 

  12. het Weijke en het Eusel, 5 
lopst. 

de Aa (o), Peter Rombouts 
(z), Gerrit van Eijck (w), deze 
erfgen. (n) 

  13, het Vonderbroek, 1 lopst. 
54 roeden 

de Aa (o), Claas Dircks (z), 
de Heer Hartongh (w), de 
erfgen. Anthonij Jans (n) 
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  14. de Voorste bogt, 3 lopst. 
7 roeden 

de erfgen. Jan Goutsmits (o, 
n), de erfgen. Jan Peter 
Dircks (z, w) 

  15. den Voorsten dries, 2 ½ 
lopst. 

de erfgen. Jan Goutsmits (o), 
Peter Rombouts (z, w), de 
gem. straat (n) 

  16. het Hooijschoor, 1 lopst. de straat (o), de erfgen. 
Cornelis van Herck (z), de 
erfgen. Jan Goutsmits (w), 
deze erfgen. (n) 

  17. den Polder, 1 lopst. 15? 
roeden 

den ackerweg (o), de erfgen. 
Jan Goutsmits (z), de erfgen. 
Cornelis van Herck (w), de 
erfgen. Henrick Peeters (n) 

van Hooft (Hoof), Peter e.v. #    
Coolen, Helena # condividente den Veterenbeemt, 4 lopst. 

min 3 roeden, Lagemierde 
Aart Martens (o, n), de gem. 
weg (z), Philip Jacobs (w) 

van der Camp, Peter Corstiaen 
Matthijssen e.v. ^ 

   

Colen, Maria ^ condividente 1. huijs, schuur en aengelagh, 
ca. 5 ½ lopst., Lagemierde 
aen het Wellensendt 

de gem. weg (o, z), Willem 
Adriaens (n), Jan Jacobs (w) 

  2. de Steede, 3 ½ lopst. Wouter Coolen (o), Wouter 
de Cort (z), Aart Martens (w), 
de gem. weg (n) 

  3. het Nieuwvelt, 50 roeden de gemeijnte (o, z), deze 
erfgen. (w, n) 

  4. den Kipstart, 1 lopst. 35 
roeden 

deze erfgen. (o), de erfgen. 
Jan Peeter Jacobs (z), de gem. 
weg (w), de erfgen. Anthonij 
Verhagen (n) 

  5. den Mispelbogt, 47 roeden de gem. weg (o), de erfgen. 
Migghiel Peeter Coolen (z), 
Aart Martens (w), Adam 
Peeters (n) 

  6. den Uesel, 3 lopst. 7 
roeden 

de erfgen. Anthonij Verhagen 
(o), de erfgen. Herman 
Hermens (z, w), de erfgen. 
Heer Cremers (n) 

  7. stuk quaatvelt, 3 lopst. 14 
roeden 

het Lhaat (Laar ?) (o), de 
heijde (w) 

  8. het Laar, 2 lopst. 40 roeden Willem Adriaens (o), de gem. 
weg (z, w), Cornelis Kemps 
(n) 

  9. den Buntacker, 1 lopst. Aart Martens (o), de gem. 
weg (z), Wouter Coolen (w), 
Philip Jacobs (n) 

  10. den Pelsacker, 1 lopst. 8 
roeden 

Jan Jacobs (o), Cornelis 
Kemps (z), de gem. weg (w), 
de erfgen. Heer Cremers (n) 

  11. het Worske, 26 roeden de Aa (o), de erfgen. Heer 
van Wamel (z), Wouter 
Coolen (w), Michiel Coolen 
(n) 

  12. den Dielis hoff, 1 lopst. 
44 roeden 

Cobis Adriaens (o), Cathalijn 
de Kort (z), de gem. weg (w), 
Migghiel Coolen (n) 

  13. den Buijtenman, 2 lopst. 3 
roeden 

deze erfgen. (o), de gem. weg 
(z), Jan Jacobs (n) de erfgen. 
Heer Cremers (w) 

  14. het Houtetje (Houtertje ?), 
3 lopst. min 3 roeden 

Anthonij Peeters (o), Willem 
Adriaens (w) 
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  15. den Voortacker, 1 lopst. 
10 roeden 

Cornelis Kemps (o), de 
erfgen. Heer Cremers (z, w), 
Philip Jacobs (n) 

  16. het Gansepoeltje, 30 
roeden 

Philip Jacobs (o), de erfgen. 
Heer Cremers (z), Migghiel 
Dijkmans (w), de erfgen. 
Heer van Wamel (n) 

  17. het Elsche (Elske), 1 
lopst. 57 roeden 

Barthel Riebergs (o, n), 
Corstiaen Joris (z), Philip 
Jacobs (w) 

  18. den Boederbeemt, 5 lopst. 
4 roeen 

deze erfgen. (o), Jan Wittens 
(z), Gijsbert Huijsmans (w), 
de erfgen. Heer Cremers (n) 

  19. den Kiebooms acker, 5 
lopst. 12 roeden 

Barthel Verhagen (o), Philip 
Jacobs (z), Wouter de Cort 
(w), de gem. weg (n) 

  20. ½ huijs en aengelagh, 6 
lopst. aan het Mispelendt 

de erfgen. Jacob Riebergs (o), 
deze erfgen. (z), Goijert 
Lemmens (w) 

  21. ½ den Tommel, 4 lopst. Maeijke Rieberghs (o), 
Anthonij van Dooren (z), 
Goijert Lemmens (w), de 
erfgen. Jan van der Voort (n) 

  22. ½ den Werfacker, 3 lopst. 
18 roeden 

Cornelis van Dooren (o), 
Wouter Verheez (z), de 
erfgen. Adriaan Lemmens (w, 
n) 

  23. ½ den Hulsbos, 2 lopst. 
16 roeden 

Jan Lemmens (o), de Beeke 
straat (z), de erfgen. Jan van 
de Voort (w), Cornelis van 
Dooren (n) 

  24. ½ den Heijhorstbeemt, 4 
lopst. 42 roeden 

Wouter Verheez (o), Jan 
Peeter Jacobs (z), deze 
erfgen. (w), Goijert Lemmens 
(n) 

Neomagus, ……. crediteur / rentheffer   
Dielis, Peeter Jan de jongste idem   
van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
van Herck, Adriaen idem (Hulsel)  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72, fiche 3, rij 3 Machtiging   27-8-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Patronus, Frans secretaris / gemacht.   
de Regenten van Hulsel constituanten   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 en 72v, fiche 3,rij 3 Borgbrief  11-9-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Coolen, Migghiel * requirant (geb. L. Mierde) Weelde  
van Lijndt, Passina e.v. *    
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
73 en 73v, fiche 3,rij 3 Borgbrief  28-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhaegen, Jan idem   
Horsten, Elisabeth Jan Gerrit * requirante (geb. Hulsel) Diessen  
van Gils, Ariaen Jan Ariaens e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v t/m 74v, fiche 3, 
rij 3 

Overeenkomst betr. nalatenschap 3-11-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Ansem Peeter wedn. v. # partij enerzijds goederen onder Hulsel  
Fabrij, Elisabeth + # erflaatster   
Martens, Adriaan wedn.v. ^ partij anderzijds goederen onder Bladel en 

elders 
 

Fabrij, Anna + ^ moeder van **   
Fabrij, Maria * idem   
Coolen, Willem e.v. * momboir / partij 

anderzijds 
  

Martens, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Martens, (onm.kind **) Adriaan    
van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v t/m 75v, fiche 3, 
rij 4 

Borgbrief  31-12-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Dekkers, Gijsbert requirant (gehuwd) (geb. Hulsel) naar 

Hilgonsbergh (Hillegersberg) 
 

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v, fiche 3, rij 4 Verklaring betr. pastoor 31-12-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert president / deponent Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen / idem   
Lemmens, Peeter idem / idem   
Schoemaker, Hr. Joachim rooms priester   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76, fiche 3, rij 4 Ordonnantie (opdracht) betr. betaling salaris 21-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Herck, Adriaan schepen / 
opdrachtgever 

