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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 3v, fiche 1, rij 1 Erfdeling  17-12-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jan Francus e.v. * condivident   
Lemmens, Maria *  ½ steede, huijsinge en 

gronden 
 

Mijs, Peeter rentgelder   
van Soest, Catharina rentgeldster huijsinge en aengelag aen de 

Plaets, Lagemierde 
 

  keuken, stal en schuuer, 
kelder en opkamer ½ put, ¾ 
hof, aen de Plaets, 
Lagemierde 

 

Neomagus, Hr. …… eigenaar ¼ hof  
  huijsinge aen den Heijkant 

etc. 
 

van den Borne, Lambert gebruiker den Flipsen acker, 
Hoogemierde 

 

Dijkmans, Mattijs rentgelder   
van den Bergh, Hendrik gebruiker steede, huijsinge en gronden 

aen het Mispeleijnde, 
Lagemierde 

 

Jansen, Hermanus e.v. # condivident   
Lemmens, Adriana  #  ½ steede, huijsinge en 

gronden 
 

van Eijk, Wouter rentgelder Hoogemierde  
Riebergs, Bartel gebruiker steede, huijsinge en erven aen 

den Heijkant, Lagemierde 
 

Lemmens, Goijaert + vader / erflater   
Mijs, Grigoria + moeder / erflaatster Lagemierde  
Dijkmans, Mattijs schepen   
van Loon, Antonij idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 en 4v, fiche 1, rij 2 Verhuur  17-12-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus huurder Lagemierde  
Jansens, Jan Francus broer / verhuurder ½ huijsinge, stallingh, 

brouwerije en gronden 
 

Lemmens, Goijaert + daarvoor gebruiker   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 t/m 6, fiche 1, rij 2 Overeenkomst  17-12-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, Catharina wed.v. Abraham 
Deckers 

(vorster/gerechtsbode) 
/ partij enerzijds 

Lagemierde  

Deckers, Jacobus zoon / partij anderzijds   
 schepene etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v en 7, fiche 1, rij 2 Borgbrief  8-1-1740 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peetr president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
van Eijck, Peeter * requirant  (geb. H.Mierde)  
van Geijsel, Jenneke e.v. *  Diessen  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v t/m 8v, fiche 1, rij 2 Testament  9-1-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Cornelis * testateur (ziek) Hoogemierde  
Jorissen, Catarina Jan e.v. * testatrice   
Schoormans, Lauvrijs zoon / gelegateerde   
Schoormans, ……. dochters   
Huijbregs, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v t/m 9v, fiche 1, rij 3 Borgbrief  15-1-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Peeter president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Kemps, Govaert * requirant (geb. H. Mierde) Lommel  
Slagers, Anneke e.v. *    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11v, fiche 1, rij 
3 

Overeenkomst  19-1-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Jan i.n.v. momboir / part.enerz.   
Reepmakers, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Coolen, (onm.kind. * ) Aert +  Hulsel  
Reepmakers, Dingena (wed.) moeder van * / bruid / 

partij anderzijds 
  

vander Heijden, Bartel bruidegom / partij 
anderzijds 

  

vander Heijden, Jan schepen   
Janssens, Jacobus idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v t/m 12v, fiche 1, 
rij 3 

Overeenkomst  26-1-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, Peeter i.n.v. momboir / part.enerz.   
van Hoogstraten, Peeter i.n.v. toesiender / idem   
van de Put, (onm.kind. *) Peeter +  Hoogemierde  
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van Hoogstraten, Peeternel moeder van * / a.s 
bruid / partij anderz. 

  

Schoormans, Willem a.s. bruidegom / partij 
anderzijds 

  

Huijbregs, Peeter president   
Leijtens, Goijaert schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v, fiche 1,rij 3 Borgbrief  22-2-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Loon, Anthonij idem   
van den Bergh, Maria * requirante (geb. L. Mierde)   
van Hees, Henrick e.v. *  Weelde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v en 14, fiche 1,rij 3 Renonsatie / afstand betr. nalatenschap 26-2-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Hendrik i.n.v. momboir / renonsant   
Luijten, Jacobus i.n.v. toesiender / idem   
Vroomen, (mind. kind ) Peeter +    
Mijnendoncx (Manendoncx), Huijbregt 
e.v. * 

renonsant   

Vroomen, Maria *    
Jansen, Jan e.v. # renonsant   
Jansen, Jacomijn #    
Jansen, Catharina renonsante   
Strooijbants, Cornelia + ^ erflaatster   
Jansen, Jan + (2e e.v. ^) erflater   
Huijbregs, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijten, Goijaert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 4 Verklaring betr. doodsoorzaak (steekwonden) 9-3-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rutger, Reijnhard Burgart (grave van 
Regteren, vrijheer van Gramsbergen 
etc.) 

hoog- en laagschout / 
requirant 

sHertogenbosch  

Vaassens, Melchior medicine doctor 
(dokter) / deponent 

Tilburg  

van der Henst, Stephanus chirurgijn / deponent Oisterwijk  
Verspaendonck, Peter + overledene Hoogemierde  
Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v t/m 16v, fiche 1, 
rij 4 

Verklaring betr. dood (moord) 9-3-1740 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Peeter  zoon ? / deponent   
van Oosterwijck, Jan soldaat   
van Noijen, Jan idem   
……….. idem   
Verspaendonck, Peeter +    
Verspaendonck, Steven * zoon / deponent   
Schoormans, Digna e.v. * deponente   
Adams, Geertruij deponente   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1, rij 
4 

Verklaring betr. (onbekende) rentgelders 11-4-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president / deponent Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Leijtens, Goijaert idem / idem   
de Back, Cornelis rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt en Oosterwijk  

van Spreuwel, (kind.) Jan    
Evers, Wilbort hoevenaar Postel  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 19, fiche 1, rij 
4 

Testament  25-5-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Wouter * testateur Hoogemierde  
van de Sande, Hendrina Geertruij e.v. * testatrice (ziek)   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 t/m 20, fiche 1, rij 4 Machtiging betr. kwartiersvergadering 16-6-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan schepen / constituant Hoogemierde  
Leijtens, Goijaert idem / idem   
Bierens, Dielis gemachtigde   
Huijbregts, Peeter president / gemacht.   
van Loon, Anthonij schepen / constituant Lagemierde  
Luijten, Adriaen bedesetter / idem   
Dijkmans, Matthijs schepen / gemachtigde   
Jansen, Hermanus burgemr. / idem   
Janssens, Jacobus schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
Verhagen, Jan burgemr. / gemacht.   
van der Heijden, Jan schepen / idem   
Hartongh, …… stadhouder Oisterwijk  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 t/m 21v, fiche 1, rij Testament  28-7-1740 
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4 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laerhoven, Anthonij * testateur Hoogemierde  
Verspreuwel, Marta e.v. * testatrice (ziek)   
Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v t/m 22, fiche 1, rij 
5 

Verklaring betr. verponding 26-7-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan schepen / deponent Hoogemierde  
Leijten, Goijaert idem / idem   
van Hooff, Peeter requirant   
van den Borne, (erfgen.) Lambregt requiranten de Hanerijt, 2 lopst.  
van Pallandt, Elbert Anthonij rentmr.   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v t/m 24, fiche 1, rij 
5 

Overeenkomst  10-8-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Arnoldus i.n.v. momboir / part.enerz.   
Verbaendert, Lambert i.n.v. toesiender / idem   
Verbaendert, (onm.kind. *) Peeter    
Roevens, Christina + moeder van *   
Verbaendert, Peeter vader / bruidegom / 

partij anderzijds 
  

Henricks, Jenneke Joost bruid / part.anderzijds   
Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert idem   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Renonsatie / afstand  13-8-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert i.n.v. momboir / renonsant   
van Eijck, (5 onm.kind. 1e huw. *) 
Garrit + 

   

Goutsmits, Maria + moeder van *   
van Eijck, Wouter i.n.v. momboir   
Paridaens, Adriaen i.n.v. toesiender   
van Eijck, (2 onm.kind. 2e huw. #) 
Garrit + 

verkrijgers   

Sergers, Maria moeder van #   
van Loon, Anthonij schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v t/m 26v, fiche 1, 
rij 5 

Overeenkomst  27-9-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Thomas i.n.v. voogd / part.enerzijds   
van Helmont, Jan i.n.v. idem   
van de Sande, Hendrina + moeder van *   
van Helmont, (3 onm.kind. *) Wouter a.s. bruidegom / partij 

anderzijds 
  

Jacobs, Catharina a.s. bruid / idem   
Schoormans, Jan schepen Hoogemierde  
Leijtens, Goijaert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27, fiche 2, rij 1 Verklaring betr. gezondheidstoestand 3-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen / deponent Lagemierde  
van de Sande, Jan idem   
Stelt, Maria * betreffende persoon   
Huijsings, Catharina + moeder van *   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v en 28, fiche 2,rij 1 Verklaring betr. goed gedrag 8-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen / deponent Lagemierde  
van de Sande, Jan idem   
Schoormans, Jan Baptist * requirant (geb. Turnhout) Lagemierde  
Schoormans, Nicolaes vader van *   
Wittens, Josijna moeder van *   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v en 29, fiche 2,rij 1 Borgbrief  15-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor   
van de Sande, Peternella * requirante (geb. L. Mierde) Arendonk  
de Vooghdt, Jan e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v en 30, fiche 2,rij 1 Machtiging betr. tonen van bewijsbrieven i.v.m. 

nalatenschap 
15-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president / constituant Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Leijtens, Goijaert idem / idem   
Coolen, Joseph gemachtigde i.p.v. * Lagemierde  
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Goutsmits, Nicolaes *  (in buitenland)  
Coolen, Anna  moeder van *   
Goutsmits, Maurits vader van *   
Coolen, Johan Wouter grootvader van *   
Peeters, Catharina grootmoeder van *   
de Oostindische Camere  Middelburgh (Zeeland)  
Peeters, Johannes Hendrick + erflater   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 t/m 31, fiche 2,rij 1 Verklaring betr. huwelijk 1688 / 1689 in Reusel 

doc. weggeraakt in oorlog 1702 
17-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rademakers, Hendrik Paulus (ca. 72 jr.) deponent Reusel  
Rademakers, Simon (ca. 52 jr.) idem idem  
Coolen, Joost requirant Hoogemierde  
Coolen, Hendrick meester smid / destijds 

bruidegom 
later naar Hoogemierde  

van Spaendonck, Elisabeth destijds bruid   
Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 t/m 33, fiche 2,rij 1 Testament  19-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Jacomijn geestelijke zuster / 
testatrice (ziek) 

Hoogemierde  

Martens, Martinus Jan neef / gelegateerde   
Jansen, (2 kind.) Maria Adriaen gelegateerden   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Testament  26-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Anthonijs (Antonis), Jan * testateur Hulsel  
Doremaals, Willemijn Peter e.v. * testatrice   
van der Heijden, Jan schepen   
Rombouts, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 t/m 36, fiche 2, rij 2 Testament  26-10-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Joris * testateur Hoogemierde  
de Cort, Cathalijn e.v. * testatrice   
Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v en 37, fiche 2,rij 2 Borgbrief  15-11-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Adriaen requirant / a.s. br.gom Hoogemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 39, fiche 2,rij 2 Verklaring betr. omploegen van reeds met 

knollen ingezaaide akker  
17-11-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president / deponent Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen / idem   
Leijtens, Goijaert idem / idem   
van den Borne, Jacobus requirant / pachter den Phlipsen akker  
van den Borne, Lambregt idem   
van den Borne, Elisabeth requirante   
van den Borne, Peeter requirant   
de Cort, Albert e.v. * idem   
van den Borne, Catharina *    
van den Borne, Lambregt + vader Hoogemierde  
Wittens, Hendrina + moeder   
Jansens, Jan Fransis  #    
Lemmens, (dochter) Goijaert e.v. #    
Verspreuwel, Hendrik knecht van #   
van der Aa, Jan knecht van ^   
Jansens, Hermanus ^    
Lemmens, Goijaert + vroeger verpachter Lagemierde  
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v t/m 40v, fiche 2, 
rij 3 

Verhuur  1-12-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Jacobus * huurder   
van Lijmbt (Liempt), Geertruijdt e.v. *  huijsinge, schop, stal en 

aengelag 
 

  den Stockakker  
  den Waterlaet  
  den Hooghe Miertsen beemt  
  het Hooijvelt voor de Aa met 

¼ in de Polder naest de 
schutsboom 

 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van de Sande, Jan idem   
Janssen, Jan Francus verhuurder   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 t/m 42, fiche 2, rij 3 Verhuur  10-12-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Casteren, Simon * huurder   
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Schoormans, Maria e.v. *  huijsinge, stal, schuur, schop, 
gronden etc. (behalve de 
kamer en deel v.d. hof) 

 

Swaenen, Jacobus verhuurder   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Testament  19-12-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis * testateur   
Lemmens, Maria e.v. * testatrice (ziek)   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 t/m 45, fiche 2, rij 3 Overeenkomst  11-1-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Cornelis wedn.v. Elijsabeth de 
Volder + # 

partij enerzijds Hoogemierde  

Verbaendert, Peeter * partij anderzijds   
Hendricks, Jenneke Joost e.v. * idem   
Verbaendert, Peeter zoon van *   
Roevens, Arnoldus zoon van #   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens,Goijaert idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v t/m 47, fiche 2, rij 
4 

Testament  ca. 2-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Wouter * testateur (ziek) Lagemierde  
Willems, Elijsabeth Jacob e.v. * testatrice   
Dijckmans, Matthijs schepen   
van de Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 t/m 50, fiche 2, rij 4 Erfdeling van obligaties etc.  16-2-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Goijrle (Goirle), Adrianus condivident 1e kavel Dessel  
van Goijrle, Catharina * condividente 1e kavel   
Ariens, Jan e.v. *    
van Goijrle, Anna Catharina bagijntje /condividente 

1e kavel 
Turnhout  

het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
Martens, (erfgen.) Steven daarvoor rentheffers   
van Oudenhoven, J. daarvoor rentheffer   
Lemmens, Maria # condividente 3e kavel   
Jansens, Jan Fransis e.v. #    
Lemmens, Adriaentje ^ condividente 3e kavel   
Jansens, Hermanus e.v. ^    
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Zachariasse, ……. daarvoor rentheffer / 
schout 

Arendonk  

het Corpus van Lagemierde rentgelder   
Cools, Jan Baptist daarvoor rentheffer   
Swaenen, Hendrick condivident 2e kavel   
van Hooff, Peeter i.n.v. lasthebbende   
Swaenen, Adriaen condivident 2e kavel   
Swaenen, Willem condivident 2e kavel   
Lemmens, Anna + erflaatster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v t/m 53, fiche 2, rij 
5 

