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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 1 Staat en inventaris  20-7-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Cornelis + * erflater   
Coolen, Catharina wed.v. * inventarisante   
van der Heijden, (7 onm.kind.) Cornelis  1/5 steede, Hulsel #  
van der Heijden, Jan eerder eigenaar #   
  ½ in 2 groesvelden de inventarisante (o), Maria 

Willems (n) 
van der Heijden, Jan momboir   
Coolen, Jan (Kolen) toesiender   
Verhagen, Anthonij schepen   
Dirckx, Peter schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 4, fiche 1, rij 1 Overeenkomst   20-7-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Jan momboir / part. enerz.   
Coolen, Jan (Kolen) toesiender /part. enerz.   
van der Heijden, (7 onm.kind.*) 
Cornelis 

partij enerzijds   

Coolen, Catharina wed.v. Cornelis van 
der Heijden 

moeder v.* / a.s. bruid 
/ partij anderzijds 

  

Paridaans, Jan a.s. bruidegom / partij 
anderzijds 

  

Verhagen, Anthonij schepen Hulsel  
Dirckx, Peter schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v en 5, fiche 1, rij 1 Borgbrief  22-7-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Aelbert Jan schepen / deponent Lagemierde  
Verhagen, Jan schepen / deponent   
Aarts, Wouter Arnoldus requirant Alphen (Baronije van Breda)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 en 5v, fiche 1, rij 1 Rapport van schouw (beleij) betr. de Steenovense brug 12-8-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

d’Smeeling, de welgeb. Heere raad en rentmr. gen. 
der Domijnen / 
requirant 

  

van den Nieuwenhuijse, Jan onder rentmr. / pachter 
van de houtschat 

Hulsel  

  ‘ een schoor van russen, dog 
geen brugh’ 

 

 mulders de Reuselse meulen (molen)  
Verhagen, Antonij schepen   
Dirckx, Peter schepen   
Masson, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
6, fiche 1, rij 1 Verklaring (doorgestreept) per vergissing hier opgenomen 1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Weijs, Maria wed.v.  * deponente Lagemierde  
Linkels, Adriaan + * vroeger schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 t/m 7, fiche 1, rij 1 Staat en inventaris  7-9-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Catharina + * erflaatster   
van Helmont, Wouteris wedn.v. * aangever   
van Helmont, (2 kind.) Wouteris  ½ onr.goed, Hoogemierde  
Hermans, Wouter momboir / requirant   
Huijbregts, Hendrik toesiender / requirant   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 t/m 9, fiche 1, rij 2 Overeenkomst / huw. voorwaarden  7-9-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Wouter momboir / part.enerz.   
Huijbregts, Hendrik toesiender /part.enerz.   
van Helmont, (2 onm.kind.*) Wouteris partij enerzijds   
Jacobs, Catharina + moeder van *   
van Helmont, Wouteris  a.s. bruidegom / partij 

anderzijds 
  

Plompen, Maria a.s. bruid / part.anderz.   
van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v t/m 12, fiche 1, rij 2 Verklaringen  betr. de Tulder hoef  / gem.grond 14-9-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan schepen   
Lemmes, Johannes (Lemmens) (ca. 68 
jr.) 

oud borgemr. / oud 
president / deponent 

(vroeger gewoond op Tulder 
hoff) 

 

van Oirschot, Peter (ca. 63 jr.) deponent (geb. Hilvarenbeek)  
Coolen, Walterus (ca. 67 jr.) deponent (geb. Lagemierde)  
Hermans, Peter (ca. 67 jr.) deponent (geb. Lagemierde)  
Coolen, Joseph (ca. 67 jr.) deponent (geb. Lagemierde)  
Vromans, Thomas deponent / schepen (geb. Weelde)  
van Dun, Catharina wed.v. Anthonij 
Swaegemakers (Zwagemakers) 

requirante / 
gebruikster / dr.v. * 

den aart van Poppel en 
Weelde 

 

  de Tulder hoff, Hilvarenbeek  
  Averbode (Abdije van -)  
Lemmes, Maria (Lemmens) wed.v. Jan    
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Mathijs van Dun * 
Bols, Jan Baptist nu schout Weelde (vroeger won.Poppel)  
Vromans, Dielis  Poppel  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v, fiche 1, rij 3 Nota betr. borgbrief opgenomen in vorig register 18-12-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Hendrik Jan requirant Hulsel  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v, fiche 1, rij 3 Verklaring  betr. herbouw afgebrande huizen 24-12-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen / deponent Hoogemierde  
Masson, Jan schepen / deponent   
van Heemskerk, W.C. ontvanger der 