Hulsel  

Verhagen, Jan idem   
Jansen, Jacobus borgemr. / geordonn.   
Moerkerken, Willem agent / crediteur   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 t/m 77, fiche 3, rij 4 Verklaring betr. verwantschap 22-2-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert president / deponent Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen / idem   
Lemmens, Peeter idem / idem   
Wouters, Hr. Petrus + gewezen priester / 

kapelaan van * / 
eflater / zoon van # 

  

de Collegiale en Parochiale Kercke van 
St. Jacobs * 

 Antwerpen  

Matthijssen, Catholijn # (+)  (geb. Hooge Mierde)  
Matthijssen, Maria (+) zuster van # / moeder 

van ^ 
  

van Moll, Dirck (+) vader van ^   
van Moll, Matthijs ^     
Jansse, Jenneke e.v. ^    
van Moll, Jan zoon van ^   
van Moll, Peter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v, fiche 3,rij 4 Verklaring / kwitantie  11-3-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Cornelis deponent Lagemierde  
Sergers, Wilbordt idem   
Plompen, (erfgen.) Henrick + debiteuren   
Plompen, Wilbordus crediteur   
Janssens, Joseph    
van Ham, Adriaen    
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 t/m 80v, fiche 3, rij 
4 

Verklaringen onder ede betr. bedreiging 29-4-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen  Lagemierde  
van Herck, Adriaen idem  Hulsel  
Verhagen, Jan idem / deponent   
van Heijst, Matthijs deponent   
Dircks, Ansem Peeter idem   
Hartongh, Johan stadhouder / requirant Oisterwijk  
Koeijmans (Kooijmans), Adriaen collecteur v.d. 

verponding / dader 
  

 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v, fiche 3, rij 5 Verklaring betr. gezondheidstoestand 1-6-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / deponent Lagemierde  
van Beers, Willem idem / idem   
Stelt, juffr. Maria * betreffende persoon Lagemierde  
Huijsinghs, Catharina + moeder van *   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81, fiche 3, rij 5 Paspoort  12-6-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Schomakers, Hr. Joachim rooms priester / 

requirant 
  

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 t/m 82, fiche 3, rij 5 Machtiging betr. kwartiersvergadering 20-6-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert president / constituant Hoogemierde  
Lemmens, Peeter schepen / idem   
Martens, Marten Jan schepen / gemachtigde   
Coolen, Joost burgemr. / idem   
van Beers, Willem schepen / constituant Lagemierde  
de Weijs, Adriaen gesworen / idem   
Lemmens, Jan schepen / gemachtigde   
Willems, Peeter Jan burgemr. / idem   
Verhagen, Jan schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen schepen / gemachtigde   
Maes, Jacobus burgemr. / idem   
Hartongh, ……. stadhouder Oisterwijk  
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v en 83, fiche 3,rij 5 Borgbrief  13-7-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijaert president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Lemmens, Peeter idem   
Verspreeuwel, Anneke Adriaen Henrick 
e.v. * 

requirante (geb. H. Mierde) Wentersel 
(Wintelre) 

 

Roeloffs, Jan Adriaen *    
 secretaris als voor   

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 t/m 84, fiche 3, rij 5 Afstand  en Overeenkomst betr. erfdeling 20-7-1735 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen (Janssens), Jan Fransis renonsant / part.enerz. alle Leengoederen (behalve 
paarden en karren) 

 

Hermanus, Hermen eerder bewoner huijs en aangelag, 
Lagemierde aan de Plaats, 
etc. 

 

  alle beesten  
  den Hoogen weg met het 

beemdeke 
 

Jansen, Catharina    
Jansen, Hermanus    
Jansen, Walterus    
Jansen, Jacobus    
Hermens, Maria Anna Herman, wed.v. 
Peeter Jacob Jansen 

moeder   

  4 huijsen  
Schoormans, Nicolaas bewoner / huurder   
  de Waterlaat met het heijvelt  
 secretaris als voor   

 

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

Verhuur  22-7-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis i.n.v. verhuurder   
Hermens, Maria Anna Herman moeder   
van den Borne, Lambregt Lambregts huurder steede en landerijen, 

Hoogemierde aan de 
Schutsboom 

 

van Gorop, Matthijs nu bewoner   
van den Bergh, Goijaert president   
Martens, Marten Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v t/m 86v, fiche 4, 
rij 1 

Testament  12-8-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Leus, Loijs * testateur (ziek) Lagemierde  
Verbaendert, Maria e.v. * testatrice   
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 en 87v, fiche 4,rij 1 Machtiging betr. kwartiersvergadering 12-8-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / constituant Lagemierde  
van Beers, Willem idem / idem   
Berghman, J. secretaris / 

gemachtigde 
Diessen  

Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v en 88, fiche 4,rij 1 Kwitantie  25-8-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenbergh, Albertus crediteur / ontvanger   
Jansen, Jacobus betaler   
het Corpus van Hulsel debiteur   
van den Bergh, Goijert president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 t/m 89, fiche 4,rij 1 Machtiging betr. verpachting gem. middelen 30-8-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert president / constituant   
Lemmens, Peeter schepen / idem   
van Beers, Willem idem / idem Lagemierde  
Lemmens, Jan schepen / gemachtigde   
van Herck, Adriaen schepen / constituant Hulsel  
Willems, Frans gesworen / idem   
Verhagen, Jan schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 t/m 90v, fiche 4, rij 
1 

Verhuur  14-9-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Jansen verhuurder   
van Kronenburgh, Paulus idem   
Roelofs, Jan Adriaen idem   
Henricks, Peeter idem   
Verspreeuwel, Henrick idem   
Lemmens, Peter i.n.v. onmondigen momboir / idem   
van Gorop, Matthijs * huurder   
van Diessen, Adriaentje e.v. *  steede en landerijen, het 

Wisselt 
 

Verspreeuwel, Adriaen Henrick daarvoor bewoner   
Bierens, Dielis president   
Martens, Marten Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v t/m 91v, fiche 4, 
rij 1 

Testament  20-9-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambregt * testateur Hoogemierde  
Wittens, Hendrina e.v. * testatrice   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 en 92v, fiche 4,rij 2 Protest / verklaring betr. vroegere testateurs 29-9-1735 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaen schepen / deponent Hulsel  
Willems, Frans gesworen / idem   
Deckers, Jacobus vorster   
Lemmens, Joris requirant Hoogemierde  
Crolle, Adriaen idem   
Daniels, Cornelis Jacob * testateur 1733   
van de Pol, Adriaentje Hendrick e.v. * testatrice 1733   
Bierens, Dielis schepen   
Martens, Marten Jan idem   
van den Bergh, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93 en 93v, fiche 4,rij 2 Verhuur  30-9-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus verhuurder   
van den Borne, Lambregt vader / huurder steede, landerijen, 

Hoogemierde aan de 
Hoogstraat 

 

Maas, (erfgen.) Peter vroeger eigenaars den Beemdt  
Bierens, Dielis schepen   
Martens, Marten Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 t/m 95, fiche 4,rij 2 Overeenkomst  22-10-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdtmans, Cornelis i.n.v. momboir / part.enerz.   
Maes, Dirck i.n.v. toesiender / idem   
van de Sande, (3 onm.kind. *) Jan 
Wouter + 

   

Maes, Catharina moeder v.* / bruid / 
partij anderzijds 

  

Schoormans, Willem Willems br.gom / part. anderz.   
Bierens, Dielis schepen Hoogemierde  
van den Bergh, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v t/m 96v, fiche 4, 
rij 2 

Overeenkomst  29-10-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Philip Jacob i.n.v. momboir / part.enerz.   
Mierdtmans, Cornelis i.n.v. toesiender / idem   
Willems, (5 onm.kind. *) Adriaen Jacob 
+ 

   

Mierdtmans, Elisabeth moeder v. */ bruid / 
partij anderzijds 

  

Roekers, Jan Francis br.gom / part.anderz.   
  het Waschvelt, ca. 1 lopst. Jan Anthonie Beeken (o), 

Peeter Jan Hermens (w), de 
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gemeijnte (z) 
  den Vijekorff, ca. 2 lopst. Jan Anthonij Beeken (o), 

Nicolaas van Eijck (w), de 
straet (z) 

  den Schatsakker, 25 roeden Peeter van Leendt (o), de 
straet (w), Lambergt van den 
Borne (z, n) 

  heijvelt, ca. 2 lopst. Jan den Goijaert van den 
Bergh (o), de wed. Adriaen 
Jacobs van Bladel (w), 
Lambregt van den Borne (z) 

Bierens, Dielis schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 en 97v, fiche 4,rij 2 Borgbrief  29-10-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Dekkers, Joost requirant (geb. Hulsel)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v en 100 !!, fiche 4, 
rij 3 

Verklaring betr. gezondheidstoestand 16-12-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem schepen / deponent Lagemierde  
van Loon, Peeter idem / idem   
Stelt, juffr. Maria *    
Huijsinghs, Catharina + moeder van *   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 t/m 99, fiche 4,rij 3 Overeenkomst  17-12-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis partij enerzijds roerende goederen, karren, 
paarden, brouwgereedschap 
etc. 