Erfdeling  in marge: kwitantie 6-5-1641 4-3-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan * condivident   
van Vessem, Allegonda e.v. *  het Silverslagh, ca. 3 lopst. Anthonij van Heijst (o), de 

straat (w), het Clooster van 
Everbode (z) 

  de Ripsakker, 1 lopst. 40 
roeden 

de wed. Jan van den Bergh 
(o), Clement Jansens (w), 
Cornelis Schots (z) 

  ½ den Simonsdries, ca. 1 
lopst. 15 roeden 

de gem. straat (o), Peeter van 
Liendt (w), de wed. Jan van 
den Bergh (z) 

Verspaendonck, Steven # condivident   
Schoormans, Digna e.v. #  ½ huijsinge, stal, schuur en 

aengelag, ca. 2 lopst. 30 
roeden 

Wouter Hermans (o), de heer 
Patronus (w), de gem. straet 
(z) 

  Landt en driesken agter het 
aengelag, ca. 1 lopst. 

de erfgen. Peeter Hermans 
(o), de heer Patronus (w), 
Steven Verspaendonck (z) 

  het Reijntjen, ca. 4 lopst. Cornelis Miertmans (o), de 
gem. straet (w), Hermanus 
Jansens (z) 

  den Paaijkloot, ca. 1 lopst. Dielis Schuurmans (o), de 
kind. Peeter Sweens (n), de 
erfgen. Peeter Hermens (z) 

  den Theijsakker, ca. 2 lopst. de kind. Thomas van Vessem 
(o), Goijaert van den Bergh 
(w), Adriaentje van den 
Bergh (z) 

  den Mortel, ca. 2 lopst. 30 
roeden 

het klooster van Everbode 
(o), de kind. Lambregt van 
den Borne (w), de wed. Jan 
van den Bergh  (z) 

  het Meulenstraets akkerken, 
ca. 1 lopst. 

de kind. Peeter Hermens (o), 
Peeter Verbaendert (w), het 
molenstraetje (z) 

  het Grut, ca. 50 roeden de wed. Hendrik Verbaendert 
(o), de straet (w), Dielis 
Bierens (z) 

  de Broekstreep de kind. Peeter Hermans (o), 
Adriaen Crolle (w), de wed. 
Jan Schots (z) 

  den Hoolstraetsen beemt, ca. 
3 lopst. 

de Aa (o), de Hoolstraet (w), 
Dielis Schuurmans (z) 

 
  het Langvoorts beemdeke, 25 de gem. heijde (o), de Aa (w), 
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roeden de wed. Adriaen Jacobs (z) 
  een heijveldeken aen de 

Broekstreep 
de wed. Adriaen Jacobs (o), 
de kind. Peeter Hermans (w), 
Hendrick Luijten (z) 

Verspaendonck,  Peter + vader / erflater Hoogemierde  
Maes, Anna + moeder / erflaatster   
Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 55, fiche 2, rij 
5 

Testament  11-3-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulsmans, Peeter Frans * testateur Hulsel  
Peeters, Maria Jacob e.v. * testatrice (ziek)   
Fransen, Jenneke eerste erfgename   
Stevens, Elijsabeth daarna erfgename    
van Gerve, Jenneke idem   
Peeters, (kind.) Joost Jacob daarna gelegateerden   
Peeters, (kind.) Jenneke Jacob idem   
Peeters, (kind.) Dirck Jacob idem   
Peeters, (2 kind.) Peternel Jacob idem   
Peeters, (kind) Catharina Jacob daarna gelegateerde   
van der Heijden, Jan schepen   
Rombouts, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55 en 55v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  12-4-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor   
van Steensel, Ida Willem * requirante (geb. Hulsel) Diessen  
de Laat, Cornelis Jan e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v t/m 56v, fiche 2, 
rij 5 

Borgbrief  24-4-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Martens, Joost * requirant (geb. H. Mierde) Turnhout  
Weijts, Maria e.v. *  (geb. Arendonk)  
 secretaris als voor   

 

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

Verklaring onder ede  1-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
de Cort, Jan oud armmr. / deponent Netersel  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 106 
door E.A.M.Verspaandonk 

 12

van de Graaf, Abraham president / requirant Bladel  
van Crullenbergh, Johan Christiaen secretaris idem  
de Cordt (Cort), (onm.kind) Joost +    
Corstiaens, Andries    
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 t/m 59, fiche 3, rij 1 Verklaring betr. jagen (zonder vergunning ?) 1-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor   
Hertoghs, Peeter jachtopziener / 

deponent 
Reusel  

Weveringh van Holij, mr. Anthonij raad en rentmr. 
generael / requirant 

  

  het Broek naast Bladel en 
Hulsel aen de Bus omtrent 
den ouden steenoven 

 

Cuiljes, Evert commies / dader Bladel  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 t/m 60, fiche 3, rij 1 Borgbrief  10-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor Hoogemierde  
Peeters, Maria Cobus * requirante (geb. H. Mierde)   
Schevens (Schijvens), Corstiaen e.v. *  Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61, fiche 3, rij 1 Machtiging betr. rechtzaak  wegens 

omgeploegde akker 
31-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus constituant   
van den Borne, Lambregt idem   
van den Borne, Jan idem   
van den Borne, Elijsabeth constituante   
van den Borne, Peter constituant   
de Cort, Albert e.v. * idem   
van den Borne, Catharina  *    
van den Borne, Lambregt + vader / erflater Hoogemierde  
Wittens, Hendrina + moeder / erflaatster   
van de Graaf, Johan procureur / gemacht.   
Jansen, Jan Fransis tegenpartij in rechtz. Lagemierde  
  den Phlipsen akker, 

Hoogemierde 
 

Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v en 62, fiche 3,rij 1 Verklaring betr 12-6-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Hendrick knecht v. * / deponent   
Jansen, Jan Fransis * requirant   
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van den Borne, (kind.) Lambregt +    
Lemmens, Goijaert + vroeger eigenaar den Phlipsen akker  
 schepenen etc.als voor Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 63v, fiche 3, 
rij 2 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 16-6-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan schepen / constituant Hoogemierde  
Lemmens, Wouter bedesetter / idem   
Huijbregts, Peter president/gemachtigde   
Gerts, Anthonij burgemr. / idem   
Dijkmans, Matthijs schepen / constituant Lagemierde  
Luijten, Adriaen bedesetter / idem   
Jansens, Jan Fransis burgemr./gemachtigde   
van de Sande, Jan schepen / idem   
Rombouts, Peter schepen / constituant Hulsel  
Peters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van der Heijden, Jan schepen / gemachtigde   
Hulsmans, Peter Frans burgemr. / idem   
Hartongh, ……. stadhouder Oisterwijk  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v t/m 65v, fiche 3, 
rij 2 

Besteding van kinderen  27-6-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

President, schepenen en armmeester besteders   
Baltus, (2 kind.) Huijbregt    
Tielemans, (kind ) Adriaen    
(Baltus), Baltus Huijbregts besteed kind   
van den Bergh, Hendrick aannemer   
Baltus, Cobus Huijbregts besteed kind   
van Helmont, Jan aannemmer   
Tielemans, Jan Adriaen besteed kind   
Coolen, Walterus aannemer   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van de Sande, Jan idem   
Buschman, Wilh. Engelb. (predikant)   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v en 66, fiche 3,rij 2 Verklaring betr. gewoonterecht i.v.m. huur 28-6-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, (erfgen.) Lambregt requiranten   
Huijbrechs, Peeter president / deponent Hooge- en Lagemierde en 

Hulsel 
 

Schoormans, Jan schepen / deponent   
Dijckmans, Mattijs idem   
Rombouts, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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66v en 67, fiche 3,rij 2 Machtiging betr. kwartiersvergadering 8-7-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  Oisterwijk  
Huijbregts, Peeter president / constituant   
Schoormans, Jan schepen / idem   
Dompzelaer, Johan Stephen secretaris / 

gemachtigde 
Helvoirt en Esch  

Patronus, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v en 68, fiche 3,rij 2 Machtiging betr. verpachting der gem. middelen 12-8-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan schepen / constituant Hoogemierde  
Lemmens, Wouter bedesetter / idem   
Huijbregts, Peeter president/gemachtigde   
Dijkmans, Matthijs schepen / constituant Lagemierde  
Otten, Albert bedesetter / idem   
van de Sande, Jan schepen / gemachtigde   
Rombouts, Peeter schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van der Heijden, Jan schepen / gemachtigde   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v en 69, fiche 3,rij 3 Borgbrief  25-9-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan schepen Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan idem   
van Loon, Hendrien Anthonij * requirante (geb. L.Mierde)  
van Hooff, Jan e.v. *  Netersel  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 t/m 72, fiche 3,rij 3 Erfdeling  21-11-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Steven condivident 1e kavel huijsinge en gronden, Reusel  
Wouters, Nicolaes gebruiker   
Verspaendonck, Peeter condivident 3e kavel den Bosakker, ca. 2 lopst. 37 

roeden in het Culdersrode 
 

  de Leurijt, ca. 1 lopst. 37 r. in 
het Culdersrode 

 

  het Heijvelt, ca. 1 lopst.  
  de Hofstadt, ca. 1 lopst. 56 

roeden 
 

  het Opperken, ca. 54 roeden  
  den Cosel ?, ca. 2 lopst. 39 

roeden 
 

  den Looakker, 1 lopst. 30 r.  
Verspaendonck, Dielis condivident 2e kavel huijs, schuur, schop en 

aengelag, Culdersrode aen 
den Wildert, ca. 4 lopst. 27 r. 

 

  het Nieuselt ?, ca. 3 lopst.  
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  den Leijakker, ca. 1 lopst. 24 
roeden aen de molenstraet 

 

  den Valakker, ca. 1 lopst. 40 
roeden 

de Molenstraet / de Kerck 

  het Steeken, ca. 1 lopst. 24 r. 
tegenover de pastorije 

 

Verspaendonck, Jan Peeter condivident 5e kavel   
Verspaendonck, Steven Peeter condivident 5e kavel (obligaties)  
Verspaendonck, Peeter den oudsten + erflater   
Coolen, Catrina * condividente 4e kavel   
Lemmens, Jan e.v. * (momboir v. #)   
Coolen, Hendrik  vader van *   
Verspaendonck, Elijsabeth moeder van *   
Pinxteren, Jacobus i.n.v. toesiender   
Coolen, (2 onm.kind. # ) Jan condividenten 4e kavel steede aen het Wisselt, 

huijsinge, schuur, schop en 
aengelagh met den 
Bremakker, samen ca. 8 
lopst. 56 roeden 

 

  den Grooten akker, ca. 2 
lopst. 

 

  den Naeldeakker ?, ca. 2 
lopst. 18 roeden 

 

  den Upper (Lepper ?), ca. 1 
lopst. 

 

  den Vonderbeemt, ca. 1 lopst. 
44 roeden 

 

  den Winkelbeemt, ca. 1 lopst. 
54 roeden 

 

  bos en gagelvelden in de 
Kruijsvelden, ca. 2 lopst. 

 

Pinxteren, Elijsabeth moeder van #   
Verspaendonck, Elijsabeth + grootmoeder van #   
Verspaendonck, Jan Dielis + erflater   
Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v en 73, fiche 3,rij 3 Borgbrief  30-11-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Peeter schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
van de Sande, Jenneke Marcelis * requirante (geb. H.Mierde) Turnhout  
Huijbregts, Gerrit e.v. *  (geb. Arendonk)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v en 74, fiche 3,rij 3 Borgbrief  8-12-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
van Herck, Adriaen idem   
Jansens, Lucia * requirante (geb. Hulsel)   
van Hooff, Peeter e.v. *  Bladel  
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 t/m 75, fiche 3,rij 3 Verklaring betr. doodsoorzaak (verwonding) 21-12-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rutger, Reijnhard Burghart / grave van 
Regteren / Vrijheer van Gramsbergen 

hoog- en laagschout / 
requirant 

sHertogenbosch  

Looijens, Paulus Egidius medicine doctor  / 
deponent 

Turnhout  

Hannegraef (Hanegraef), Adrianus chirurgijn / deponent   
Martens, Adriaen + overledene Hoogemierde  
Huijbregts, Peeter president   
van Hoof, Peeter schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v en 76, fiche 3,rij 4 Verklaring betr. dodelijk ongeval 28-12-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rutger, Reijnhard Burghart / grave van 
Regteren / Vrijheer van Gramsbergen 

hoog- en laagschout / 
requirant 

sHertogenbosch  

Verbaendert, Hendrik deponent Hoogemierde  
Martens, Adriaen + overledene   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 t/m 77v, fiche 3, rij 
4 

Testament  17-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Wouter * testateur (ziek) Hoogemierde  
Jacobs, Jenneke e.v. * testatrice   
van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 t/m 79, fiche 3, rij 4 Overeenkomst (uitkoop)  25-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Cornelis wedn.v. Elijsabeth de 
Volder 

partij enerzijds   

Verbaendert, Peeter wedn.v. Christina 
Roevens 

partij anderzijds   

Verbaendert, (2 mind. kind.) Peeter    
Huijbregts, Peeter president   
van Hoof, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Verbaendert, Lambert (handmerk)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v en 80, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / lening  30-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooghstraten, Jan * debiteur Hoogemierde  
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Verspreuwel, Helena e.v. * debitrice   
Jansens, Jan Fransis # geldschieter / crediteur   
Lemmens, Maria e.v. # creditrice   
van Hoof, Peeter schepen Hoogemierde  
van de Sande, Jan idem Lagemierde  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 t/m 81, fiche 3,rij 4 Verklaringen onder ede betr. onbekend persoon 30-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
van Hoof, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Clerqs (Klerks), Hendrick i.n.v. oud president / 

procureur / requirant 
Oirschot  

Sweerts de Landasse, heer Jacob Dirck / 
baron / erfledemaat des H. Roomschen 
Rijcks / Ridder der Frankische Kreijts / 
Heer van Oirschot en Best 

   

van den Borne, Jacobus herbergier / deponent   
Coolen, Joost mr. smid / oud 

burgemr. / deponent 
  

Schepens, Anthonij Andries    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v en 82, fiche 3,rij 5 Verklaringen  betr. goed gedrag 13-2-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan schepen / deponent Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan idem   
van Sijerenbergh, Johannis * requirant geb. sHeerenberg  
Willems, Maria e.v. * requirante geb. Danzig  
  ca. 1 jr. gewoond in Lage 