verponding / requirant 
‘s Hertogenbosch   

van Hees, Jan eigenaar   
Willems, Joseph idem   
Verspaandonk, Jan idem   
Lemmes, Jan (Lemmens) idem   
van de Zande, Thomas idem   
Larmit, Adriaan idem (niet herbouwd)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 t/m 14, fiche 1, rij 3 Transport  / testament  27-1-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen Hulsel  
Dirckx, Peter schepen   
Lammers, Maria wed.v. Adriaan 
Willems 

transportante / 
testatrice 

Hulsel  

Willems, Jan zoon / verkrijger den Arting, ca. 2 lopst. 12 r.  
  den Hijbeemt over d’ A  
  ½ wijvelt het Ven westw.  
Adriaansen, Jan e.v. *    
Willems, Maria * dochter / verkrijgster alle overige goederen  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 3 Borgbrief  30-1-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
Cools, Maria requirante / a.s. bruid Hoogemierde  
  Reusel  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
 

15 t/m 16v, fiche 1, rij Testament  17-2-1766 
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3 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Waltherus * testateur Lagemierde  
Kelders, Elisabet e.v. * testatrice / moeder v.#   
Coolen, Helena dochter   
…….., (3 voorkinderen #)    
Verhagen, Jan schepen   
Masson, Jan schepen Hoogemierde  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v en 17, fiche 1,rij 3 Borgbrief  19-3-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan schepen Lagemierde  
van Hasendonck, Cornelis schepen   
Woestenborg, Geerit requirant / a.s. 

bruidegom 
geb. Lagemierde  

  Tilborgh (Tilburg)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v en 18, fiche 1,rij 3 Borgbrief  15-4-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Masson, Jan schepen   
van den Bergh, Anna requirante Oudenbosch  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v en 19, fiche 1,rij 4 Borgbrief  20-5-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen Hulsel  
Dirckx, Peter schepen   
Vervught, Cornelis requirant Eersel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 t/m 21v, fiche 1, rij 
4 

Staat en inventaris  28-6-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Waltherus + * erflater   
Kelders, Elisabet wed.v. * inventarisante / a.s. 

bruid ? 
  

Coolen, (onm.kind) Waltherus    
Panenborg, Peter momboir   
Kelders, Hendrik toesiender   
  o.a. tinnen schotels, koperen 

ketel, waag en gewichten, 
spinnewielen, tinnen lamp 

 

 
  o.a. 2 ossen, 3 koeien, 2  
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stierkalveren, wagen, aardkar 
  (verkochte schapen)  
Coolen, Maria wed.v. …Panenborg creditrice    
Verhagen, Jan schepen Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1,rij 4 Borgbrief  9-8-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Masson, Jan schepen   
Cools, Jan requirant Gilst (Gilze)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v t/m 24, fiche 1,rij 
4 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  15-8-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Aelbert momboir   
Zweens, Joost (Sweens) toesiender   
Zweens, (4 onm.kind.* ) Jan    
Adriaans, Peternel + moeder van *   
Cools, Willem momboir   
Dirckx, Corstiaan toesiender   
Cools, (6 onm. kind. #) Jan +    
Hulsmans, Jacomijn  moeder van # / a.s. 

bruid 
  

Zweens, Jan a.s. bruidegom   
Verhagen, Anthonij schepen Hoogemierde  
Dirckx, Peter schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v t/m 25v, fiche 1,rij 
5 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  30-9-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……., wed. Adriaan Linkels bruid   
Linkels, Jan momboir   
van Hoogstraten, Peter toesiender   
Linkels, (6 onm.kind.) Adriaan +    
van Loon, Jan Batist bruidegom   
Verhagen, Jan schepen Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Borgbrief  8-12-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
van der Zande, Adriaan Marcelis requirant Breda  
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Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v en 27, fiche 1,rij 5 Transport in ruil voor alimentatie 2-1-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Wouter transportant   
Luijten, Bartel idem   
Luijten, Helena (en man) transportanten   
Luijten, Jan transportant   
Luijten, Cathrien (minderj.) / transp.   
Luijten, Cobus momboir   
Verhagen, Anthonij toesiender   
Luijten, Anthonij verkrijger alle roerende goederen, koe, 

gereedschap, oogst te velde 
 

Verhagen, Dingna wed. Adriaan Luijten moeder   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v en 28, fiche 1,rij 5 Borgbrief  16-1-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter schepen Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Willems, Catrien Peter Jan requirante /a.s. bruid Hilvarenbeek  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 t/m 29v, fiche 1,rij 
5 

Verklaring / arrest van paard en kar met 
meel etc. 