 

Jansens, Catharina * partij anderzijds   
Verhoeven, Johannes e.v. * toesiender   
Jansens, Hermanus partij anderzijds   
Jansens, Joseph i.n.v. momboir / idem   
Jansens, (2 onm.kind. #) Peeter Jacob +    
Hermans, Maria Anna Herman moeder van #   
van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 
fol. 99v: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100 t/m 113, fiche 4, 
rij 3 

Erfdeling  17-12-1735 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Peeter Jacob + vader / erflater   
Hermans, Maria Anna + moeder / erflaatster   
Jansen, Jan Fransis condivident 1e kavel Hermans huijsinge, hoff, 

schuur, schop, brouwerij en 
aangelag, 5 lopst. 11 roeden 
(Leen van Grobbendonck) 

de cingel of plaats (o), de 
erfgen. Godert van 
Hanenburgh (w), de gem. 
straat (n) 

  den Steenacker, 3 lopst. 32 
roeden (Leen van den 
Bogaert ) 

de gem. straat (o), Willem 
Mattheusse (z), de Broekkant 
(w), de erfgen. Godert van 
Hanenburgh (n) 

  den Goutsmits acker, 1 lopst. 
28 roeden (Leen van Tuldel) 

de erfgen. Godert van 
Hanenburgh (o), Govaert 
Lemmens (z), de erfgen. Heer 
van Wamel (w), de erfgen. 
Willem Mattheusse (n) 

  het  Artsakkerken, 1 lopst. 5 
roeden (Leen van Tuldel) 

de wed. Jan Luijten (o, z), 
Bartel Verhagen (w), het 
Hasselt straetje (n) 

  den Padacker, 4 lopst. 6 
roeden 

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

  Landt en groes in den 
Hasselt, 2 lopst. 34 roeden 
(Leen van den Bogaert) 

het Hasseltstraatje (o), de 
wed. Jan Luijten (z), sijn selfs 
(w), den ackerweg (n) 

  den Dekkers acker, 4 lopst. 
30 roeden (Leen van Tuldel) 

de ackerstraet (o), Albert 
Otten (z), Dirck Dijkmans 
(w), sijn selfs (n) 

  den Kooren akker, 3 lopst. 4 
roeden 

Bartel Verhagen (o), sijn selfs 
(z), de wed. Jan Luijten (w), 
het Hasseltstraetje (n) 

  Landt in den Agterste 
Hasselt, 3 lopst. 42 roeden 

Wouter Coppens (o), Jacobus 
Swaenen (z), de erfgen. 
Adriaen Jan Joosten (w), sijn 
selfs (n) 

  den Loken acker, 2 lopst. 44 
roeden (Leen heer v. Tielen) 

sijn selfs (o), de wed. Jan 
Luijten (z), het Hasselt 
straetje (w) 

  Beemdt agter den Hasselt, 2 
lopst. 20 roeden 

Jacobus Swaenen (o), de 
erfgen. Adriaen Jan Joosten 
(z), de gem. Aa (w) 

  den Vonderbeemdt, 2 lopst. 
50 roeden (Leen v.d. Bogaert 
en Grobbendonck) 

Jacobus Swaenen (o), sijn 
selfs (z), de Aa (w), het 
Vonderpad (n) 

  den Ponddries, 2 lopst. 34 
roeden 

Barthel Verhagen (o, z), de 
erfgen.  Anthonij Verhagen 
(w), Govaert Lemmens (n) 

  den Coolenbeemt, 3 lopst. 17 
roeden 

sijn selfs (o), Bartel Verhagen 
(z, n), de Aa (w) 

  het Diester Beemdeke, 1 
lopst. 8 roeden 

de Aa (o), sijn selfs (w) de 
erfgen. Anthonij van Dooren 
(z) 

 
  de twee veldekens, 2 lopst. 

(Leen van Tuldel) 
de Aa (o), Barthel Verhagen 
(z), de Hoolstraat (w), 
Govaert Lemmens (n) 

  de Heij in het Weijvelt, 30 
roeden 

de erfgen. Anthonij van 
Dooren (o, n), Bartel 
Verhagen (z) 

  het Heijvelt in de Heijlaren, 3 
lopst.  30 roeden 

de Heijlaren straet (o), de 
erfgen. Anthonij van Dooren 
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(z), Jacobus Swaenen (w), 
Govaert Lemmens (n) 

  den Solbergh, 2 lopst. min 3 
roeden 

Barthel Verhagen (o), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(z), de wed. Jan Luijten (w), 
het Hasselt straetje (n) 

  het Klootje, 5 roeden (Leen 
van Grobbendonck 

den ackerweg (o), de Heer 
Neomagus (z), Govaert 
Lemmens (w), de erfgen. 
Heer van Wamel (n) 

  de Aansteede van Gerrit 
Bastiaens, 4 lopst. 6 roeden 

de gemeijnte (o, n), Govaert 
Lemmens (z), Jan van de 
Sande (w) 

  den Diestersen beemdt, 2 
lopst. 11 roeden 

de Aa (o), Peeter Hermens 
(z), de Holtstraet (Hoolstr.) 
(w), de erfgen. Heer van 
Wamel (n) 

  het Heijvelt in de Haijlaren, 2 
lopst. 

 

  den Lokenacker, 3 lopst. 34 
roeden (Leen van Tielen) 

Jacobus Jansen (o), Jacobus 
Swaenen (z), ‘tHasseltstraetje 
(w), de wed. Jan Luijten (n) 

……… rentgelder / eigenaar den Kooren-windmolen, 
Lagemierde 

 

  1/5 stallinge in Breda  
Jansen, Maria Catharina * condividente 2e kavel   
Verhoeven, Johannes e.v. * (toesiender) huijs, hoff, schuur en 

aangelag gent. de Nullen, 1 
lopst. 10 roeden, aan het 
Wellensent 

sijn selfs (o), Peeter Migghiel 
Coolen (z), de gem. straet (w) 

  Landt in den Heijbogt, 1 
lopst. 16 roeden 

 

  Landt in de Nullen, 6 lopst. 
10 roeden 

Cobus Adriaens (o), Migghiel 
Coolen (z), sijn selfs (w), 
Peeter Hermens (n) 

  driesken achter in de Nullen, 
1 lopst. 22 roeden 

Jacobus Adriaens (o), 
Migghiel Coolen (z), sijn 
selfs (w), Peter Hermens (n) 

  de Veurste Houtert, 3 lopst. 3 
roeden (Leen v. den Bogaert ) 

de erfgen. Harmen Peeters 
(o), het Laer (z), de gem. 
heijde (w), de Aa (n) 

  den halven Griet Meijsdries, 
2 lopst. 19 roeden 

Wouter Verheez (o), de 
erfgen. Peeter Coolen (z), de 
Holtstraet (Hoolstr.)(w), de 
kind. Mauris Goutsmits (n) 

  den halven Kuiptert, 2 lopst. 
22 roeden 

de erfgen. Adriaen Jan 
Joosten (o), het Laar (z), de 
erfgen. Hermen Peeters (w), 
de Aa (n) 

  den Langen dries, 3 lopst. 
min 6 roeden 

de erfgen. Anthonij Verhagen 
(o), de kind. Mauris 
Goutsmits (z), de Holtstraet 
(w), de erfgen. Peeter Coolen 
(n) 

  ¾ huijs, schuur en hoff, 15 
roeden,  Lagemierde aan de 
Plaats 

de erfgen. Heer van Wamel 
(o), de Plaats (z), het gem. 
straetje (w), Catharina van 
Zoest (n) 

Coolen, Migghiel daarvoor eigenaar   
  den Voortakker, 3 lopst. min 

1 roede 
den akkerwegh (o), Marten 
van Helmont (z), de 
Broekkant (w), Goijert 
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Lemmens (n) 
  het Wilbords beemdeke, ca. 1 

lopst. 
de Broekkante (o), de Heer 
Neomagus (z), de Aa (w) 

  de Waterlaet van Anthonij 
Dijkmans, 3 lopst. 6 roeden 

de erfgen. Cornelis van 
Dooren (o), den akkerweg 
(z),  de wed. Wouter Verheez 
(w), de kind. Jacobus 
Swaenen (n) 