Mierde aan het Wellenseind 
 

Patronus, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v en 83, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis betr.  kooppenningen 14-3-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Hendrick (en h.vrouw) debiteuren / kopers Lagemierde, huijsinge, 
landerijen 

 

Ariens, Jan * crediteur   
van Goirle, Catharina e.v. *    
van Hoof, Peeter schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 t/m 84, fiche 3,rij 5 Machtiging (copie) betr.  verkoop 19-3-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Draeck, Johan schepen Aarle- Rixtel  
van Ommeren, Hendrick idem idem  
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Martens, Johannes Baptista Rooms werelds 
priester / constituant 

Beek en Donk  

Coolen, Joost zwager / gemachtigde Hoogemierde  
  huijsinge, landerijen, 

Hoogemierde in het 
Culdersrode 

 

Ribbens, …… secretaris Aarle- Rixtel  
 

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

Testament  5-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Steven * testateur Hoogemierde  
Schoormans, Dighna (Dingna) e.v. * testatrice   
Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
van de Sande, Jan Jan idem Lagemierde  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v t/m 87, fiche 3, rij 
5 

Testament (fol. 86 en 86v bestaat niet) 14-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Peeter testateur (ziek)   
van Leendt, Christina dochter / gelegateerde   
van Hooff, Peeter schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 t/m 88v, fiche 4, rij 
1 

Testament met condities 28-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Maria testatrice (ziek) Hoogemierde  
van de Sande, Elijsabeth * zuster / erfgename ¼ huijs, stal, schuur, hof en 

aengelag, landerijen etc. 
 

van den Broeck, Bartel e.v. *    
Huijbregts, Peeter president   
Martens, Marten Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v t/m 90, fiche 4, rij 
1 

Testament  4-5-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Aart * testateur Lagemierde  
van de Sande, Jennemij Jan e.v. * testatrice   
de Schuurkerke gelegateerde vaste goederen   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v en 91, fiche 4,rij 1 Borgbrief  5-5-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Peeter schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
van de Sande, Jan * requirant (geb. H.Mierde)  
Berghmans, Johanna e.v. *  Valckensweert 

(Valkenswaard) 
 

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 t/m 94, fiche 4,rij 1 Erfdeling  15-5-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Maria * wed.v. Adriaen de 
Naijer(s) 

condividente 1e kavel ½ beemdt op Hongeren Willem van den Bergh (o), 
Wouter Lemmens (w), de Aa 
(z) 

  den Steenakker Peeter Buschmans (o), 
Hendrick Jan Hermens (w), 
Jacobus van den Borne (z) 

    
    
Lemmens, Jan * condivident 2e kavel   
Coolen, Catharina e.v. *  parc. erve (groes en land), het 

Culdersrode 
 

  den Zegers akker omtrent de 
Molenstraet 

 

Lemmens, Wouter # condivident 3e kavel   
van Herck, Maria e.v. #  huijs, schuur, stal, schop, hoff 

en aengelagh 
 

  den Bagijnenbogt  
  den Vossenhof  
  den Rusakker  
  den Wouwer  
  de Kottinge  
  heijvelt aen de Zuijdtrijet 

(Suetrijt) 
 

  ½ beemt op Hongeren en het 
heijvelt daarvoor 

 

Lemmens, Jan Wouter + vader / erflater Hoogemierde  
Martens, Josina + moeder / erflaatster   
van Hoof, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Testament  14-6-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claassens, Hendrick * testateur Lagemierde  
Swaenen, Elijsabeth e.v. * testatrice   
Swaenen, (kind.) Elijsabeth erfgenamen   
Claassens, ……. (zoon van) zuster gelegateerde   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan idem   
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 secretaris als voor   
 

fol. 96 en 96v: blanco 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 t/m 98, fiche 4, rij 2 Machtiging betr. kwartiersvergadering 14-6-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Peeter schepen / constituant Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem / idem   
Huijbregts, Peeter president/gemachtigde   
Schoormans, Jan burgemr. / idem   
van  Hooghstraten, Jan schepen / constituant Lagemierde  
Otten, Albert Jan bedesetter / idem   
van de Sande, Jan schepen / gemachtigde   
Claessens, Hendrick burgemr. / idem   
Rombouts, Peeter schepen / constituant Hulsel  
Peeters, Joost Jacob bedesetter / idem   
Vervugt, Adriaen burgemr./gemachtigde   
van Herck, Adriaen schepen / idem   
Hartongh, ……… stadhouder  Oisterwijk  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 t/m 99v, fiche 4, rij 
2 

Testament  25-6-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Patronus, Frans secretaris   
Verspaendonck, Steven testateur Hoogemierde  
Verspaendonck, Peeter idem   
Verspaendonck, Dielis idem (ziek)   
Coolen, Catharina e.v. * gelegateerde   
Lemmens, Jan * idem   
Huijbregts, Peeter president   
Martens, Marten Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100 t/m 101, fiche 4, 
rij 3 

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap / 
verkoop 

23-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Neomagus, Samuel * constituant Lagemierde  
Stelt, Maria e.v. *    
Stelt, Jacobmina + wed.v. Godert van 
Hannenburgh + (Hanenburgh) 

erflaatster / eerder 
erfgen.van # 

  

Hannenburgh, Walraad + eerder erflater Heusden  
van Caem, Hermanus gemachtigde idem  
  huijsinge en erve, Heusden in 

de Peltserstraet 
Bastiaen de Vos (o), juffr./ 
wed.v. predikant Wagardus 
(w), de Peltsterstraet (z), 
Cornelis van Sprangh (n) 

van de Sande, Jan schepen Lagemierde  
van Hooghstraten idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
101v en 102, fiche 4, 
rij 3 

Schuldbekentenis betr. arbeidsloon etc. 26-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuirmans (Schuurmans / Scuermans), 
Elijsabeth wed.v. Jan Martens + 

debitrice Hoogemierde  

Martens, Jan zoon / crediteur   
van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 t/m 103, fiche 4, 
rij 3 

Machtiging betr. verpachting der gem. middelen 1-9-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Peeter schepen / constituant Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem / idem   
Huijbregts, Peeter president/gemachtigde   
van Hooghstraten, Jan schepen / constituant Lagemierde  
Otten, Albert bedesetter / idem   
van de Sande, Jan gemachtigde   
Rombouts, Peeter schepen / constituant Hulsel  
Peters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103 en 103v, fiche 4, 
rij 3 

Transport  20-9-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Joris wedn.v. Catholijn de 
Cort + 

transportant Hoogemierde  

de Cort, Maria verkrijgster den Dielis hoff  
de Cort, Wouter verkrijger   
de Cort, Adriaen idem   
de Cort, (kind.) Jan verkrijgers   
van de Sande, Jan schepen Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan idem   
 secretaris als voor   
de Cort, Jan (handtek.)    
Rieberghs, Jacobus (handtek.)    
de Kort, Aelbertus (handtek.)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v en 104, fiche 4, 
rij 3 

Verklaring betr. gezondheidstoestand 29-9-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan schepen / deponent Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan idem   
Stelt, Maria * betreffende persoon   
Huijsinghs, Catharina + moeder van *   
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 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104 en 104v, fiche 4, 
rij 3 

Borgbrief  15-10-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis idem   
Huijbregts, Hendrick * requirant (geb. H. Mierde) Weelde  
van den Heuvel, Clasina e.v.*    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 t/m 106, fiche 4, 
rij 3 

Testament  26-10-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus * testateur Lagemierde  
Lemmens, Adriaentje e.v. * testatrice (ziek)   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Machtiging betr. verkoop roerende goederen 30-11-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Vooght, Catharina wed.v. Cornelis 
Roevens + 

constituante Hoogemierde  

van de Graaf, Johan procureur / gemacht.   
Huijbregts, Peter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

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

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 30-11-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Elijsabeth wed.v. Jan 
Anthonij Beecken + 

constituante Hoogemierde  

van de Graaf, Johan procureur / gemacht.   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108 t/m 110v, fiche 4, 
rij 4 

Testament in marge: kwitantie 2-6-1757 19-1-1742 ? (1743) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Phlip Jacob * testateur Lagemierde  
Bleijs, Helena e.v. * testatrice   
Verhagen, Ghiel zoon / gelegateerde   
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van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   
Verhagen, Gielen (in marge) ontvanger 1757   
van den Borne, Peeter (schepen ) 1757   
Lemmens, Embregt idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v t/m 112, fiche 4, 
rij 4 

Schuldbekentenis / lening in marge: kwitantie 2-6-1757 22-1-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Philip Jacob * debiteur Lagemierde  
Bleijs, Helena e.v. *    
van Helmont, Marten # geldschieter / crediteur   
Wijnandts, Elijsabeth e.v. #    
 schepenen etc.als voor   
van den Borne, Peter schepen 1757   
Lemmens, Embregt idem   
van Hellemont, Marten # ontvanger 1757   
Wijnants, Elisabet e.v. #    
Duijtz, E. subst. secret. 1757   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112 t/m 113, fiche 4, 
rij 5 

Borgbrief  24-1-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan schepen Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan idem   
van  Noijen, Willem * requirant (geb. L. Mierde)  
van Oirschot, Engel e.v. *  Hilvarenbeek  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v t/m 114v, fiche 
4, rij 5 

Testament  13-3-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Jenneke * testatrice (ziek) Hulsel  
Verhagen, Jan e.v. * testateur   
Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v t/m 116v, fiche 
4, rij 5 

Testament  21-3-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Weijs, Adriaen * testateur (ziek) Lagemierde  
van Hooghstraten, Geertruijdt e.v. * testatrice   
de Weijs, Maria Adriaen dochter / erfgename   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
117 t/m 120, fiche 4, 
rij 5 

Copie van verklaring d.d. 14-3-1724   
hernieuwde verklaring onder ede 

betr. graven van riool op erfgrens / 
grenssteen 

4-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Audenhoven, Heribert notaris 1724 Oirschot  
van Rooij, Lafreijs (ca. 22 jr. / 1724) dienstknecht  van */ 

deponent 
(geb. Hilvarenbeek)  

Clercx, Hendrik * brouwer Oirschot  
Neggers, (huisvrouw van ) Jaspar requirante / buurvr. idem  
Schepens, Joost getuige idem  
Schepens, Francis idem idem  
van Rooij, Lafreijs  deponent 1743 Lagemierde  
Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis idem   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verhuur  6-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Bartel huurder steede, huijsinge, stallinghe, 
schuur, schop en aengelagh, 
gronden etc. (behalve een 
klein hofke in de Smitstraet 

 

van den Borne, Jacobus verhuurder   
Beeken, Jan Anthonij + vroeger gebruiker   
Huijbregts, Peter president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
 secretaris als voor   

 

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

Testament  14-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Cobus * testateur (ziek) Hulsel  
van Herck, Digna e.v. * testatrice   
Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123v t/m 126, fiche 5, 
rij 2 

Erfdeling  29-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Albert i.n.v. momboir   
Wittens, Josina condividente 2e kavel den Hoeckakker achter ….., 

ca. 3 lopst. 30 roeden 
de heer Gijsen 

de Back, ….. rentmr.   
  den halven beemt, ca. 2 lopst.  
van den Borne, Jacobus e.v. * condivident 1e kavel   
Dijkmans, Peternelle * moeder van # den Agtersten Langen acker, 

ca. 4 lopst. 
Walterus Colen 
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  den Acker neffens…..,  
2 lopst. 19 roeden 

Albert Otten 

  den Solbergh achter de 
Mortel, 1 lopst. 27 roeden 

 

de Cort, Jan i.n.v. momboir   
Dijkmans, Dirck  i.n.v. toesiender   
Wittens, (4 onm.kind. 2e huw. #) Jan + condividenten 3e kavel den Voorsten Langen akker, 

ca. 3 lopst. 
 

  het Bosakkerken, 1 lopst. 30 
roeden 

 

  het Leembugtjen of den 
Pelsbeemt 

 

van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126 t/m 127v, fiche 5, 
rij 2 

Overeenkomst  10-6-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Marten * partij enerzijds Hoogemierde  
van Opstal, Maria e.v. *    
Staats, Peter # partij anderzijds   
Cools, Jenneke e.v. #    
Staats, Annemie (Jennemie ?) eigenares ¼    
Staats, Anna ^    
van Daal, Jan e.v. ^    
Huijbregts, Peter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

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

Erfdeling  14-6-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis condivident (voogd) 1e 
kavel 

parc. hoff de erfgen. Peter van Leendt 
(o), de gem. straet (n), de 
erfgen. Joost Miertmans (z) 

  parc. erve aen de binnenzijde 
van het huijs v. Cornelis 
Miertmans 

de erfgen. Joost Miertmans 
(z, o), de erfgen. Anneke 
Miertmans (w) 

  stuck land neffens Anneke 
Miertmans 

de condivident (o), Willem 
Verspaendonck (w), de 
erfgen. Joost Miertmans (z) 

  1/3 den Boschakker nevens.. Goijaerts bogt, Hendrick Jan 
Hermens (o), de wed. Wouter 
van Eijck (w, n) 

  1/3 den Hongersen beemdt de Aa (o), de gem. heijde (w), 
de goederen van Everbode (n) 

Miertmans, Nicolaes condivident 2e kavel   
Willems, Philip Jacobs i.n.v. voogd   
Miertmans, (minderj. kind.) Elijsabeth + condividenten 2e kavel stuck lands in de stede van 

Anneke Miertmans 
Cornelis Miertmans (o, n), 
Willem Verspaendonck (w) 

  1/3 op den Boschakker de erfgen. Jan Martens (o), de 
wed. Wouter van Eijck (w), 
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de erfgen. Anneke Miertmans 
(z) 

  1/3 den Hongersen beemt de Aa (o), de gem. heijde (w), 
Jacobus van den Borne (z) 

Lemmens, Peter erfgen.v.*/condivident 
3e kavel  

  

Crolle, Adriaen idem  stuck landt in de stede van 
Anneke Miertmans 

Cornelis Miertmans (o), 
Willem Verspaendonck (w), 
de erfgen. Joost Miertmans 
(n, z) 

  1/3 den Boschakker de erfgen. Jan Martens (o), de 
wed. Wouter van Eijck (w), 
de erfgen. Nicolaes 
Schoormans (z) 

  1/3 den Hongersen beemt 
(midden) 

de Aa (o), de heijde (w) 

  ½ den Bultdries Cornelis Miertmans (o), Jan 
Schoormans (z), de erfgen. 
Joost Miertmans (w) 

Miertmans, Anneke + * erflaatster   
Miertmans, Wouter + erflater   
Miertmans, Joost + idem   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Overeenkomst in marge: kwitantie 11-12-1780 14-6-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Philip Jacob i.n.v. momboir / partij enerz.   
Miertmans, Cornelis i.n.v. toesiender / idem   
Willems, (kind. *) Adriaen Jacob +    
Miertmans, Elijsabeth + # moeder van *   
Rogghers, Jan wedn.v.  # partij anderzijds   
 schepenen etc.als voor   
Rogghers, Jan ontvanger 1780   
van Hasendonk, Cornelis schepen 1780   
van de Water, Abraham idem   
Hofmans, J.F. getuige 1780   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v t/m 134v, fiche 
5, rij 3 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 20-6-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan schepen / constituant Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis idem / idem   
Huijbregts, Peter president / gemacht.   
Lemmens, Wouter Jan burgemr. / idem   
van Hooghstraten, Jan schepen / constituant Lagemierde  
Hermens, Peter bedesetter / idem   
van de Sande, Jan schepen / gemachtigde   
Jansens, Jacobus burgemr. / idem   
Rombouts, Peter schepen / constituant Hulsel  
Peters, Joost Jacob bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen schepen / gemachtigde   
Maas, Jan burgemr. / idem   
Verster, ……. stadhouder Oisterwijk  
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Patronus, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135 t/m 140v, fiche 5, 
rij 3 

Erfdeling 3e kavel wordt niet genoemd 27-6-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus condivident  6e kavel Jan Heijligersbogt, 3 lopst. de Arendonkse straat (w) 
  het Bogtjen agter Cornelis 

Adriaens, 50 roeden 
Jan Verspaendonck (w) 

  den Voorsten Wouwer met 
den Horst regt door een eersel 
voor Thijs Dielen beemt, 1 
lopst. 57 roeden 

 

  een Hoeckveldeken, 1 lopst. 
30 roeden 

de heijde (n, w) 

  de Voorste Hannerijt van Jan 
Frans Lemmens, 1 lopst. 

de wed. Wouter van Eijck (n) 

  heijvelt aen het Regenschot, 3 
lopst. 

 

  parc. heijde en weijde aen de 
Sammelingh 

 

van den Borne, Lambregt condivident 1e kavel ? keuken, stal, ½ opkamer en 
kelder 

 

  ½ schuur naest de straet  
  ½ dries naest ….. Maria Luijten 
  ½ den hoff naest het huijs  
  ½ drieske agter het huijs (w)  
  ½ put en bakhuijsken  
  ½ den Langen akker of 

Schatsakker (n), 1 lopst. 52 
roeden 

 

  ½ den Maas akker, 1 lopst. 20 
roeden 

 

  het Reijntjes, 50 roeden  
  ½ het Smeeltje, 35 roeden  
  1 lopst. in de Lange akkers, 

54 roeden 
 

  het Bochken en den horst, ca. 
1 lopst. 

 

  den Beemt in de Hoolstraet de Aa (o) 
van den Borne, Catharijn * condividente 5e kavel   
de Cort, Albert e.v. *  stuck landt /de Cloot, 3 lopst. 

12 roeden 
de wed. Jacobus Luijten (n) 

  het Beemdeken van Matthijs 
Schoormans, 44 roeden 

de wed. Jan van den Bergh 
(n) 

  het Nieuwvelt van Cornelis 
Fikken, 1 lopst. 30 roeden 

de gem. heijde (z, o) 

van den Borne, Jan condivident 2e kavel (alleen) den Schatsakker, 1 
lopst. 52 ? roeden  

de erfgen. Peter van Leendt 
(z) 

  den Paijkloot, 1 lopst. 53 
roeden 

 

  de Kleijne Paeijkloot, 56 ? 
roeden 

 

  den Fijndert, 7 lopst.  
  ½ den Thijs Deelen beemt nu 

Geskens beemt 
de erfgen. Elijsabeth 
Miertmans (o) 

van den Borne, Elijsabeth condividente 2e kavel (samen) kamer, kleijn 
kamerke, ½ opkamer, het 
kelderken 
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  ½ schuur naast den hoff, 
schop met het stalleken 
daaraan 

 

  ½ den dries naet het huijs  
  ½ hoff naest…… Geertruij Crolle 
  ½  driesken achter het huijs 

(o) 
 

  ½ put met het bakhuijsken  
  (alleen) ½ den Stevens akker, 

2 lopst. (o) 
 

  Claas Veusten Nieuwe erve, 
1 lopst. 41 roeden 

 

  de Vritsmeer, 2 ½ lopst.  de heijde (n) 
  ½ den Thijs Dillen (Deelen) 

beemt nu Geskens beemt 
de erfgen. Gijsbregt van de 
Sande (z) 

van den Borne, Peter condivident 4e kavel ½ den Stevens akker, 2 lopst. de wed. Adriaen Jacobs (w) 
  het Selverslagh nu Geskens 

bugtjen, 1 lopst. 44 roeden 
 

  den Middelsten Wouwer met 
den Horst regt door 

 

  Eersel aende Hoolstraetsen 
beemt met het heijvelt daerbij 

 

  het Regenschot, 46 roeden  
van den Borne, Lambregt + vader / erflater   
Wittens, Hendrina + moeder / erflaatster   
Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141 t/m 142, fiche 5, 
rij 4 

Arrest van penningen (uit verkochte 
goederen) 

 20-7-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Cobus vorster / arrestant Hooge- Lagemierde en 
Hulsel 

 

van de Graef, Johan i.n.v. procureur   
de Welde, Melchior oud president Turnhout  
Hendricks, Jacobus schepen idem  
Roevens, Cornelis + debiteur / erflater Hoogemierde  
Huijbrechs, Peeter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis idem   
van de Sande, Jan idem   
van Hooghstraten, Jan idem   
Rombouts, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v t/m 143v, fiche 
5, rij 5 

Machtiging betr. verpachting der gem. middelen 21-8-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan schepen / constituant Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis idem / idem   
Huijbregts, Peter president / gemacht.   
van de Sande, Jan schepen / constituant (Lagemierde)  
van den Bergh, Hendrick bedesetter / idem   
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van Hooghstraten, Jan schepen / gemachtigde   
Rombouts, Peter idem / constituant (Hulsel)  
Sweens, Peter bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  
 secretaris als voor   

 

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

Machtiging betr. aanstelling collecteur 28-8-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Patronus, Frans secretaris / gemacht.   
van de Sande, Jan schepen / constituant Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan idem   

 

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

Verklaring betr. bedreiging 6-9-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Maria ( 70+ jr.) deponente Lagemierde  
Naeijers, Matijs ( 15+ jr.) * deponent idem  
Rinckelevinck, Arnoldus dader / neef van #   
Wilborts, Maria (70 jr.) #  gevangen geweest in den 

Bosch 
 

van Ackerveecken, Augustinus kuiper   
…….., e.v. Wouter Rombouts    
Huijbregs, Peter president Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis scepen   
van de Graaf, Johan notaris / loco secrets.   
Naaijers, Jan Baptist * !(handtek.)    

 

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

Erfdeling  9-9-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Teuwen, Maria Willem + erflaatster Lagemierde  
van Beirs (Beers), Willem condivident 1e kavel   
Deckers, Roelant condivident 1e kavel   
Eelen, Geraert condivident 1e kavel   
van Otten, Jan condivident 1e kavel   
van Otten, Maria condividente 1e kavel   
……., Elisabet dr.v. Maria van Otten condividente 1e kavel   
……., Elisabet dr.v. Hendrina van Otten condividente 1e kavel   
van Otten, Margo Willem condividente 1e kavel 2/3 Willem Teeuwen acker, 

het geheel ca. 2 lopst. 
Jan Fransis Jansen (o, n), de 
wed. Neomagus (w), ander 
deel (z) 

Cortens, Willemijn dr.v. Willem 
Teuwen ! 

condividente 2e kavel   

de Moolen, Jan condivident 2e kavel 1/3 Willem Teeuwen acker Jan Fransis Jansen (o), ander 
deel (n), de wed. Neomagus 
(w), de wed. Jan de Cort (z) 

Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis idem   
van de Graaf, J. notaris / loco secret.   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
148 t/m 149, fiche 5, 
rij 5 

Machtiging betr. aanstelling collecteur 12-9-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verster, Isaac stadhouder / gemacht. Oisterwijk (kwartier van -)  
Dijckmans, Matthijs schepen / constituant Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Huijbrechs, Peeter president / loco secret.   

 

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

Verklaring betr. (onbekende) rentgelders 25-10-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president / deponent Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen / idem   
van Hooff, Peter schepen / idem   
de Back, Cornelis rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
  

Versprewel (Verspreuwel), (kind.) Jan    
Franken, Jan Jacob    
Verspanckdoncq (Verspaendonck), 
Peter Jan  

   

Verspanckdoncq, Peter Jan +    
van Beers, Willem loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150, fiche 6, rij 1 Verklaring betr. (onbekende) rentgelders 26-10-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Mattijs schepen / idem Lagemierde  
van Beers, Willem schepen / idem   
de Back, Cornelis rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
  

van Spreewel (Verspreuwel), (kind.) Jan    
Franken, Jan Jacob    
Verspandonq (Verspaendonck), Peter 
Jan  

   

 

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

Borgbrief  16-11-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Mattijs schepen Lagemierde  
van Beirs (Beers), Willem idem   
Vincken, Lambert * requirant (geb. L. Mierde)  
van Boxmeer, Lucia e.v. *  (geb. Chaam)  
van de Graaf, J. subst. secretaris   

 
 

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

Borgbrief  30-11-1743 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor   
Paridaens, Elisabet Jan * requirante (geb. L. Mierde) Diessen  
Adriaens, Aelbert Jan e.v. *  (geb. Westelbeers)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152 t/m 155v, fiche 6, 
rij 1 

Erfdeling  28-12-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuermans, Eliesabet wed.v. Jan 
Martens 

 Hoogemierde  

Martens, Joost * condivident 1e kavel   
Weijts, Maria e.v. *  keuken, ½ zolder (o), schop, 

kooi, aenliggende erven 
 

van Diessen, Peeter huurder   
  (houtwas), ½ looikuip  
  de Hofstadt, ca. 2 lopst. 30 r.  
  ½ het Vonderheijvelt, ca. 1 

lopst. 40 roeden (vooraan) 
 

  ½ het Nieuwvelt, 1 lopst. 30 
roeden (achter) 

 

  den Vilacker, ca. 1 lopst.  
  den Grooten Bosacker, ca. 2 

lopst. 
 

  den Grooten beempt, ca. 2 
lopst. 40 roeden 

 

  ½ den Polder (vooraan)  
  den Groesopper, ca. 2 lopst.  
  den Raven eijk, ca. 1 lopst. 

30 roeden 
 

  het Grut, ca. 1 lopst. 15 r.  
  den Kerckacker, ca. 45 r.  
  (den inhoeck aende 

mooskuijl) 
 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
sGravesande, ……. rentmr. der beurse   
Martens, Jenneken # condividente 2e kavel   
Luijten, Jacobus e.v. #  kamer, schuur, stal, schop en 

kooi, ½ schuur (w) in het 
Coldersroode met de erve 
daeraen 

 

  (houtwas)  
  St. Jacobs acker, ca. 2 lopst. 

30 roeden 
 

  ½ het Nieuw heijvelt (z)  
  den Spijerhaas, ca. 2 lopst.  
  het Kleijn Bosackerken, ca. 

45 roeden 
 

  den Beempt neffens het 
Leijbroeck 

 

  ½ den Polder (achteraan)  
  het Opperken van Adriaen 

Verspreeuwel, ca. 2 lopst. 
 

  ½ den Nieuwenbogt , ca. 1 
lopst. 10 roeden (vooraan) 

 

  den Oppert (gekomen) van de 
Smitstraet, 1 lopst. 30 ? r. 
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  Dirck Geenen acker, 1 lopst. 
met gracht aan de oostzijde 

 

  1/5 Zegers acker  Hendrik Jan Hermans (o, w) 
  ½ looikuip  
Patronus, Frans i.n.v. gec. momboir   
Martens, (3 onm.kind. ^ ) Adriaen Jan + condividenten 3e kavel   
Hermans, Maria Jan moeder van ^ den Oppert, 6 lopst. met 

houtwas (w) 
 

  den Steltacker, ca. 1 lopst.  
  het Heijvelt aen den beempt 

van het Leijbroeck, ca. 2 lops. 
 

  het Looker heijvelt. ca. 1 
lopst. 40 roeden 

 

  den Vonderbeempt, ca. 1 
lopst. 30 roeden 

 

  het Weijvelt neffens ……, ca. 
1 lopst. 

Peeter Verspaendoncq 

  het Weijvelt naest ……., ca. 
1 lopst. 

Hendrik Jan Hermans 

  den Bogt, ca. 1 lopst. 30 r.  
  het Bugtjen, ca. 40 roeden  
    
    
Martens, Jan condivident 4e kavel huijs, hof, schuur, schop, stal 

en aengelag, ca. 8 lopst. 8 
roeden, in de Hoogstraat 

 

  den Paaijkloot, ca. 1 lopst. 13 
roeden 

 

  den Langen acker, ca. 2 lopst. 
40 roeden 

 

  den Beempt in de Hoolstraet, 
ca. 3 lopst. 

 

  den Calverbogt, ca. 20 roeden  
Martens, Marten Jan ** condivident 5e kavel   
Verbruggen, Anneken e.v. **  kamer, stal, schuur en schop 

met aengelegen erce, ca. 2 
lopst. in de Smisstraet 

 

  het Lant in de aenstede met 
den hof, ca. 2 lopst. 

 

  het Bugtje van Cornelis 
Adriaensen, ca. 1 lopst. 40 r. 

 

  den Oudenbogt, ca. 1 lopst. 
15 roeden 

 

  de Corte vooren, ca. 2 lopst.  
  den Hoogen acker, ca. 3 

lopst. 15 roeden 
 

  ½ den Nieuwen bogt (z), ca. 
1 lopst. 

 

  het Rouwbugtjen, ca. ½ lopst.  
  houtwas en gracht aen den 

Hogenbogt, ca. ½ lopst. 
 

  den Ouden beempt met het 
eeusel daeraen, ca. 3 ½ lopst. 