  Landt in het Heijvelt, 4 lopst. 
20 roeden 

den akkerweg (o), Jan 
Lemmens (z), Willem van 
Beers (w, n) 

het Dorp Sint Oedenrode rentgelder   
het Dorp Hoogemierde idem   
het Dorp Hulsel idem   
  1/24 koren- windmolen etc., 

Weelde 
 

Jansen, Hermanus condivident 3e kavel huijs, schuur en aengelag, 
Hoogemierde aen den 
Schutsboom 

 

  den Grooten Kerkacker de erfgen. Jan Wittens (o), 
Wouter van de Sande (w) 

  den Hogen akker Jan Lemmens (o), Maijken 
Bierens (z), Hendrick Beeken 
(w) 

  het Reijntjen Maijke van Gorop (z), Jan 
Maes (w, n) 

  Beemdt aen de Langevoort  
  den Heijnooms acker, 

Hoogemierde 
de erfgen. Marcelis van den 
Bergh (o), den selven (z), de 
Kercke (w), Steven Martens 
(n) 

  den Bogt, Hoogemierde Adriaen Joris (o), de erfgen. 
Jan van Dun (w, n), de gem. 
straet (z) 

  Beemdt met een heijvelt de erfgen. Jan Wittens (o, n), 
de heijde (z), de erfgen. 
Marcelis van den Bergh (w) 

  den Looakker Jan Adriaen Schoormans (o), 
de kind. Peeter van den Bergh 
(z), de kind. Gijsbert van de 
Sande (w), erve v.h. Klooster 
van Everbode (n) 

het Dorp Tilburg rentgelder   
het Dorp Lagemierde idem   
…….., wed.v Jan van de Flas rentgeldster Goirle  
Valet, Bastart (comptoir der Beede)    
  1/24 koren- windmolen etc., 

Weelde 
 

Jansens, Walterus # condivident 4e kavel ½ huijs, hoff en aengelagh, 
ca. 3 lopst. 28 roeden, gent. 
op den Bergh, Hoogemierde, 
Culensrode 

de erfgen. Adriaen Segers (o), 
de straet (z, w), de heijde (n) 

 
  ½ parc. in den Beekakker, ca. 

15 lopst. 50 roeden 
Cobus van Leendt (o), de 
erfgen. Adriaen Zegers (z, 
w), de heijde (n) 

  ½ parc. in den Beemdt over 
de Aa, ca. 4 lopst. 30 roeden 

de Hogewegh (o), Goijert 
Lemmens (z), de Aa (w), de 
erfgen. Godert van 
Hanenburgh (n) 
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  ½ parc. in den Koeij eusel, 
ca. 3 lopst. 40 roeden 

de straat (o), Dielis 
Schuurmans (z), de erfgen. 
Adriaen Zeegers (w), Peeter 
van Leent (n) 

  ½ parc. in ’t Eeusel in de 
Cruijsvelden, ca. 2 lopst. 10 
roeden 

de heijde (o, n), de heerbaan 
(w), de erfgen. Adriaen 
Zeegers (z) 

  ½ parc. Heijvelt aen den 
Molendijck, 2 lopst. 

de gem. weg (o, z), de wed. 
Jan Schoormans (w), de 
erfgen. Wouter Joris 
Lemmens (n) 

  ½ parc. in het Dooijbroeck, 
ca. 1 lopst. 

de Aa (o), de erve.v.d. Abdij 
van Everbode (z), de heijde 
(w), Barthel Verhagen (n) 

  ½ parc. Nieuw land, ca. 2 
lopst. 

de erfgen. Hendrik 
Verbaandert (o), de erfgen. 
Jan Hermens (z), voorn. 
goederen (n) 

  ½ huijs, keuken, koeijstal, 
schuur naest de straet, ½ 
schop, de hele hof agter de 
schop, ½ boomgaert agter de 
schuur, Hulsel 

 

  den Grooten acker 3 ¾ lopst. de gem. weg (o, w), den 
H.Geest (n) 

  de Pastorije dries, 1½ lopst. de gemeijnte (o), de gem. 
straet (n, w) 

  den Bught, 3 lopst. de wed. Corstiaen Daniels 
(o), de gem. weg (w), Jacobus 
Jansens (n) 

  ackertje voor Hermans bugt, 
2 ½ lopst. 

Jacobus Jansens (o), de gem. 
weg (z, w) 

  den Kerkenbogt, 45 roeden Jacobus Jansens (o), Jan 
Peeters (z), de gem. weg (n) 

  den Heijlarenbeemdt, 1 lopst. de erfgen. Dionijs Daniels 
(o), Jacobus Jansens (w), de 
heijde (n) 

  het Agterste Ven de heijde (o), de gem. straet 
(z, n) 

  de Plas met een Eusel, 3 
lopst. 

Jacobus Jansens (o), Dirck 
Peeters (z), de heijde (w) 

  een heijvelt de wed. Cornelis Vervugt (o), 
Jacobus Jansens (z, n) 

het Dorp Tilburg rentgelder   
het Dorp Bladel idem   
het Dorp Hoogemierde idem   
Schoormans, Jan (eerst) rentheffer Hoogemierde  
  1/10 koren-akkerwindmolen, 

Hilvarenbeek 
 

Jansens, Jacobus # condivident 5e kavel Peeter Jansens steede, aan het 
Vloeijende, huijs, hoff en 
aengelag, 9 lopst. 28 roeden 

de gem. straet (o, z), Jacobus 
Swaenen (w) 

  den Langen akker, 3 lopst. 6 
roeden 

de wed. Embregt Dijkmans 
(o), Gerrit van Eijck (z), 
Jacobus Swaenen (w) 

  den Schuurmans acker, 2 
lopst. 8 roeden 

Matthijs Dijkmans (o), den 
selven (z), de gem. heijde (w) 

  den Molendries, 2 lopst. 24 
roeden 

de gem. straet (o), sijn selfs 
(z), Peeter Willems (w) 

  den Witten beemdt, 2 lopst. 5 
roeden 

de Aa (o), Albert Otten (w, z) 
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  den Steenen bogt, 1 lopst. 36 
roeden 

Henrick Vincken (o), Dirck 
Dijkmans (w), het straatje (z) 

  het Weijvelt, 1 lopst. 43 
roeden 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
de erfgen. Willem Plompen 
(z) 

  Reijnders Braek, 40 roeden Wouter Coppens (o), Jacobus 
Maes (w), Dirck Dijkmans 
(z) 

  het Vloeijbeemdeke van 
Huijbregt Rennius, 1 lopst. 
12½ roeden 

de Aa (o), de gem. straet (w), 
Migghiel Coolen (z) 

  Willem Plompen Viswater bij 
Cornelis Goris, 80 roeden 

 

het Dorp Hilvarenbeek rentgelder   
het Dorp Goirle idem   
het Dorp Hoogemierde idem   
  1/10 koren- akkerwindmolen, 

Hilvarenbeek 
 

  ½ oliemolen aan ’t Vloeijendt 
(onbedeeld) 

 

  enige goederen, Hilvarenbeek 
(onbedeeld) 

 

Jansen, Joseph i.n.v. momboir   
Jansen, (2 onm.kind. #) Peeter Jacob condividenten   
Huijsmans, Cornelis rentgelder   
Rieberghs, Barthel c.s. rentgelders   
Swaenen, Jacobus c.s. idem   
Paridaens, (kind.) Jan idem   
de Laat, Jan rentgelder   
van Beurden, (erfgen.) Maria rentgelders   
van Aghgelen (Achelen), (kind.) …..    
van Poppel, (kind.) ……..    
Coppens, Wouter rentgelder   
van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v en 114, fiche 4, 
rij 5 

Verklaring  betr. afhandeling nalatenschap 
ouders 

19-12-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Philip * deponent Lagemierde  
de Cort, Elisabeth e.v. *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v t/m 115v, fiche 
4, rij 5 