 

  schelft boven de schaapskooi 
v.d. 4e kavel 

 

Huijbregts, Peeter president   
Miertmans, Cornelis schepen   
van de Graaf, J. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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156 en 156v, fiche 6, 
rij 2 

Borgbrief  4-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beerse, Willem idem   
Sweens, Anneke Cornelis * requirante (geb. L. Mierde)  
Leijtens, Hendrick e.v. *  Westelbeers  
Patronus, F. secretaris   

 

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

Erfdeling van div. bomen  6-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuirmans (Schuermans), Elisabeth 
wed.v. Jan Martens 

 Hoogemierde  

Martens, Joost (Joseph) condivident 1e kavel no. 4 aen het Ront bogtjen  
  het Boghjen benevens ….. Anthonij Gerts 
Martens, Jenneke * condividente 2e kavel   
Luijten, Cobus e.v. *  no. 5 binnen in de aenstede in 

het Culdersrode 
 

  aen St. Jacobs akker  
  in de Weijvelden  
Patronus, Frans i.n.v. gek. momboir   
Martens, (3 onm.kind. #) Adriaen Jan condividenten 3e kavel   
Hermens, Maria Jan  moeder van # no. 3 aen den Groten Opper  
  aen de looijkuijp  
  aen den Kalverbogt  
  lindenboom bij Dielis oom  
Martens, Jan condivident 4e kavel no. 1 op de Groesopper Peter Verspaendonck 
  aen het Loeker heijvelt  
  in den Beemdt benevens … het Leijbroeck 
  in den Grooten beemdt in de 

Hoolstraet 
de wed. Verbaendert 

Martens, Marten Jan condivident 5e kavel no. 2 aen den Oudenbeemdt  
  in den Beemdt aen de 

Hoolstraet, benevens ….. 
Dielis Bierens 

  in den Beemdt aen de 
Hogevonder 

 

  in het Vonderheijvelt  
Huijbregts, Peter president   
Miertmans, Cornelis schepen   

 

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

Borgbrief  31-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
van Hooff, Peter idem   
Jacobs, Matthijs Cornelis * requirant (geb. H. Mierde)   
Vincks, Peternelle e.v. *  Baal (Baarle)  
Patronus, F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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160v t/m 163, fiche 6, 
rij 3 

Verklaring betr. rentgelders 4-2-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president / deponent Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen / idem   
van Hooff, Peter idem / idem   
Goijerts, Goijaert + * vroeger rentgelders   
Dijkmans, Adriaentje wed.v. Jan van 
den Bergh 

erfgen.v. * / nu 
rentgeldster 

  

Schoormans, Cobus erfgen.v. * / rentgelder   
Verspaendonck, Steven idem   
van den Bergh, Goijert idem   
Gerts, Anthonij idem   
van Opstal, Peter idem   
Leijten, Nicolas vroeger rentgelder   
Leijtens, Jan nu rentgelder   
Luijten, Tomas idem   
Schoormans, Jan Baptist idem   
Leijtens, Nicolaes idem   
Dielis, Peter Jan den ouden # vroeger rentgelder   
Verspaendonck, Steven erfgen.v. # / rentgelder   
Simons, Jan vroeger rentgelder   
van de Sande, Jan Martens nu rentgelder   
Schots, Martinus Jan Jansen idem   
Crolle, Adriaen idem   
van Beers, Hendrik vroeger rentgelder   
van Beers, Jan nu rentgelder   
van Beers, Anneke e.v. ^ nu rentgeldster   
van de Sande, Thomas ^    
van Beers, Elijsabet e.v. ** nu rentgeldster   
van Laerhoven, Stoffel **    
van Beers, Wouter nu rentgelder   
van den Borne, Jacobus rentgelder   
van Heijst, Anthonij idem   
Colen, Cornelis Thomas Hendrick vroeger rentgelder   
Verspaendonck, Peter nu rentgelder   
Dijckmans, Adriaentje wed.v. Jan van 
den Bergh 

nu rentgeldster   

Schoormans, Jan Baptist nu rentgelder   
Luijten, Thomas idem   
Luijten, Nicolaes idem   
Goijaerts, Jacob vroeger rentgelder   
Jacobs, Jenneke Govaert nu rentgeldster   
van de Sande, Gijsbert vroeger rentgelder   
van de Sande, Thomas nu rentgelder   
van de Sande, Elijsabeth ## nu rentgeldster   
van den Broeck, Bartel e.v. ##    
van Helmont, (kind.) Wouter nu rentgelders   
Heijligers, Hendrick Jan c.s. vroeger rentgelders   
Schoormans, Jan nu rentgelder   
Willems, (kind.) Adriaen Jacob nu rentgelders   
van Leendt, (2 kind.) Peter idem   
Miertmans, Hendrick Joost vroeger rentgelder   
Miertmans, Nicolaes nu rentgelder   
Willems, (kind.) Adriaen Jacob nu rentgelders   
van Leendt, Peter Bernardt vroeger rentgelder   
van Leendt, Jan Baptist nu rentgelder   
van Leendt, Christina ^^ nu rentgeldster   
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Paridaens, Anthonij e.v. ^^    
Martens, Jan vroeger rentgelder   
Schuirmans (Schuermans), Elijsabeth 
wed.v. Jan Martens 

nu rentgeldster   

Lemmens, Jan nu rentgelder   
Huijbregts, Peter idem   
van de Sande, (erfgen.) Jan Marcelis nu rentgelders   
Dielis, Peter Jan rentgelder   
Schuirmans, Elijsabeth wed.v. Jan 
Martens 

rentgeldster   

van Leendt, Peter vroeger rentgelder   
van Leendt, Jacobus idem   
van Leendt, Jan Baptist nu rentgelder   
van Leendt, Christina nu rentgeldster   
van Leendt, Jacobus nu rentgelder   
Joris, Hendrick vroeger rentgelder   
……., wed.v. Jan Leijten vroeger rentgeldster   
Lemmens, Wouter nu rentgelder   
Hermens, Hendrick Jan idem   
Schuirmans, Elijsabeth nu rentgeldster   
Lemmens, Jan nu rentgelder   
van de Sande, Jenneke c.s. vroeger rentgelders   
Lemmens, Maria Adriaen wed.v. 
Jacobus Luijten 

nu rentgeldster   

van de Sande, (kind.) Jan Wouter nu rentgelders   
Adriaensen, Cornelis nu rentgelder   
van Leendt, Jan Babtist nu rentgelder   
van Leendt, Christina nu rentgeldster   
Coolen, Joost vroeger rentgelder   
Vromans, Peter nu rentgelder   
Jansens, Anthonij vroeger rentgelder   
Schots, Cornelis nu rentgelder   
Adriaentje (Adriaensen ?), Cornelis c.s. rentgelders   
Hendricks, Adriaen c.s. vroeger rentgelders   
Verspreuwel, Hendrick nu rentgelder   
den Armen van Hooge- en Lagemierde nu rentgelders   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verklaring betr. rentgelders 4-2-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen / deponent Lagemierde  
van Beers, Willem idem / idem   
Fransen, Hendrick Daniel vroeger rentgelder   
Schoormans, Willem nu rentgelder   
Plompen, Willem Jansen vroeger rentgelder   
Coppens, Wouter nu rentgelder   
Kuijpers, Adriaen Jansen vroeger rentgelder   
Coppens, Wouter nu rentgelder   
de Cort, Jan vroeger rentgelder   
Wittens, Peternelle wed.v. Jan de Cort nu rentgeldster   
Wittens, Jan vroeger rentgelder   
Wittens, Josina nu rentgeldster   
Pannenburgh, Hendrick vroeger rentgelder   
Swaenen, Adriaen Jacobus nu rentgelder   
Swaenen, Hendrick Jacobus idem   
Swaenen, Willem Jacobus idem   
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…….., wed.v. Jan Lemmens nu rentgeldster   
…….., wed.v. Adriaen de Weijs idem   
Swaenen, Hendrick Jacob vroeger rentgelder   
Swaenen, Adriaen Jacobus nu rentgelder   
Swaenen, Hendrick Jacobus idem   
Swaenen, Willem Jacobus idem   
van Hees, Wouter vroeger rentgelder   
Aarts, Jenneke Wouter wed.v. Wouter 
Verhees 

nu rentgeldster   

Meijs, Jan Joost vroeger rentgelder   
Luijten, Jan Babtist nu rentgelder   
Meijs, Anthonij Peter idem   
van Beers, Willem Lafreijs vroeger rentgelder   
van Beers, Willem nu rentgelder   
Baltus, Huijbert vroeger rentgelder   
Willems, Laurens idem   
van Beers, Willem nu rentgelder   
Dijkmans, Egmbert (Embregt) vroeger rentgelder   
Dijkmans, Matthijs nu rentgelder   
Leenderts, Hendrick Leendert rentgelder   
Dijkmans, Dirck idem   
Martens, Goijert vroeger rentgelder   
van Helmont, Marten vroeger / nu rentg.   
Jansen, Hermanus nu rentgelder   
Wittens, Jan vroeger rentgelder   
Schoormans, Claes idem   
Jansens, Hermanus nu rentgelder   
Wittens, (4 kind.) Jan nu rentgelders   
Hermans, Maria vroeger rentgeldster   
Jansen, Jacobus nu rentgelder   
Willems, Peter Jan vroeger / nu rentg.   
Kemps, (kind.) Nicolaes vroeger rentgelders   
Luijten, Garrit nu rentgelder   
Luijten, Jan Babtist idem   
Meijs, Anthonij Peter idem   
Jansens, Jan Fransis idem   
Schots, Cornelis idem   
Schuirmans (Schuermans), Anthonij 
Jansen 

vroeger rentgelder   

van Dooren, Cornelis c.s. nu rentgelders   
van Dooren, Cornelis Jansen vroeger rentgelder   
van Dooren, Cornelis nu rentgelder   
Rijebergs (Riebergs), Bartel idem   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Testament  21-2-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, juffr. Maria wed.v. * testatrice (ziek) Lagemierde  
Neomagus, Samuel + * vroeger predikant Vessem  
Neomagus, Jacoba Godefrida jongste dochter 

(minderj.) 
  

Ouwens, Wilhelmus e.v. # neef / medicine doctor 
/ momboir 

sGravenhage  

Stelt, Johanna Peternella # nicht   
Keuchenius, Paulus e.v. ^ predikant / toesiender Hilvarenbeek  
Neomagus, Emilia Eusebia ^ dochter   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 106 
door E.A.M.Verspaandonk 

 37

Buschman, Wilhelmus Engelbertus predikant Lagemierde  
Dijckmans, Mattijs schepen   
van Beers, Willem idem   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Overeenkomst  21-5-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jan i.n.v. momboir / partij enerz.   
Peters, Jan Hendrick i.n.v. toesiender / idem   
Willems, (4 minderj.kind. *) Frans +  Hulsel  
Peters, Catharina Hendrick moeder van * / bruid / 

partij anderzijds 
  

Weijers, Simon Jan bruidegom/part.anderz
. 

  

Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verklaring betr. overlijden 26-6-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen / deponent Lagemierde  
van Beerse, Willem idem   
Stelt, Maria wed. Neomagus (+ 23-2-
1744) # 

   

Keuchenius, Paulus e.v. * requirant   
Neomagus, Emilia Eusebia *    
Neomagus, Jacoba Godefrida requirante   
Huijsinghs, Catharina + moeder van #   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Machtiging  betr. kwartiersvergadering 26-6-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis schepen / constituant Hoogemierde  
van Hooff, Peter idem / idem   
van den Bergh, Goijaert burgemr./gemachtigde   
Huijbregts, Peter president / idem   
van Beers, Willem (schepen) /constituant Lagemierde  
Hermens, Peter bedesetter / idem   
Otten, Albert Jan burgemr./gemachtigde   
Dijkmans, Matthijs schepen / idem   
Rombouts, Peter idem / constituant Hulsel  
Peters, Joost Jacob bedesetter / idem   
Dircks, Dirck Peter burgemr./gemachtigde   
Verster, Isacq stadhouder Oisterwijk  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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171v en 172, fiche 6, 
rij 4 

Borgbrief  23-7 ?-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beerse, Willem idem   
Schoormans, Maria * requirante (geb. L. Mierde) Reusel  
van Casteren, Simon e.v. *  (geb. Arendonk)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172v en 173, fiche 6, 
rij 5 

Borgbrief  4-7-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor Lagemierde  
Maas, Jan Baptist * requirant (geb. L.Mierde) Dussen  
de Pender, Anneke e.v. *  (geb. Waalwijk)  
Maas, Anneke dochter   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v t/m 174v, fiche 
6, rij 5 

Machtiging betr. verpachting der gem. middelen 23-8-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis schepen / constituant Hoogemierde  
van Hooff, Peter idem  / idem   
Huijbregts, Peter president/gemachtigde   
van Beers, Willem schepen / constituant (Lagemierde)  
van den Bergh, Hendrick bedesetter / idem   
Dijckmans, Matthijs schepen / gemachtigde   
Rombouts, Peter idem / constituant (Hulsel)  
Sweens, Peter bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174v t/m 175v, fiche 
6, rij 5 

Borgbrief  12-9-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beerse, Willem idem   
Sweens, Joost * requirant (geb. L. Mierde)  
Adriaens, Jenneke Adriaen e.v. *  Westelbeers  
 secretaris als voor   

 
 

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

Borgbrief  25-9-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor   
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van der Heijningh, Josina * requirante (geb. L.Mierde)  
Hendricks, Fransis e.v. *  Kuiringen (Kuringen) Land 

van Luijck 
 

 

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

Verhuur  12-10-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Jan Jan verhuurder Hoogemierde  
Luijten, Jan Babtist * huurder   
van Soest, Catharina e.v. *  steede, huijsinge, stal, schuur, 

schop en aengelag, landerijen 
etc. 

 

Martens, Marten Jan daarvoor bewoner   
Miertmans, Cornelis schepen   
van Hooff, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v t/m 179v, fiche 
7, rij 1 

Borgbrief  21-10-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
van Loon, Jenneke * requirante (geb. L.Mierde)  
Appel, Jan Wilbord e.v. *  Baarschot (Diessen)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180 en 180v, fiche 7, 
rij 1 

Verklaring betr. (onbekende) rentgelders 31-10-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president / deponent Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen / idem   
Deback, Cornelis rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt en Oosterwijk  

van Spreuwel, (kind.) Jan    
van Hooff, Peter schepen / deponent   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Erfdeling  11-1-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Adriaen * condivident   
Jansens, Anneke e.v. *  schop, stalleke, (deel) hof  Cobus Jansens (z) 
  land en groes den 

Couwenbergh 
 

  land en groes bij Jan van der 
Heijde 

 

  den Bugt, 2 lopst. 20 oreden  
  den Weijer bij de steenoven  
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  de Grote Weijer, 2 ½ lopst.  
Dircks, Ansem Peter i.n.v. momboir   
Leppens, Jan i.n.v. toesiender   
Vervugt, Josina (minderj. ) # condividente   
Goutsmits, Peter e.v. #  huijsinge, keuken, stal, 

schuur 
 

  dries met den ½ hoff en weg  
  den Graght akker  
  den Coppenbeemdt  
  den Stockakker  
  den Woterse beemdt, 3 lopst. Adriaen van Herck (z), de 

erfgen. Jan Goutsmits (o, n) 
  den Groten akker  
  het Ven, 1 lopst.  
  (bakoven)  
van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Rombouts, Peter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v en 184, fiche 7, 
rij 1 

Verklaring betr. afstand van erfdeeel 13-2-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Peter wedn.v. Allegon 
Loijens 

deponent / destijds 
renonsant 

Lagemierde  

Schepers, Jan requirant   
Loijens, Houb. + * (schoon)vader /eerder 

erflater 
  

Houben, Maria + e.v. * (schoon)moeder / 
eerder erflaatster 

  

Houben, ……. notaris   
Vilcoxs, Hendrick destijds verkrijger Sonhoven (Zonhoven)  
van Malsen, Florentius scholas der justitie / 

getuige 
Solder (Zolder)  

Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
van Hoof, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184v t/m 188, fiche 7, 
rij 2 

Erfdeling fol. 187 is overgeslagen 16-2-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Soest, Catharina * condividente 1e kavel   
Luijten, Jan Baptist e.v. *  keuken, schop  
  den kruijthoff  
  de Else, ca. 4 lopst. Lafreijs van Rooij (o), de 

gem. straet (w), Aart Morters 
(Martens ?) (z) 

  den ½ Kerckakker, 2 lopst. Hendrick Claessens (o), Jan 
Fransis Jansens (w), Peter Jan 
Willems (z) 

  ½  den Kruijsakker naest de 
straet, 2 ½ lopst. 

 

  stuck weijlandt, ca. 15 roeden  
  ½ het Leembugte, ca. 30 r.  
  de put  
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Meijs, Elijsabeth Jan + moeder van *   
Meijs, Susanna Peter  condividente 2e kavel   
Meijs, Maria Peter # idem   
van Laarhoven, Anthonij e.v. #    
Meijs, Anthonij Peter condivident 2e kavel   
Meijs, Nicolaes Peter condivident 2e kavel kamer, dubbele schouw  
  ½ opkamer, (deel) kelder, 

schuur en aengelagh achter de 
schuur 

 

  den Hasselt  
  den ½ Kruijsakker  
  den ½ Kercken akker  
  den Daelakker  
  de Pluijmbeemd  
  het Bugtje  
  stuck teulland aen het 

Wellensende, ½ lopst. 
 

  stuck groes aen het 
Wellensende, ½ lopst. 

 

Meijs, Jan Joost + erflater   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beerse, Willem idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188v t/m 189v, fiche 
7, rij 2 

Schuldbekentenis / lening  5-4-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Peter * debiteur   
Huijberts, Maria Bartel e.v. * debitrice   
Raijmakers, Cathalijn (wed.) geldschietster / creditr. Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v en 190, fiche 7, 
rij 2 

Verklaring betr. voogdij 4-5-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen / deponent Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Neomagus, Emilia Eusebia *    
Keuchenius, Paulus e.v.* dominee / voogd v. #   
Neomagus, Jacoba Godefrida #    
Stelt, Maria + wed.v. Samuel Neomagus moeder van * en #   
Ouwens, Wilhelmus medicine docter / 

voogd van # 
sGravenhage  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190v en 191, fiche 7, 
rij 2 

Verklaring betr. besmettelijke ziekte onder 
rundvee 

28-5-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president / deponent Hoogemierde  
Dijckmans, Matthijs schepen /  idem Lagemierde  
van Beers, Willem idem / idem   
de Regenten van Hulsel requiranten   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
191v en 192, fiche 7, 
rij 3 

Borgbrief  2-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
van Helmont, Jenneke * requirante (geb. L.Mierde)  
Nauwens, Hendrick Adriaan e.v. *  Hilvarenbeek  
Patronus, F. secretaris   

 

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

Borgbrief  2-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor Lagemierde  
van Helmont, Maria * requirante (geb. L. Mierde) 

Hilvarenbeek 
 

Vrints (Vriens), Wouter e.v. *  (geb. Moergestel)  
 

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

Borgbrief  4-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
van Hooff, Peter idem   
Pasmans, Maria * requirante (geb. H. Mierde)  
van den Nieuwenhuijse, Jan e.v. *  Hilvarenbeek  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194 t/m 195, fiche 7, 
rij 3 

Borgbrief  4-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen etc.als voor Hoogemierde  
van Eijck, Jacobus * requirant (geb. H.Mierde) Diessen  
Stevens, Jenneke Peter e.v. *  (geb. Hulsel)  

 

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

Testament  15-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jacobus testateur (ziek) (Hulsel)  
Jansens, Joseph broer / erfgenaam Bladel  
Jansens, (kind.) Peter + (kind. v.) broer   
Sweerts, Hr. Sebastianus * kapelaan Bergeijk  
Sweerts, Cornelis + vader van *   
Jansens, Maria + moeder van * / zuster   
Helsemans, Evert #    
Helsemans, Jan vader van #   
Jansens, Anna moeder van # / zuster   
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Verhoeven, (kind ^ ) Johannes    
Jansens, Maria Catharijn moeder van ^   
Jansens, Jan administrateur v. ^ Lagemierde  
van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
van Hooff, Peter idem Hoogemierde (schepen 

Hulsel overleden) 
 

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198v t/m 200, fiche 7, 
rij 4 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 28-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president / constituant Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen / idem   
van Hooff, Peter idem / gemachtigde   
Staats, Peter burgemr. / idem   
van Beers, Willem schepen / constituant Lagemierde  
van den Bergh, Hendrick bedesetter / idem   
Dijckmans, Matthijs schepen / gemachtigde   
Hermens, Peter burgemr. / idem   
Verhagen, Jan schepen / constituant Hulsel  
van der Heijden, Jan bedesetter / idem   
van Herck, Adriaen schepen / gemachtigde   
Verster, Isacq stadhouder Oisterwijk  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200 t/m 201, fiche 7, 
rij 4 

Machtiging betr. verpachting der gem.middelen 20-8-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president / constituant Hoogemierde  
van Hooff, Peter schepen / idem   
Miertmans, Cornelis idem / gemachtigde   
Dijckmans, Matthijs idem / constituant (Lagemierde)  
Rijebergs, Jacobus bedesetter / idem   
van Beerse, Willem gemachtigde   
Verhagen, Jan schepen / constituant (Hulsel)  
Sweens, Peter bedesetter / idem   
van Herck, Adriaan schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  
Patronus, F. secretaris   

 

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

Machtiging betr. aanstelling collecteur 28-8-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verster, Isac stadhouder / 
gemachtigde 

Oisterwijk  

van Herck, Adriaen schepen / constituant Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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202v t/m 204, fiche 7, 
rij 4 

Testament  9-9-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter * president / testateur 
(ziek) 

Hoogemierde  

Sollen, Catharina e.v. * testatrice   
Miertmans, Cornelis schepen   
van Hooff, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204 t/m 205, fiche 7, 
rij 5 

Schuldbekentenis / lening  24-9-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Walterus * debiteur Hoogemierde  
Hermens, Maria Jan e.v. *    
Martens, (onm.kind.  #) Adriaen Jan crediteuren   
Hermens, Maria (= * ?) moeder van #   
Martens, Marten Jan voogd / geldschieter   
Hermens, Hendrick Jan idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205v t/m 207, fiche 7, 
rij 5 

Overeenkomst  30-10-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan i.n.v. voogd  (schepen) / 
partij enerzijds 

  

Verhagen, Jan  i.n.v. idem   
Hendricks, Adriaan Dirck i.n.v. toesiender / part.enerz.   
Maas, (2 minderj.kind.*) Jan Cobus    
Staps, Elijsabeth moeder van * / bruid / 

partij anderzijds 
  

Peters, Peter Dirck br.gom / part. anderz.   
  steede aen het Vloeijende, 

Lagemierde 
 

  den Donckbeemdt  
  het Looijken  
Voorts, Peter debiteur   
Maas, Hendrik * onmondige   
Maas, Cobus * idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207v t/m 209, fiche 7, 
rij 5 

Testament  15-11-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerts, Anthonij * testateur (ziek) Hoogemierde  
Leijten, Elisabeth e.v. * testatrice   
Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Schotsen, Cornelis idem   
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 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209v t/m 211, fiche 8, 
rij 1 

Overeenkomst  23-11-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Seelen (Ceelen), Frans wedn.v. 
Anna Peter Dircks 

bruidegom / partij 
enerzijds 

Hulsel  

Sweens, Hendrina Marinus bruid / idem   
Dircks, Jan Peter i.n.v. momboir / part.anderz.   
van de Put, Wouter toesiender / idem   
van der Seelen, (3 minderj.kind. *) 
Frans 

   

Dircks, Anna Peter + moeder van *   
Verhagen, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211 t/m 212, fiche 8, 
rij 1 

Overdracht van penningen  30-11-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan  momboir / transportant   
van de Sande, Servaas toesiender / idem   
van de Sande, Adriaantje (nu meerderj.) verkrijgster   
Martens, Jacomina (Maria ?) + tante /eerder erflaatster   
van de Sande, Jenneke + erflaatster   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212 t/m 213v, fiche 8, 
rij 1 

Erfdeling  11-12-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens (Hermans), Maria Jan * condividente   
Lemmens, Walterus 2e e.v. *  keuken, (deel) stal, part in 

den hoff (w), Hoogemierde 
 

  ½ het Groenlandt met het 
driesken (w) 

 

  ½ aensteede (w)  
  ½ den Agtersten Beekakker 

(o) 
 

  Heijvelt bij den Verloren kost  
  akker in de Hoogstraat  
  ½ beemt over de Aa  
Hermens, Henrick Jan # condivident   
Lemmens, Elijsabeth e.v. #  kamer, ½ schouw, (deel) 

schuur, part in den hoff (o) 
 

  het Scheutjen  
  ½ aensteede (o)  
  ½ den Agtersten Beekakker 

(w) 
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  het Ven  
  den Beemdt aen de Langvoort  
  het Brevensvelt  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213v en 214, fiche 8, 
rij 1 

Borgbrief  10-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Stevens, Jenneke Peter * requirante (geb. Hulsel) Diessen  
van Eijck, Cobus e.v. *  (geb. H.Mierde)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v t/m 215v, fiche 
8, rij 1 

Verkoop / transport  1-2-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan Jan verkoper   
Paridaans, Peter idem   
Paridaans, Wouter idem   
Paridaans, Elijsabeth verkoopster   
Paridaans, Anthonij verkoper   
Dijkmans, Dirck * koper   
Paridaans, Annemij e.v. *  steede, huijsinge, stal, schuur, 

schop, hoff en aengelag, 
landerijen etc. aen het 
Mispelende, Lagemierde 

 

Schuurmans, Anthonij Jansen + vroeger eigenaar   
Adriaens, Aelbert Jan mede verkoper   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216 t/m 218, fiche 8, 
rij 2 

Erfdeling  10-2-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Cornelis i.n.v. momboir   
Snellaers, Hendrick i.n.v. toesiender   
van Dooren, (2 minderj.kind.*) Anthonij condividenten 1e kavel   
Otten, Anneke Cornelis moeder van * het Grietje Wille, 1½ lopst. de Waterlaat (o), de 

Beekestraat (w), de H.Geest 
akker (z) 

  het Kleijn Heijveldeken, 15 
roeden 

Willem van Beers (o, w), 
Anthonij van Loon (z) 

  den Agtersten Gullenhoeck 
over de stroom ca. 1½ lopst. 

de Aa (o), de wed. 
Verbaendert (w), Hendrick 
Claassens (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
van Dooren, Cornelis # condivident 2e kavel   
Plompen, Maria Jan Willem #  de ½ Waterlaat, 4 lopst. Bartel Rijebergs (o), 

Johannes Verhoeven (w), de 
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wed. Adriaan de Weijs (z) 
  ½ heijvelt, het geheel 3 lopst. Bartel Rijebergs (o), Jan 

Fransis Jansens (w) 
  het Vloeijbeemdeken, ca. 1½ 

lopst 
de molengracht (o), de Aa 
(w), Wouter Coppens (z) 

  den Mombeemt, ca. 2 lopst. Hendrick Swaenen (o), de Aa 
(w), Willem van Beers (z) 

  den hoff en het Nieuw 
veldeken, 1 lopst. 

de gem. straat (o, n), Bartel 
Rijebergs (w, z) 

Rijeberghs (Riebergs), Bartel condivident 3e kavel ½ Waterlaat, 4 lopst. Lafreijs van Rooij (o), 
Cornelis van Dooren (w), de 
H.Geest akker (z) 

  ½ heijvelt, 1½ lopst. de Beekestraat (o), Cornelis 
van Dooren (w), H. van den 
Bergh (z) 

  den Voorsten Gullenhoeck, 
ca. 1½ lopst. 

de wed. Adriaan de Weijs (o), 
Jan van Loon (z), de Aa (w) 

  de Legedonck, 1 lopst. de gem. heijde (o), H. 
Pannenburgh (w, z) 

  den dries bij de afgebrande 
steede, ½ lopst. 

de gem. weg (o, z), Jenneke 
wed.v. Wouter Verhees (w) 

Willems, Jan Cobus rentheffer   
Jansens, Jacobus idem   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Deback, …… rentmr.   
sLants Domeijnen rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beerse, Willem idem   
van Doren, Jan (handtek.) (i.n.v. vader)    
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218v en 219, fiche 8, 
rij 2 

Borgbrief  9-2-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
van der Heijden, Jan Peter * requirant (geb. Hulsel)  
Thijssen, Anna Peter e.v. *  Bladel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219 t/m 220v, fiche 8, 
rij 2 

Erfdeling  11-2-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Cornelis wedn.v. Maria 
Plompen 

condivident huijs, stal, ½ schuur en 
aensteede (w), Lagemierde 

 

  ½ hoff met het Beemdeken en 
½ dries achter (z) 

 

  ½ den Knol met het weijvelt 
benevens den dijck 

 

  ½ den Koolenacker (z)  
  ½ het Griet Willen (o)  
  het Kleijn ackerke  
  het Hooren heijvelt  
  het Raeckschut  
de Back, C. rentmr.   
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Dijkmans, Dirck e.v. * condivident   
Paridaans, Annemij *  kamer, kelder, hooghkamer 

met het kamerken 
 

  het huijsken met de schop, 
schuur en dorsvloer 

 

  ½ aensteede met het 
Beemdeken (o) 

 

  ½ hoff met den dries (z) 
nevens den dijck 

 

  ½ den Knol met het weijvelt 
(z) 

 

  een heijvelt  
  ½ den Kolen acker (n)  
  ½ het Grietje Willen (w)  
  den Beekakker met den 

Donck 
 

Schuurmans, Anthonij Jansen + grootvader / erflater   
Dijckmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem idem   
van Doren, Jan (handtek. i.p.v. vader)    
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220v t/m 222, fiche 8, 
rij 2 

Overeenkomst   18-2-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Maria wed.v. Willem de 
Leus 

partij enerzijds Lagemierde  

Pasmans, Anthonij * zoon / partij anderzijds   
Pasmans, ……. + zuster van *   
………… , (2 kind.v. zuster )    
Dijckmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v t/m 225, fiche 8, 
rij 3 

Erfdeling  10-3-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Thomas * condivident 1e kavel   
van Beers, Anneke e.v. *  beemdt op Hongeren, ca. 1 ½  

lopst., Hoogemierde 
de gem. heijde (o) Jan van de 
Sande (w), Peter Miertmans 
(z) 

  ½ landt agter in de aensteede, 
4 ½ lopst. 