Testament  28-12-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

………., Jenneke wed.v. Jan Adriaen 
Schoormans 

testatrice (ziek) Hoogemierde  

Schoormans, Cobus zoon / gelegateerde het Kleijne Leijbroeck de Aa (o), de gem. straet (w), 
de wed. Jan van de Sande (z), 
sijn selfs (n) 

  den Opper Jan Martens (o, n), sijn selfs 
(w), Elisabeth Verspeeck (z) 
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  Landt en weijde aen de 
Kercke 

Peeter Jan Dielis de jongste 
(o), Cornelis Miertmans (w), 
de gem. straet (n) 

Bierens, Dielis schepen   
Martens, Marten Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v t/m 116v, fiche 
4, rij 5 

Borgbrief  13-1-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Verhagen, Maria * requirante (geb. L. Mierde) 

Hilvarenbeek 
 

Naeijkens, Arnoldus e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116v t/m 118, fiche 5, 
rij 1 

Verklaring betr. koop watermolen Hapert 14-1-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan idem   
Fabrij, Maria Jan Joosten deponente   
Fabrij, Jan Joosten + molenaar Hapert, watermolen (voor 2/5 

bij executie verkocht) 
 

van de Graaf, Johan notaris Bladel  
van Hove, Peeter koper   
  weijde de Vloedt, Hapert  
  huijsinge op den Boght  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118 en 118v, fiche 5, 
rij 1 

Borgbrief  20-1-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Schoormans, Jenneke * requirante (geb. L. Mierde) 

Hilvarenbeek 
 

van Rooij, Wouter e.v. *    
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v t/m 119v, fiche 
5, rij 1 

Borgbrief  25-1-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Lheenders (Leenders), Maria Joseph * requirante (geb. Hulsel) Goirle  
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de Beer, Migghiel e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v en 120, fiche 5, 
rij 1 

Borgbrief  26-1-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor   
Nijssen, Jenneke Daniel * requirante (geb. Hulsel) Bladel  
Danckers, Leendert e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120v, fiche 5, rij 1 Machtiging betr. na te laten goederen 4-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Corstiaen constituant Lagemierde  
Lemmens, Jan Adriaen gemachtigde / 

administrateur 
  

de Cort, Jan idem   
van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

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

Testament  7-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Corstiaen testateur (ziek) Lagemierde  
de Cort, Jan gelegateerde   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v, fiche 5, rij 1 Testament niet afgemaakt  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president Hoogemierde  
van den Bergh, Jan schepen   

 
fol. 122 en 122v: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123 t/m 124, fiche 5, 
rij 2 

Verklaring onder ede betr. beweiding 8-5-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moerlants, Jacobus deponent Hapert  
van de Graaf, Johan notaris / requirant Bladel  
van Hove, Peeter molenaar   
  weijde de Vloedt  
Waterbeeck, Petrus predikant Hapert  
Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
van den Bergh, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
124 t/m 125, fiche 5, 
rij 2 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 14-6-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Jan schepen / constituant Hoogemierde  
van den Bergh, Jan idem / idem   
van den Bergh, Goijaert borgemr./gemachtigde   
Bierens, Dielis president / idem   
van Beers, Willem schepen / constituant Lagemierde  
Meijs, Peeter bedesetter / idem   
Lemmens, Jan borgemr./gemachtigde   
van Loon, Peeter schepen / idem   
Verhagen, Jan schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen schepen / gemachtigde   
Sweens, Cornelis borgemr. / idem   
Hartongh, …… stadhouder Oisterwijk  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 t/m 126, fiche 5, 
rij 2 

Verklaring betr. overeenkomst in 1733 21-6-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Peeter schepen Lagemierde  
van Herck, Adriaen idem Hulsel  
Hartongh, Johan * stadhouder / deponent   
van Sijpensteijn, juffr. Hester e.v. * deponente   
Hermans, Maria Anna + wed.v. Peeter 
Jacob Jansens + 

partij enerzijds 1733 Lagemierde  

Jansens, (kind.) Peeter Jacob requiranten   
Jansens, Maria Catharina # dochter   
Verhoeven, Johannes e.v. #    
Jansens, Hermanus zoon   
van Achelen (Agghelen), Maria Anna partij anderzijds 1733   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verklaring betr. gezondheidstoestand ………. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem schepen / deponent Lagemierde  
van Loon, Peeter idem / idem   
Stelt, juffr. Maria betreffende persoon geb. Lagemierde  
Huijsinghs, Catharina + moeder   

 

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

Borgbrief  30-6-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president Hoogmierde  
Martens, Marten Jan schepen   
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Cobus, Elisabeth * requirante (geb. H. Mierde)   
Phlipsen, Adriaen Cornelis e.v. *  Hilvarenbeek  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v en 128, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  30-6-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Otten, Maria Jan Albers * requirante (geb. L. Mierde)   
Scheeuwen, Cornelis Hendrik den 
ouden e.v. * 

 Hilvarenbeek  

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v en 129, fiche 5, 
rij 2 

Verhuur  26-7-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Anthonij verhuurder Hoogemierde  
van de Vinck, Adriaen * huurder   
Dircks, Willemijn Willem e.v. *  steede etc.   
  2 veldekens gent. de Snelle   
Bierens, Dielis president   
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v t/m 131, fiche 5, 
rij 3 

Testament  30-7-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Peeter den oudste * testateur Hoogemierde  
Maas, Anneke e.v. * testatrice (ziek)   
Verspaendonck, Steven jongste zoon / 

gelegateerde 
den Kerckacker, ca. 2 lopst.  

Verspaendonck, (kind.) Catharina Peeter 
+ 

gelegateerden   

Bierens, Dielis president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v en 132, fiche 5, 
rij 3 

Overeenkomst betr. aflossing rente 2-2-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graaf, Johan i.n.v. procureur / gemacht.   
Wouters, juffr. Maria wed.v. Johannes 
van de Sande 

constituante / partij 
enerzijds 

Antwerpen  

Coenens, sr. Baptista constituant / idem   
Hendricks, Jan Fransis notaris   
Lemmens, Maria wed.v. Jacobus Luijten partij anderzijds Hoogemierde  
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………. rentgelders 1595 steede ‘het Wit Paertjen’   
Miertmans, Cornelis president   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verklaring (2x) betr. (onbekende) rentgelders 11-5-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis president / deponent Hoogemierde  
van den Bergh, Jan schepen / idem   
Gerrits, Anthonij Henrick idem / idem   
van ’sGravesande, Ewout Hendrick 
Storm 

ontvanger gen. der 
beursen / requirant 

sHertogenbosch  

Biekens, Wouter    
Biekens, Jan    
Patronus, Frans secretaris   
van Heurne, Johan requirant   
Miertmans, Jan Wouter    

 
fol. 135 en 135v: blanco 
fol. 136v en 137: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136 t/m 138, fiche 5, 
rij 3 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 15-6-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis president / constituant Hoogemierde  
Gerts, Anthonij Hendrick schepen / idem   
Vromans, Peeter burgemr./gemachtigde   
van den Bergh, Jan schepen / idem   
Coolen, Walterus schepen / constituant Lagemierde  
Meijs, Peeter bedesetter / idem   
van Beers, Willem burgemr./gemachtigde   
van Loon, Peeter schepen / idem   
Verhagen, Jan schepen / constituant Hulsel  
Willems, Adriaen burgemr./gemachtigde   
van Herck, Adriaen schepen / idem   
Hartongh, ……. stadhouder Oisterwijk  

 

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

Verklaring betr. (onbekende) rentgelder 3-5-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdmans, Cornelis president / deponent Hoogemierde  
van den Bergh, Jan schepen / idem   
Gerts, Anthonij Hendrick idem / idem   
van ’sGravesande, Ewoud Hendrick 
Storm 

ontvanger gen. der 
beursen  / requirant 

sHertogenbosch  

Cox, Anthonij    
 secretaris als voor   

 

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

Borgbrief  24-8-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Peeter schepen Lagemierde  
Coolen, Walterus idem   
Aarts, Adriaen * requirant (geb. L. Mierde) Ravels  
Gijsbregts, Maria e.v. *    
Patronus, F. secretaris   

 

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

Machtiging betr. verpachting v.d. gem. middelen ……….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis president / constituant Hoogemierde  
Gerts, Anthonij Henrick borgemr. / idem   
Gerts, Anthonij gemachtigde   
Coolen, Walterus schepen / constituant Lagemierde  
Lemmens, Jan borgemr./ idem   
van Loon, Peeter schepen / gemachtigde   
van Herck, Adriaen constituant Hulsel  
Sweens, Cornelis borgemr. / idem   
Verhagen, Jan schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140 en 140v, fiche 5, 
rij 4 

Verklaring (2x) betr. rentgelders / verkochte 
goederen 

26-10-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus schepen / deponent Lagemierde  
Lemmens, Goijaert idem / idem   
Lijklama a Nijeholt, Tinco rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelant en Oosterwijck  

Rijebergs (Riebergs), Barthel Jacob    
Rijebergs, Maeijken Jacob    
Rijebergs, Jan Jacob    
Adriaensen, Huijbregt daarvoor pandhouder   
Schuurmans, Anthonij Jan idem   
Bossij, …… deurwaarder 1733   
Patronus, F. secretaris   
Huijsmans, (erfgen. ) Gijsbert alias 
Gijsbert de Mulder 

   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140v en 141, fiche 5, 
rij 4 

Uittreksel uit het protocol d.d. 2-5-1731 betr. (onbekende) rentgelder 26-10-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Joost Jacob schepen / deponent Hulsel  
van der Heijden, Peeter idem / idem   
Evers, Wilbert hoevenaar Postel  
van Hanenburgh, Godert secretaris 1731   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v, fiche 5, rij 4 Verklaring betr. rentgelders 2-11-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambregt nu gebruiker / rentg.   
van Hooff, Peeter idem   
……., wed.v. Frans Wouters vroeger eigenares de Hannerijt bij de 

Sammelingh 
 

Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Gerts, Antoni schepen   
Schoormans, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verklaring betr. (onbekende) rentgelder 3-1-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan schepen / deponent Hulsel  
van der Heijden, Jan idem / idem   
Patronus, Frans secretaris / idem   
Lijklama a Nijholt, Tinco rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt en Oosterwijck  

Evers, Wilbord hoevenaar Postel  
 

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

Borgbrief  29-1-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Lemmens, Goijaert idem   
van Loon, Elisabet Anthonij * requirante (geb. L. Mierde) Hoogeloon  
van Enthoven, Henrick e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v t/m 145, fiche 5, 
rij 5 

Overeenkomst betr. nalatenschap 12-2-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Johannes  zoon 1e huw. / partij 
enerzijds 

  

Lemmens, Goijaert i.n.v. momboir / part.enerz.   
Wittens, Josina  dochter 1e huw.   
Wittens, Jan Jansen + * vader   
Meijs, Megghel Joost + moeder (1e e.v. *)   
Dijkmans, Peternella wed.v. * partij anderzijds   
Meijs, Margriet Joost + erflaatster   
Wittens, Anneke + begijntje / erflaatster Turnhout  
Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Verhagen, Jan idem Hulsel  
van der Heijden, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
145 t/m 146v, fiche 5, 
rij 5 

Verhuur  13-2-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Johannes zoon 1e huw./ 
verhuurder 

  

Lemmens, Goijaert i.n.v. momboir / idem   
Wittens, Josina dochter 1e huw.   
Wittens, Jan + *    
Meijs, Megghel Joost + (1e e.v. *)    
Dijkmans, Peternella wed.v. * huurster huijsinge, stal, schuur, schop, 

brouwhuijs, landerijen 
brouwgereedschap etc. 

 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v t/m 147v, fiche 
5, rij 5 

Testament  1-3-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Jan * schepen / testat. (ziek) Hoogemierde  
Dijkmans, Adriaentje e.v. * testatrice   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  11-4-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Peeter debiteur / gelover Hulsel  
Willems, Adriaen idem    
Vervugt, Josijna geldschietster / credit.   
Dircks, Ansem Peter voogd   
Leppens, Jan idem   
Verhagen, Jan schepen   
van der Heijde, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149 en 149v, fiche 6, 
rij 1 

Borgbrief  14-4-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Luijten, Johanna * requirante (geb. H.Mierde) Turnhout  
van Gijsbergen, Willem e.v. *  (geb. Heusden)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149v t/m 151, fiche 6, 
rij 1 

Machtiging betr. afhandeling erfenis 12-6-1738 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graef, Johan notaris / procureur / 
gemachtigde van * / 
constituant 

Hoogeloon  

Adriaensen, Helena * constituante Eersel  
Bierens, Anna + moeder van *   
van Est, Anthonij notaris / procureur / 

gemachtigde 
Turnhout  

Bierens, Petronella wed.v. Peeter Abr. 
Cornelissen nu e.v. # 

 Gierle  

Bos, Cornelis #    
Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

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

Verklaring en verzoek betr. vertrek v.d. pastoor  28-5-1738 
/ aanstelling vervanger 

17-6-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoenmakers, Hr. Joachim pastoor Hoogemierde  
Verbruggen, Goijaert president   
Geerts, Antoni Hendrick schepen   
Schoormans, Jan idem   
Martens, Marten Jan    
van Hoof, Peeter    
Leijtens, Goijaert    
Schuurmans, Dielis    
Adriaensen, Cornelis    
Lemmens, Jan    
Schots, Cornelis    
vanden Bergh, Goijaert    
Koolen, Joost    
Bierens, Dielis    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151v en 152, fiche 6, 
rij 1 

Verklaring  betr. eigendom 17-6-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijaert (mede) eigenaar het Merien Eersel  
van Eijck, Wouter idem   
…….., wed.v. Jan van den Bergh eigenares   
Hermens, Peeter Jan eigenaar   
Gerts, Antoni Hendrick schepen / deponent Hoogemierde  
Schoormans, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152 t/m 153v, fiche 6, 
rij 1 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 21-6-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president / constituant Hoogemierde  
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Gerts, Anthonij Henrick schepen / idem   
Lemmens, Peeter Jacob borgemr./gemachtigde   
Meijs, Peter bedesetter / idem   
Lemmens, Goijaert schepen / constituant Lagemierde  
Meijs, Peter bedesetter / idem   
van Loon, Peeter borgemr./gemachtigde   
Coolen, Walterus schepen / idem   
van der Heijden, Jan schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen borgemr./gemachtigde   
Verhagen, Jan schepen / idem   
Hartongh, ……. stadhouder Oisterwijk  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v t/m 154v, fiche 
6, rij 1 

Verklaring betr. onbekende rentgelders 3-7-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president / deponent Hoogemierde  
Gerts, Anthonij Henrick schepen / idem   
Schoormans, Jan idem / idem   
Lemmens, Goijaert idem / idem Lagemierde  
Coolen, Walterus idem /  idem   
Verhagen, Jan idem / idem Hulsel  
van der Heijden, Jan idem / idem   
Patronus, Frans secretaris / idem   
Weveringh van Holij, Anthonij Raedt en Rentmr.gen. 

der Domeijnen / 
requirant 

  

van de Ven, B. deurwaarder   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v en 155, fiche 6, 
rij 2 

Verklaring betr. verloop van eigendom van 
goederen 

25-9-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus deponent Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem   
Patronus, Frans secretaris / idem   
de Back, N. rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempeland en Oosterwijck  

Cornelis, Lambert    
Wouters, Cornelis koper 1662   
Wouters, Geertruij Cornelis * verkrijgster 1681   
Adams, Jan Jacob zoon van *   

 
fol. 155v t/m 156v: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157 en 157v, fiche 6, 
rij 2 

Borgbrief  16-7-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Meijs, Peeter (Jan ? handtek.) Joost   bedesetter (schepen overleden)  
van Gils, Johanna Jan Jans * requirante (geb. Tilburg)  
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Tielemans, Adriaen e.v. *  (geb. Arendonk)  
Tielemans, Jan zoon (geb. L.Mierde)  
Tielemans, Caesman idem idem  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v t/m 159, fiche 6, 
rij 2 

Testament  25-8-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Vinck (Vincken), Adriaen * testateur Lagemierde  
Dircks, Willemijn Willem e.v. * testatrice   
Coolen, Walterus schepen   
Gerts, Antoni Hendrick idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verklaring betr. gezondheidstoestant 6-9-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus schepen  / deponent Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem / idem   
Stelt, juffr. Maria * betreffende persoon   
Huijsinghs, Catharina + moeder van *   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v t/m 161, fiche 6, 
rij 2 

Testament  1-10-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaenssen, Jenneke Jan * testatrice Lagemierde  
Nijssen, Anthonij e.v. *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v en 162, fiche 6, 
rij 2 