Cobus van den Borne (o), 
Bartel van den Broek (w), de 
gem. heijde (z) 

  huijsinge, ½ driesken, (oven) Bartel van den Broek (o, w), 
de gem. heijde (z) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
‘sLants Domeijnen idem   
van de Sande, Elijsabeth # condividente 2e kavel   
van den Broeck, Bartel e.v. #  beemdt op Hongeren, 1½ 

lopst. 
de Aa (o), de gem. heijde (w), 
Jan van de Sande (z) 

  ½ den Langhvoortsen 
beemdt, 50 roeden 

Anthonij van Heijst (o), de 
gem. heijde (w), de wed. 
Jacobus Luijten (z) 
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  het Loo, 1½ lopst. het Clooster van Everbode (o) 
, Peter Verspaandonck (w), 
de wed. Peter Huijbregts (z) 

  ½ aensteede, 4 ½ lopst. Thomas van de Sande (o), de 
straat (w), de gem. heijde (z) 

van Helmont, Wouter  wedn.v. 
Hendrina van de Sande 

condivident 3e kavel beemdt op Hongeren, ca. 2 
lopst. 

Peter Miertmans (o), de gem. 
heijde (w), de kind. Adriaan 
Jacob Willems (z) 

  parc. akkerlandt, 1½ lopst. Peter van Hooff (o), Jan Jan 
Martens (w), Marten van de 
Sande (z) 

  het Steenakkerken, 50 roeden Hendrick Jan Hermens (o), 
Jacobus van den Borne (w), 
Marten van de Sande (z) 

………, wed.v. Gijsbert van de Sande + erflaatster   
Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225v en 226, fiche 8, 
rij 3 

Borgbrief  16-4-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
van Steensel, Peternelle * requirante (geb. Hulsel)  
van Rooij, Jan e.v. *  Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
226v t/m 227v, fiche 
8, rij 3 

Machtiging betr. kwartiersvergadering 24-6-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis schepen / constituant Hoogemierde  
Schots, Cornelis idem / idem   
Bierens, Dielis president / gemacht.   
Vromans, Peter borgemr. / idem   
van Beers, Willem schepen / constituant Lagemierde  
van den Bergh, Hendrick bedesetter / idem   
van Beers, Willem schepen / gemachtigde   
Luijten, Garrit borgemr. / idem   
Verhagen, Jan schepen / constituant Hulsel  
van der Heijden, Jan bedesetter / idem   
van Herck, Adriaan schepen / gemachtigde   
Rombouts, Adriaan borgemr. / idem   
  Oisterwijk  
Verster, Isaac stadhouder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227v t/m 227v bis, 
fiche 8, rij 4 

Testament  9-8-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Cornelis testateur Lagemierde  
van Dooren, Hendrina dochter / gelegateerde   
van Dooren, Jan zoon / idem   
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van Dooren, Elijsabeth dochter   
van Dooren, Anna idem   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
228 en 228v, fiche 8, 
rij 4 

Machtiging betr. verpachting der gem. middelen 19-8-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president / constituant   
Miertmans, Cornelis schepen / idem   
Dijkmans, Matthijs idem / idem   
Rijebergs, Jacobus bedesetter / idem   
van Beers, Willem gemachtigde   
Verhagen, Jan schepen / constituant   
Sweens, Peter bedesetter / idem   
van Herck, Adriaan schepen / gemachtigde   
  sHertogenbosch  
Schots, Cornelis    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229 en 229v, fiche 8, 
rij 4 

Borgbrief  24-8-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beerse, Willem idem   
van den Bergh, Peter * requirant (geb. L. Mierde)  
Neijen ?, Peternelle Peter e.v. *  Arendonk  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229v t/m 233, fiche 8, 
rij 4 

Staat en inventaris o.a. hoogkar, 2 aardkarren, wagen, 
28 biestokken 

1-9-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerits, Antonij + * oud schepen / erflater Hoogemierde  
Leijtens, Elisabet wed.v. * inventarisante   
  ½ steede, huijsinge en 

gronden, Hoogemierde, 
Coldersroode 

 

…….., Geertruij e.v. Jacob Cools eigenares andere ½    
  den Beekacker, ca. 1 lopst.  
  ½ den Berckeracker, het 

geheel 2 lopst. 
 

  ½ den Ouwen beempt, 1 
lopst. 30 roeden 

 

Cools, Peeter momboir   
Leijtens, Jan toesiender   
Gerits, (onm.kind.) Antonij    
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
233 t/m 236, fiche 8, 
rij 5 

Staat en inventaris  2-9-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Elisabeth + * erflaatster   
Vromans, Thomas wedn. v. * inventarisant   
Vromans, (onm.kind.) Thomas    
Goris, Marten momboir   
Vromans, Peeter toesiender / grootvader   
de Abdije van Averbode verpachtster hoeve  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
236v t/m 238, fiche 8, 
rij 5 

Overeenkomst  2-9-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Peeter i.n.v. momboir / partij enerz.   
Leijtens, Jan i.n.v. toesiender / idem   
Gerits, (onm.kind. *) Antonij +    
Leijtens, Eliesabet (wed.) moeder van * /a.s. 

bruid / part. anderzijds 
  

Goris, Marten i.n.v. momboir / partij enerz.   
Vromans, Peeter i.n.v. toesiender / grootv. / 

partij enerzijds 
  

Vromans, (pupilkind. #) Thomas    
Peeters, Eliesabet + moeder van #   
Vromans, Thomas (wedn.) a.s. bruidegom / partij 

anderzijds 
  

Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
Schots, Cornelis idem   
Dijckmans, Matthijs idem Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Patronus, F. secretaris    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
238v t/m 239v, fiche 
9, rij 1 

Overeenkomst in plaats van deling 18-10-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan * partij enerzijds huijsinge, stal, schuur, schope 
etc., Hulsel 

 

Smits, Jenneke Peter e.v. *    
van Herck, Digna wed.v. Cobus 
Lemmens + 

partij anderzijds   

van Herck, Maria # idem   
Lemmens, Wouter e.v. #    
van Herck, Jacobus ^ idem   
Nijssen, Elijsabeth Daniel    
van Herck, Cornelis + vader   
Lemmens, Margriet Steven Jacob + moeder   
Verhagen, Jan schepen   
Dijckmans, Matthijs idem Lagemierde  
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
240 t/m 241v, fiche 9, 
rij 1 

Testament  18-10-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaan * testateur Hulsel  
Smits, Jenneke Adriaan e.v. * testatrice (ziek)   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
241v t/m 243, fiche 9, 
rij 1 

Testament  23-10-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens (Hermans), Peternelle wed.v. 
Jan van Mol 

testatrice (ziek)   

Hermens, Maria Jan * tante / gelegateerde   
Lemmens, Walterus e.v. *  het aengelag  
  het Nieuwvelt het Breven (n) 
Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
Schots, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
243 t/m 249, fiche 9, 
rij 1 

Erfdeling  28-10-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Jan * condivident 1e kavel   
van Dijck, Maria e.v. *  kamer, ½ kelder, schuur 

teijnde de kamer, ½ schop, ½ 
backhuijs, ½ put, ½ aengelag, 
4 lopst. 30 roeden 

Nicolaes Plompen (o), Jan 
Babtist Schoormans (w), Jan 
Martens (z) 

  ½ den Heijbogt, 22 roeden Willem Verspaandonck (o), 
Anthonij van Heijst (w), 
Maria Luijten (z) 

  ½ Bugtje, 50 roeden de kind. Goijaert Leijtens (o), 
de gem. heijde (w), Walterus 
van Helmont (z) 

  het Reijcken, ca. 37 roeden Cornelis Adriaansen (o), Jan 
Lemmens / de condivident 
(w), de gem. straet (z) 

  ½ Beemt, ca. 1 lopst. de kind. Goijaert Leijtens (o), 
Adriaan Miertmans (w), Peter 
Verspaandonck (z) 

Leijtens, Elijsabeth # condividente 2e kavel   
Vromans, Thomas e.v. #  ½ huijs, ½ schuur, ½ schop, 

½ hoff, ½ aengelag 1 lopst. 
30 roeden 

Walterus van Helmont (o, w), 
Joris Lemmens (z) 

  ½ den Claas akker, 1 lopst. 
30 roeden 

de kind. Goijaert Leijtens (o), 
Joris Lemmens (w), Jan 
Lemmens (z) 

  ½ den Loijen hoeff, 1 lopst. 
30 roeden 

Nicolaes Plompen (o), 
Walterus van Helmont (w), 
Matthijs van Mol (z) 

  ½ den Heijbogt, ca. 22 roeden Anthonij van Heijst (o), gem. 
heijde (w), Maria Luijten (z) 
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  ½ het Nieuwvelt, 1 lopst. 30 
roeden 

de condivident (o), de heijde 
(w), de kind. Goijaert 
Leijtens (z) 

  ½ de Coolsteede, 35 roeden Dielis Bierens (o), de gem. 
straet (w, z) 

  ½ den Ouden beemt met het 
½ weijvelt, 1 lopst. 30 roeden 

F. Patronus (o), de heijde (z), 
Marten Jan Martens (w) 

Leijtens, Maria ^ condividente 3e kavel Antwerpen  
van Opstal, Peter  ½ huijs, ½ schuur, ½ schop, 

½ hoff met ½ aengelag 1 
lopst. 30 roeden 

Walterus van Helmondt (o, 
w), Joris Lemmens (z) 

  ½ den Claas akker, 1 lopst. 
30 roeden 

de kind. Goijaert Leijtens (o), 
Joris Lemmens (w), Jan 
Lemmens (z) 

  ½ den Loijenhoeff, 1 lopst. 
30 roeden 

Nicolaes Plompen (o), 
Walterus van Helmont (w), 
Matthijs van Mol (z) 

  ½ den Heijbogt, ca. 22 roeden Anthonij van Heijst (o), de 
gem. heijde (w), Maria 
Luijten (z) 

  ½ het Nieuwvelt, 1 lopst. 30 
roeden 

de condivident (o), de heijde 
(w), de kind. Goijaert 
Leijtens (z) 

  ½ de Coolsteede, 35 roeden Dielis Bierens (o), de gem. 
straet (w, z) 

  ½ den Ouden beemt met het 
½ Nieuwvelt, 1 lopst. 30 r. 

F. Patronus (o), de heijde (z), 
Marten Jan Martens (w) 

Colen, Maria wed.v. Goijaert Leijtens +    
Leijtens, Peternelle Goijaert ** condividente 4e kavel   
Schoormans, Jan Baptist e.v. **    
Leijtens, Catharina Goijaert ## condividente 4e kavel   
Luijten, Thomas e.v. ##    
Leijtens, Nicolaes Goijaert  condivident 4e kavel huijs, ½ kelder, stal, schuur 

teijnde de stal, ½ schop, ½ 
hoff, ½ put, ½ bakhuijs met 
het ½ aengelag, 4 lopst. 30 
roeden 

Jan Leijtens (o), Thomas 
Vromans (w), Peter van 
Hooff (z) 

  ½ den Heijbogt, ca. 22 roeden Willem Verspaendonck (o), 
Anthonij van Heijst (w), 
Maria Luijten (z) 

  het ½ Bugtje, 50 roeden Thomas Vromans (o), Jan 
Leijtens (w), Walterus van 
Helmont (z) 

  ½ Beemdt op Hongeren, 1 
lopst. 

de kind. Peter Sweens (o), 
Jan Leijtens (w), Peter Jan 
Dielis (n) 

  den heelen Opper, 30 roeden Peter Verspaandonck (o), het 
Clooster van Everbode (w), 
de kind. Peter Huijbregts (z) 

  het Kleijn Beemdeken gent. 
Gielis Beemdeken, ca. 40 r. 

de kind. Hendrick van Beers 
(o), Goijaert van den Bergh 
(w), Christoffel van 
Laarhoven (z) 

Leijtens, Nicolaes + (groot)vader / erflater   
Verbrugge, Petronelle + (groot)moeder / erfl.   
Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
Schots, Cornelis idem   
Patronus, F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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249v en 250, fiche 9, 
rij 2 

Machtiging  28-10-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Opstal, Peter * constituant   
Leijtens, Maria e.v. *    
van den Borne, Jacobus gemachtigde Hoogemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
250 t/m 251v, fiche 9, 
rij 2 

Testament  23-11-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Anthonij  testateur (ziek) Hoogemierde  
Meijs, Maria * zuster / erfgename   
van Laarhoven, Anthonij e.v. *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
251v t/m 253v, fiche 
9, rij 3 

Testament  5-12-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhest, Pieter e.v. * testateur Hilvarenbeek  
van Oosterwijck, Alida Wilhemina * testatrice   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
254 en 254v, fiche 9, 
rij 3 

Machtiging betr. beklag over geleden schade 
door soldaten op 20 en 21 nov. 