Verklaring betr. rentgelder / verloop van 
eigendom 

25-10-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president / deponent Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Huijbregts, Pieter Jan idem / idem   
Patronus, Frans secretaris / idem   
Lijklama a Nijholt, Tinco rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt en Oosterwijck  

Cornelis, Lambregt    
Wouters, Cornelis koper 1662   
Wouters, Geertruij Cornelis *    
Adams, Jan Jacob zoon van *   

 

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

Testament  25-10-1738 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorop, Peeter  testateur (ziek)   
Pasmans, Hendrina Jan gelegateerde het Regenschot, 

Hoogemierde 
 

Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Huijbregts, Peter Jan idem   
 secretaris als voor   

 

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

Borgbrief  28-10-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem   
van Beers, Hendrina * requirante (geb. L. Mierde)   
Meussen, Hendrick e.v. *  Hilvarenbeek  
Hendrickx, Hendrick Adriaen    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164 en 164v, fiche 6, 
rij 3 

Schuldbekentenis / lening door 
gemeente 

tot reparatie van de vervallen toren 17-11-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president / debiteur Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Huijbregts, Peeter Jan idem / idem   
Bierens, (erfgen.) Dielis geldschieters / credit.   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164v en 165, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  24-11-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem   
Snoeken, Peeter * requirant (geb. L.Mierde) Arendonk  
Hoeftnagels (Hoeffnagels), Maria e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v, fiche 6, rij 3 Verklaring betr. rentgelder / bij executie 

verkochte goederen 
18-12-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert schepen / deponent Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Huijbregts, Peter Jan idem / idem   
Patronus, F. secretaris / idem   
Storm van sGravesande, E. H. ontvanger gen. der 

beurse / requirant 
sHertogenbosch  
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Beeken, Wouter    
Beeken, Jan    
Bossij, Nicolaas deurwaarder   
Lijklama a Nijholt, Tinco    
Beeken, Anthonij    
Beeken, Cornelia wed.v. Jacobus 
Plompen 

   

 

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

Verhuur  31-12-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Peeter verhuurder   
Verhagen, Jan idem   
Vincken, Adriaen * huurder   
Dircks, Willemijn Willem e.v. *  steede, huijsinge, hoff, schuur 

, stallinge, landerijen 
 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167 t/m 168, fiche 6, 
rij 3 

Renonsatie / afstand met conditie 17-2-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bleijs, Helena * renonsante   
Willems, Philip Jacop e.v. *    
Verhagen, (erfgen.) Anthonij verkrijgers groesen, heijden en weijden, 

Lagemierde 
 

  behalve: 10 roeden hoff, 
kamer aan het Wellensende 

 

 schepenen etc.als voor   
Verhagen, Jan    
van Loon, Peeter    
Verhagen, Elisabeth    
Verhagen ?, Catelijn    
Verhagen, Barthel Anthonij    
van Enthoven, Jasper    
Verhagen, Migghiel Anthonij    
Verhagen, Digna Anthonij #    
Naeijkens, Arnoldus e.v. #    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v t/m 169v, fiche 
6, rij 4 

Verhuur datum was eerst 5-3-1739 11-9-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Matthijs huurder steede, huijsinge, landerijen, 
Hulsel 

 

Hartongh, Johan stadhouder / 
verhuurder 

  

de Domaijnen (Domeinen) rentheffer   
het Capittel van Oirschot idem   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
van der Heijden, Jan schepen   
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Jansens, Jacobus idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v t/m 170v, fiche 
6, rij 4 

Verhuur  8-4-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Steven huurder steede, huijsinge, landerijen, 
Hoogemierde 

 

Verspaendonck, Peeter vader / verhuurder   
de Domaijnen rentheffer   
den Arme (van Hoogemierde) idem   
de Kercke (van Hoogemierde) renthefster   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171 t/m 174, fiche 6, 
rij 4 

Verhoor / verklaringen met copie van verklaring 18-11-1734 23-4-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Jongh, Johan ouderling van */ 
requirant 

  

de Gereformeerde Gemeente van 
Tilborg en Goirle * 

   

Fontaijne, J.W. gewesen ouderling / 
requirant 

  

Uleus, (kind./ erfgen.) Johannis + # tegenpartij in rechtz.   
Buschman, Hr. Wilhelmus Engelbertus predikant / deponent Hooge- en Lagemierde en 

Hulsel 
 

Hartongh, …… stadhouder   
de Classis van sHertogenbosch    
Havercamp, Hr. Gerl. predikant sHertogenbosch / St. 

Michielsgestel 
 

Sohnius, Hr. M.W. predikant St. Michielsgestel  
van Middelum, Hr. Geraert (oud) gedeputeerde   
Noortbergh, Hr. Daniel idem   
Haak, Hr. Cornelis idem   
Uleus, Hr. mr. Diderick Johan F. J. president schepen / 

requirant 
Tilburg en Goirle  

Uleus, Johannis (82 jr. in 1734) # predikant Tilburg en Goirle  
van der Burgh, A. notaris 1734   
Coolen, Walterus schepen   
Verhagen, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174v en 175, fiche 6, 
rij 5 

Borgbrief  2-5-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
van Heijst, Henrika * requirante (geb. H.Mierde)  
Wouters, Peter e.v. *  Turnhout  
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 secretaris als voor   
 

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

Testament  6-5-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem   
Lemmens, Anna testatrice (ziek)   
den Armen van Lagemierde gelegateerde   
Migghielsen, Joost vroeger rentgelder   
Adriaensen, Peter Jan nu rentgelder huijsinge en aensteede  
Lemmens, (kind./ kleinkind.) Jenneke 
e.v. * 

erfgenamen   

van Goijl (Gool), Anthonij *    
Lemmens, (kleinkind.) Goijaert wedn.v. 
# 

erfgenamen   

Meijs, Goria Jan + #    
Lemmens, (kleinkind.) Margriet ^ erfgenamen   
Swaenen, Jacobus e.v. ^    
Lemmens, (kind.) Jan + erfgenamen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v t/m 178, fiche 6, 
rij 5 

Verhoor / verklaringen niet compleet ………. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Jongh, Johan gew. ouderling van */ 
requirant 

  

de Gereformeerde Gemeente van 
Tilburg en Goirle * 

   

Fontaijne, J.W. gew. ouderling   
Uleus, (kind. / erfgen.) Johannes tegenpartij in rechtz.   
Buschman, Hr. Wilhelmus Engelbertus predikant / deponent Hooge- Lagemierde en 

Hulsel 
 

Patronus, …….. secretaris   
de Classis van sHertogenbosch    
Havercamp, …….    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v, fiche 6, rij 5 Schuldbekentenis / lening  16-5-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Adriaen debiteur / gelover   
Dircks, Ansem Peeter i.n.v. momboir   
Leppens, Jan i.n.v. toesiender   
Vervugt, (onm.kind ) Cornelis geldschieter / crediteur   
Verhagen, Jan schepen   
van der Heijden, Jan idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179 en 179v, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / lening t.b.v. de reparatie van de toren 20-5-1739 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president / debiteur Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Huijbregts, Peeter Jan idem / idem   
Jansens, Jacobus geldschieter / crediteur Hulsel  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180 t/m 181, fiche 7, 
rij 1 

Overeenkomst betr. besteding van een kind 26-5-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Predikant, Schepenen en Armmeester besteders   
Tielemans, (kind) Adriaen    
Coolen, Walterus aannemer / schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs schepen   
Buschman, Wilh. Engelb. predikant   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v en 182, fiche 7, 
rij 1 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 20-6-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president / constituant Hoogemierde  
Putters, Cornelis bedesetter / idem   
Huijbregts, Peter schepen / gemachtigde   
Schoormans, Jan idem / idem   
Colen, Walterus schepen / constituant Lagemierde  
Meijs, Peeter bedesetter / idem   
de Weijs, Adriaen burgemr./gemachtigde   
Dijkmans, Matthijs schepen / idem   
van der Heijden, Jan idem / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van Heijst, Matthijs burgemr./gemachtigde   
Verhagen, Jan schepen / idem   
Hartongh, …… stadhouder Oisterwijk  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182v t/m 183v, fiche 
7, rij 1 

Overeenkomst betr. besteding van 2 kinderen 1-7-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Predikant en Armmeester besteders   
Baltus, (2 kind. *) Huijbregt    
Huijbregts, Baltus *    
Huijbregts, Cobus *    
van den Bergh, Hendrick aannemer   
Coolen, Walterus schepen   
Dijkmans, Matthijs idem   
Buschman, Wilh. Engelb. predikant   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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183v t/m 184v, fiche 
7, rij 1 

Verklaring betr. gebruik / hooien van bep. 
gronden 

7-7-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Adriaens, Cornelis bedesetter / deponent   
van de Sande, Jan idem / idem   
van Helmont, Wouter gesworen / idem   
van den Borne, Lambregt requirant   
van Hooff, Peeter idem 2 beemden gent. de Hannerijt  
van de Graef, Johan    
de  Regenten van Reusel  Reusel  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185 t/m 187v, fiche 7, 
rij 1 

Erfdeling  11-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Tongeren, Teunis * (+) erflater   
van der Wegen, Susanna e.v. * (+) erflaatster   
van de Sande, Jan condivident keuken, stal, ½ schuur  
den Armen van Lagemierde rentheffer   
  ½ aensteede, 2 lopst. de gem. straet (o), Jan van 

Loon (z), Adriaen de Weijs 
(w), Jenneke Verheez (n) 

  ½ den Huijsmansbogt, ca. 1½ 
lopst. 