8-12-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president / constituant Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen / idem   
Dijkmans, Matthijs idem / idem Lagemierde  
Schots, Cornelis idem / gemachitigde   
Otten, Albert Jan idem / idem   
  sHertogenbosch  
d’ Envie (regiment-)    
Deurin (regiment-)  Beierse troepen  
  van de Mierden naar 

Ginneken en Bavel 
 

Patronus, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
255 t/m 257, fiche 9, 
rij 3 

Overeenkomst  9-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan i.n.v. momboir / part.enerz.   
Sollen, Anthonij i.n.v. toesiender / idem   
Huijbregts, (onm.kind. *) Peter +    
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Solle, Catharina wed.v. Peter Huijbregts moeder van * / a.s. 
bruid /partij anderzijds 

  

Willems, Cobus Adriaan Jacob (jongm.) a.s. bruidegom / idem   
Solle, Jenneke    
  de brouwerije  
Bierens, Dielis schepen Hoogemierde  
Schots, Cornelis idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
257 t/m 258v, fiche 9, 
rij 3 

Verklaring betr. vergoedingen voor logement 
soldaten en gebruik spanpaarden 

7-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president / deponent Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis idem   
Vromans, Peter borgemr. / deponent   
Tiddinga, Heer inseigneur (ingenieur) requirant   
het Beijersche Regement (Beiers 
Regiment) 

   

  Ginneken  
  ‘voorspan paarden’  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
259 t/m 260v, fiche 9, 
rij 4 

Testament  18-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Elijsabeth wed.v. Jan 
Lemmens (oud schepen) 

testatrice (ziek) Lagemierde  

Lemmens, Joost zoon / gelegateerde   
Lemmens, Jenneke * dochter / idem   
van Sandtvoort, Bartel e.v. *    
Dijkmans, Matthijs schepen   
Otten, Albert Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
261 en 261v, fiche 9, 
rij 4 

Verklaring betr. (onbekende) rentgelder 30-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan schepen / deponent Hulsel  
van der Heijden, Albert idem    
de Back, Cornelis rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
Kempelandt en Oosterwijck  

van de Voort, Cornelis Peter Cornelis    
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
261v t/m 262v, fiche 
9, rij 4 

Transport van roerende goederen  24-2-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Peter transportant   
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Lemmens, Anneke Peter dochter / verkrijgster   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
262v t/m 263v, fiche 
9, rij 4 

Overeenkomst  24-2-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulsmans, Norbertus bruidegom / partij 
enerzijds 

Hulsel  

Doremaals, Willemijn Peter bruid /partij anderzijds   
Hulsmans, Jacomijn *    
Cools, Jan e.v. *    
Hulsmans, Jan Norbertus    
Hulsmans, (kind.) Norbertus    
Verhagen, Jan schepen   
van der Heijde, Bartel idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
264 en 264v, fiche 9, 
rij 5 

Borgbrief  26-2-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Schots, Cornelis schepen   
Wouters, Jenneke e.v. * requirante (geb. H.Mierde)  
van der Seelen (Ceelen), Jan *  Reusel  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
265 t/m 268v, fiche 9, 
rij 5 

Erfdeling  2-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Jan Babtist * condivident 1e kavel   
Verbaendert, Maria e.v. *    
van Leendt, Christina # condividente 1e kavel   
Paridaans, Anthonij e.v. #  kamer, stal, hoff en aengelag, 

2 lopst. 40 roeden 
de gem. straat (o, w, n), de 
erfgen. Maria van Gorop (z) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
  akker achter Jan Peters steede 

, 4 lopst. 28 roeden 
Hendrick Verbaendert (o), 
Jacobus Luijten (w), den 
akkerweg (n), Peter Vromans 
(z) 

  den Steltakker,2 lopst. 48 
roeden 

Peter Vromans (o, w), de 
kerkpad (z), Jan Lemmens (n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
  het Nieuwvelt bij den Berg, 1 

lopst. 55 roeden 
de gemeente (o), Walterus 
Lemmens (w), de gem. straat 
(n), Peter Staats (z) 

  het Nieuwvelt achter de 
Sandtkuijl, 1 lopst. 40 roeden 

Peter Verbaendert (o), de 
gem. straat (w), Walterus 
Lemmens (n), gemeijnte (z) 
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  den ½ beemdt, 1 lopst. 20 
roeden 

den akkerweg (o), Peter van 
Diessen (w), Wouter van de 
Sande (n), de kind. Jacobus 
van Leendt (z) 

  de Voort, 36 roeden Hendrick Jan Hermans (o), de 
erfgen. Peter Huijbregts (w), 
de Kruijsvelden (n), de 
Voortstraet (z) 

  de Verloren kost, 30 roeden de Leenrijt (o), den akkerweg 
(w), Peter Vromans (n), 
Anthonij van Laerhoven (z) 

  den Geerakker, 2 lopst. 30 
roeden 

de molenstraat (o), Jacobus 
Luijten (w), Peter Jan Dielis 
(n), Jan van den Heuvel (z) 

……….. rentheffer Oirschot  
de Domaijnen idem   
van Gorop, Cornelia mede rentgeldster   
Peters, Anneke Hendrick wed.v. 
Jacobus van Leendt 

condividente 2e kavel   

Bierens, Dielis momboir de steede aen het Wisselt, 
huijsinge, stal, schuur, hof en 
aengelag, 42 roeden 

Hendrick Verspreuwel (o, w), 
de gem. straat (n) 

  den Luijten acker, 2 lopst. 19 
roeden 

het Clooster van Everbode (o, 
n), den ackerweg (z), 
Hendrick Verspreuwel (w) 

  den Achtersten Beeckakker, 2 
lopst. 8 roeden 

de erfgen. Peter Huijbregts 
(o), Peter van Diessen (w), de 
gemeente (n), Hendrick 
Verbaendert (z) 

  den ½ beemdt, 1 lopst. 2 
roeden 

den ackerweg (o), Peter van 
Diessen (w), de kind. Peter 
van Leendt (n), de kind. 
Catharina Jansens (z) 

  een Heijvelt, 1 lopst. 50 
roeden 

Peter van Diessen (o, w), de 
gem. straat (n, z) 

  de Rijdt, 2 lopst. 21 roeden Peter Miertmans (o), Aart 
Willem Aarts (w, n), 
Hendrick Verspreuwel (z) 

  den Hogen akker, 42 roeden den akkerweg (o), de erfgen. 
Peter Huijbregts (n, w), Peter 
Jacob Lemmens (z) 

Luijten, Margo ^ condividente 3e kavel den Voorsten Beeckakker, 1 
lopst. 40 roeden 

de kind. Anthonij Gerts (o), 
Peter Verbaendert (w), de 
gem. straat (n) 

  den Dries bij de Hoeve, 2 
lopst 12 roeden 

het Clooster van Everbode (o, 
z), de gemeente (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Clooster van Everbode idem   
  ½ de Hofstad, 1 lopst. 55 

roeden 
de gem. straat (o), het 
Clooster van Everbode (w), 
Peter Jan Dielis (n), Hendrick 
Jan Hermens (z) 

Luijten, Catharina ^ condividente (4e) ½ de Hofstad, 1 lopst. 55 r. als voor 
Luijten, Jacobus + vader van ^   
Melis, Catharina moeder van ^   
van Leendt, Bernard  + (groot)vader / erflater   
Stroijbants, Jenneke + (groot)moeder / erfl.   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
269 t/m 272v, fiche 9, 
rij 5 

Erfdeling  2-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Jan Babtist * condivident 1e kavel   
Verbaendert, Maria e.v. *  huijsinge, hoff en aengelag, 3 

lopst. 
het verbrand huijs (o), de 
kind. Jan Verspeeck (z), de 
erfgen. Joost Miertmans (w), 
de Heerenstraat (n) 

  ½ den Keijlacker, 1 lopst. 3 
roeden 

Peter Jan Dielis de oudste (o), 
de erfgen. Hendrick Jan 
Heijligers (z), de kind. Jan 
Verspeeck (w), de erfgen. 
Joost Miertmans (n) 

  den Schatsakker, 1 lopst. 24 
roeden 

Joost Coolen (o), Dielis 
Bierens (z), de erfgen. 
Adriaen Jacob Willems (w), 
de erfgen. Lambregt van den 
Borne (n) 

  ( ½ ?)het Beemdeken, 23 
roeden 

de erfgen. Joost Miertmans 
(o), de gem. heij (z), de 
erfgen. Jacob Plompen (w), 
Anthonij Jansen (n) 

  ( ½ ?) den Vossenhoff, 40 
roeden 

Jan Wouter Lemmens (o), de 
Heerenstraat (z), Cornelis 
Adriaens (w), Peter Jan Dielis 
(n) 

  (½ ?) den Hogen akker, 1 
lopst. 42 roeden 

de erfgen. Jacob Lemmens 
(o), de erfgen. Hendrick 
Miertmans (z), de erfgen. 
Hendrick van de Sande (w), 
de erfgen. Steven Martens (n) 

  ( ½ ?) het Reijnkens, 25 
roeden 

Dielis Bierens (o), Jenneke 
wed.v. Jan van de Sande (z), 
de wed. Peter Jacob Jansen 
(w), Peter Jan Hermens (n) 

  ( ½ ?) den Ouden Keijl, 30 
roeden 

de erfgen. Hendrick Jan 
Heijligers (o), Marten Jan 
Martens (z), de erfgen. Joost 
Miertmans (w), Jenneke 
wed.v. Jan van de Sande (n) 

  het Reijke, ca. 23 roeden de erfgen. Goijert 
Verbruggen (o, w), Cornelis 
Adriaensen (z) 

de Kerck van Hoogemierde renthefster   
de Back, C. rentmr. der Geestelijke 

goederen 
  

sGravesande, ……. rentmr. der beurse   
den Prelaet van Everbode rentheffer   
  dem Geeracker van Bernhardt 

van Leendt, 2 lopst. 30 
roeden 

de molenstraat (o), Jacobus 
Luijten (w), Peter Jan Dielis 
(n), Jan van den Heuvel (z) 

  het Nieuwvelt agter de 
Santkuijl, 1 lopst. 40 roeden 

Peter Verbaendert (o), de 
gem. straat (w), Walterus 
Lemmens (n), de gemeente 
(z) 

  ½ den Steltacker vooraan, 1 
lopst. 24 roeden 

deze erfgen. (o), Peter 
Vromans (w), de kerkpad (z) 
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  de Verlooren kost, 30 roeden de Leurijt (o), den akkerweg 
(w), Anthonij van Laarhoven 
(z) 

  eikenboom aan het huis van 
Martinus Schots 

 

van Leendt, Christina # condividente 2e kavel   
Paridaans, Anthonij e.v. #  kamer, stal, schuur, schop, 

hoff en aengelag, 2 lopst. 40 
roeden 

de gem. straat (o, w, n), de 
erfgen. Maria van Gorop (z) 

van Leendt, (kind.) Jacobus mede rentgelders   
  akker agter Jan Peters steede, 

4 lopst. 48 roeden 
Hendrick Verbaendert (o), 
Jacobus Luijten (w), den 
akkerweg (n), Peter Vromans 
(z) 

  ½ den Steltakker achteraan, 1 
lopst. 24 roeden 

Peter Vromans (o), Jan 
Babtist van Leendt (w), de 
kerkpad (z), Jan Lemmens (n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
  het Nieuwvelt bij den Bergh, 

1 lopst. 55 roeden 
de gemeente (o), Walterus 
Lemmens (w), de gem. straat 
(n), Peter Staats (z) 

  ½ Beemt, 1 lopst. 20 roeden den akkerweg (o), Peter van 
Diessen (w), Wouter van de 
Sande (n), de kind. Jacobus 
van Leendt (z) 

  de Voort, 36 roeden Hendrick Jan Hermens (o), de 
erfgen. Peter Huijbregts (w), 
de Kruijsvelden (n), de 
Voortpadt (z) 

  de Voort, ca. 1 lopst. de condivident (o), de erfgen. 
Peter Huijbregts (w, z) 

………. rentheffer Oirschot  
van Gorop, Cornelia mede rentgeldster   
het Comptoir van sLants Domaijnen rentheffer   
van Leendt, Peter + vader / erflater   
Beeken, Maria Hendrick + moeder / erflaatster   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
273 en 273v, fiche 10, 
rij 1 

Borgbrief  4-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Matthijs schepen Lagemierde  
Otte, Albert Jan idem   
van Poppel, Anthonij * requirant (geb. L.Mierde)  
Vorsters (Vosters), Anna e.v.*  Reusel  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
273v t/m 275v, fiche 
10, rij 1 

Testament  4-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Elijsabeth wed.v. Jan 
Lemmens + (oud schepen) 

testatrice (ziek) Lagemierde  

Lemmens, Joost zoon / gelegateerde   
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Lemmens, Jenneke * dochter / gelegateerde   
van Santvoort, Bartel e.v. *    
Dijckmans, Matthijs schepen   
Otten, Aelbert Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 273v en 274, 
fiche 10, rij 1 

Testament (los)  17-4-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Elijsabet testatrice (ziek)   
Huijbregts, Paulus  zoon / gelegateerde ½ den Polder aen de heijde, 

Hoogemierde 
 

Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Schots, Cornelis schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
276 t/m 278, fiche 10, 
rij 2 

Verhuur  7-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anneke Peter huurster steede, huijsinge, stal, schuur, 
schop en aengelag, etc., 
Hoogemierde 

 

Lemmens, Peter verhuurder   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
278v t/m 280, fiche 
10, rij 2 

Testament  12-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Joris * testateur   
Rooijmans, Adriaantje e.v. * testatrice (ziek)   
Rooijmans, Cornelia Jan gelegateerde   
Rooijmans, Adriaan Jan idem   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Schots, Cornelis schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
280v t/m 281v, fiche 
10, rij 2 

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 24-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Segers, Jan Jansen constituant sGravenhage  
Heijligers, Pieter Bastiaan * idem Terheijden  
Segers, Ida Jansen + moeder van *   
Segers, Adriaan Willemsen constituant Terheijden  
Segers, (kind.) Adriaan Jansen constituanten   
van Mol, Jan Dirck + # erflater   
Segers, Peternella Adriaan + e.v. # eerder erflaatster   
van de Graaf, Johan procureur / 

gemachtigde 
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van Mol, Peter Matthijs  Oirschot  
Roscam, Jan procureur sGravenhage  
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
281v en 282, fiche 10, 
rij 3 

Arrest van goederen  28-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Nauhuijs, Jan deurwaarder / arrestant   
Raeden van Staeten der Vereenigde 
Nederlanden 

   

de Back, C. rentmr. der Geestelijke 
goederen / requirant 

Kempelandt en Oosterwijck  

van de Voort, Cornelis Peter Cornelis debiteur   
Verhagen, Jan schepen Hulsel  
van der Heijden, Bartel idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
282v en 283, fiche 10, 
rij 3 

Testament niet compleet 14-4-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Peter * testateur   
Jansens, Catholijn e.v. * testatrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 282v en 283, 
fiche 10, rij 3 

Testamenten (los)  13-2-1735 en 
20-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis president Hoogemierde  
van den Bergh, Jan schepen   
van Heijst, Anthoni * testateur Hoogemierde  
Verspeeck, Anneke e.v. * testatrice (ziek)   
Patronus, F. secretaris   
van Heijst, Jenneke # dochter / gelegateerde 

1742 
  

van de Sande, Wouter e.v. #  het Phlipsen beemdeken  
Huijbregts, Peeter president 1742   
Martens, Marten Jan schepen 1742   
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