Cornelis van Dooren (o), 
Corstiaen Jansen (z), 
Anthonij van Loon (w), 
Willem van Beers (n) 

  ½ den Werfakker, ca. 1½ 
lopst. 

Jenneke Verheez (o, w), 
heijvelt van Jan de Cort (z), 
Cornelis van Doorn (n) 

  ½ de Waterlaat, ca. 1½ lopst. de erfgen. Jan Lemmens (o, 
w), Johannes Verhoeven (z), 
de gem. weg (n) 

  2 lopst. aan het Morteltje de gem. straat (o), de erfgen. 
Adriaen Lemmens (z), 
Adriaen de Weijs (w), 
Jenneke Verhees (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
  den Couwenberghs beemt, ca. 

2 lopst. 
de wed. Dekkers (o, w), Phlip 
Jacob Willems (z), Jenneke 
Verheez (n) 

  ½ quaat heijvelt den Doncke, 
2 lopst. 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Anthonij van Dooren (z), 
Henrick Pannenburgh (w), de 
erfgen. Jan Voorts (n) 

Verheez, Jenneke condividente kamer, kelder, hooghkamer, 
bakhuijs, turfschop, ½ schuur 

 

  ½ aensteede, 2 lopst. de gem. straat (o), Jan van 
Loon (z), Adriaen de Weijs 
(w), Jan van de Sande (n) 

’sLants Domaijnen rentheffer   
  ½ den Huijsmans bogt, 1½ 

lopst. 
Cornelis van Dooren (o), 
Corstiaen Jansen (z), 
Anthonij van Loon (w), 
Willem van Beers (n) 
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  ½ den Werfakker, ca. 1½ 
lopst. 

Jan van de Sande (o, w), 
heijvelt van Jan de Cort (z), 
Cornelis van Dooren (n) 

  ½ den Waterlaat, 1½ lopst. de erfgen. Jan Lemmens (o, 
w), Johannis Verhoeven (z), 
de gem.weg (n) 

  2 lopst. in den Lammeren 
bogt 

eigen (o), de heer Neomagus 
(z), de erfgen. Adriaen 
Lemmens (w), de gem. straat 
(n) 

  een akker Jan Fransis Jansens (o), 
Gerrit van Eijck (z), 
Corstiaen Jansen (w), de gem. 
straat (n) 

  den Dekbeemt, 1½ lopst. Jan Fransis Jansens (o), den 
Vloeijendsen dijck (z), de 
wed. Adriaen Verhagen (w), 
de gem. straat (n) 

  ½ quaat heijvelt de Donck, 2 
lopst. 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Anthonij van Dooren (z), 
Henrick Panenburgh (w), Jan 
van de Sande (n) 

Coolen, Walterus momboir / schepen   
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188 t/m 190, fiche 7, 
rij 2 

Testament  11-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Jacobus * testateur Lagemierde  
………., Helena e.v. * testatrice   
Adriaensen, Aert Cobus erfgenaam   
Adriaensen, Garrit Cobus idem   
Adriaensen, Peternella Cobus gelegateerde   
Adriaensen, Adriaen Cobus idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190v, fiche 7, rij 2 Verklaring betr. gezondheidstoestand 27-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president / deponent Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Patronus, Frans secretaris / idem   
van Oijen, Jan soldaat / betreffende 

persoon 
  

Dibbeths, ……. kolonel   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191 en 191v, fiche 7, 
rij 2 

Machtiging betr. verpachting gem. middelen 14-9-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan schepen / constituant Hoogemierde  
Leijtens, Goijaert idem / idem   
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Huijbregts, Peeter president / gemacht.   
van Loon, Anthonij schepen / constituant (Lagemierde)  
Dijkmans, Matthijs idem / gemachtigde   
Jansens, Jacobus idem / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van der Heijden Jan schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192 en 192v, fiche 7, 
rij 3 

Machtiging betr. verkoop erfgoederen 16-9-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Withagen, Adriaen  i.n.v. vrouw constituant   
Bakker, Migghiel  i.n.v. vrouw idem   
Withagen, Jan  i.n.v. vrouw idem   
van Gorop, Adriaen  i.n.v. vrouw idem   
van Gorop, Annamij (Annemie) constituante   
Huijbregts, Peeter gemachtigde   
van Gorop, Peter + erflater   
Schoormans, Jan schepen Hoogemierde  
Leijtens, Goijaert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193 t/m 194, fiche 7, 
rij 3 

Overeenkomst  in marge: kwitantie 21-9-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Willem wedn.v. # partij enerzijds   
Maes, Catharina # moeder van *   
Miertmans, Cornelis i.n.v. momboir / part.anderz.   
Maes, Dirck i.n.v. toesiender / idem   
van de Sande, (mind. kind.*) Jan    
 schepenen etc.als voor   

 
fol. 195 / 195v bestaat niet 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v en 196, fiche 7, 
rij 3 

Verklaring betr. gewelddadig optreden 25-9-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Mattijs schepen / deponent Lagemierde  
Jansen, Jan Francis requirant   
Rombouts, Wouter schoolmr. / dader   
Huijbregs, Peeter president   
van Loon, Antonij schepen   
Patronus, F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196 t/m 197, fiche 7, 
rij 3 

Verhuur  31 ! (30)-9-1739 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Anthonis, Jan huurder steede den Couwenbergh, etc.  
de Regenten van Hulsel verhuurders   
van der Heijden, Jan    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197 en 197v, fiche 7, 
rij 3 

Verklaring betr. 2 doden als gevolg van het 
breken v.d. bouwstelling aan de 
toren, Hooge Mierde  

3-10-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president Hoogemierde  
Leijtens, Goijaert schepen   
Luijten, Jacobus deponent   
Verbrugge, Anna e.v. * deponente   
Martens, Marten Jan *    
  de kerktoren, Hoogemierde  
Verspaendonck, Willem deponent   
Verhoeven, Peeter + arbeider   
van de Wijll, Adriaen + idem   
Ente, …… schoolmr.   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198 en 198v, fiche 7, 
rij 3 

Borgbrief  16-10-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan schepen Hoogemierde  
Leijtens, Goijaert idem   
Adams, Maria Jan * requirante (geb. H.Mierde) Goirle  
van Dun, Daniel e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198v t/m 201, fiche 7, 
rij 3 

Verklaring  betr. vechtpartij / mishandeling 6-11-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Loon, Anthonij idem   
Rombouts, Wouter koster / schoolmr. / 

deponent 
(‘geusen hondt’ )  

Hartongh, Johan stadhouder / requirant Oisterwijk  
Jansens, Jan Fransis Peeter    
Jansens, Hermanus Peeter    
  Bladel  
van Herck, Adriaen herbergier Hulsel  
van Heijst, Matthijs    
  de meulenbrugge op het 

heijke naest Lagemierde 
 

Leppens, Baltus    
  herberg ‘den Tinne Pot’, 

Lagemierde 
 

Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
201 t/m 202, fiche 7, 
rij 4 

Testament  10-11-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan testateur (ziek) Lagemierde  
Paridaens, Annemij e.v. * zuster / erfgename   
Dijkmans, Dirck *    
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij idem   
 secretaris als voor   

 
 

Einde okt. 2013 