 24-1-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president   
van de Zande, Wouter schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, Frans secretaris   
van de Grindt, Mattijs deponent / molenaar / 

arrestant 
Lagemierde  

  Hoogemiert, de Lankvoortse 
brug 

 

Huijbregts, Willem * eigenaar paard, kar 
etc. / brouwer  

Hogemiert  

 molenaar / 
schoonvader van * 

Reusel  

Deckers, Jacobus vorster / bewaarder   
van Eijck, Peter geswooren /bewaarder   
Luijten, Anthonij geswooren /bewaarder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 t/m 31, fiche 1,rij 5 Verklaring  betr. voorgaande gebeurtenis 12-2-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leepelaars, Adriaan (Lepelaars) deponent Reusel  
Althoffer, Jacob stadhouder / requirant   
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van Seijsen, Cebes kwartierschout Oisterwijk  
van der Grinten, Mattias molenaar / requirant Laagemierde  
  de molen te Reusel  
Huijbregts, Willem eigenaar kar / paard Hoogemierde  
  de Langvoort  
van den Borne, Jacobus president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v t/m 34, fiche 2, rij 
1 

Verklaring  betr. voorgaande gebeurtenis en 
eerdere verklaring d.d. 25-1-1767 

13-2-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Nicolaas deponent Hoogemierde  
van den Gevel, Jan deponent   
Althoffer, Jacob stadhouder / requirant   
van Seijsen, Cebes kwartierschout Oisterwijk  
van Heusden, Cornelis notaris Hilvarenbeek  
Huijbregts, Willem *    
 molenaar / 

schoonvader van * 
de molen van Reusel  

van der Grinten, Mattias arrestant   
Dekkers, Jacobus getuige Lagemierde  
Swaanen, Gijsbert getuige   
van den Borne, Jacobus president   
Lindebergh, J.G. getuige   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 t/m 36v, fiche 2, rij 
1 

Verklaring  betr. voorgaande gebeurtenis en 
eerdere verklaring d.d. 25 (28?)-1-
1767 

26-2-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Grinten, Mattias molenaar / deponent Lagemierde  
Castelijns, Jan dienstknecht / 

deponent 
Lagemierde  

Althoffer, Jacob stadhouder / requirant   
van Seijsen, Cebes kwartierschout Oisterwijk  
van Heusden, Cornelis notaris Hilvarenbeek  
  den molen, Lagemierde  
Huijbregts, Willem  Hoogemierde  
  den molen van Reusel  
  de Langvoort  
Dekkers, Jacobus vorster / getuige   
van Andel, Johannes getuige   
van den Born(e), Jacobus president / loco off.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v, fiche 2, rij 
2 

Verklaring  betr. voorgaande gebeurtenis  26-2-1767 

 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Caars, Jan deponent Lagemierde  
Althoffer, Jacob stadhouder / requirant   
van Seijsen, Cebes kwartierschout Oisterwijk  
van der Grinten, Mattias molenaar den molen van Lagemierde  
Huijbregts, Willem *  Hoogemierde  
 molenaar / 

schoonvader van * 
Reusel  

  de Langvoort  
Dekkers vorster   
van den Borne, Jacobus president / loco off.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 t/m 39, fiche 2, rij 2 Testament  26-3-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hogemierde  
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   
Lemmes, Wouter * (Lemmens) testateur Hogemierde  
van Herck, Maria e.v. * testatrice (ziek)   
Lemmes, Peternel Francus gelegateerde   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 en 39v, fiche 2,rij 2 Borgbrief  25-4-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan schepen Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Verbrugge, Hendrik requirant Poppel (keijsers brabant)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 en 40v, fiche 2,rij 2 Overeenkomst   12-5-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Brent, Jan momboir / part.enerz. Loon op Zant  
Castelijns, ( 7 onm.kind.* ) Peter 
Martinus  

partij enerzijds   

Verhoeven, Maria + # moeder van *   
Castelijns, Peter Martinus wed.v. # partij anderzijds   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 en 41v, fiche 2,rij 2 Overeenkomst   12-5-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraaten, Peter * partij enerzijds Lagemierde  
 

Verspreuwel, Helena wed.v. Jan van schoonzuster / partij   
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Hoogstraten anderzijds 
van Hoogstraten, Peternel zuster van */ gelegat.   
…….., Maria dochter van Geertruij van 
Hoogstraten 

gelegateerde   

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter schepen   
van Hoogstraaten, Peter Jan gelegateerde   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 en 42v, fiche 2,rij 2 Borgbrief  23-5-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter schepen   
Peters, Annemie Jooris requirante Hilvarenbeek  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v en 43, fiche 2,rij 3 Borgbrief  6-6-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter schepen   
Verhagen, Adriaan Bartel requirant Bladel  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v en 44, fiche 2,rij 3 Borgbrief  10-6-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thoms schepen Hogemiert   
Masson, Jan schepen   
Staadts, Jan requirant Baal (Baarle Nassau) 

(Baronie van Breda) 
 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 en 44v, fiche 2,rij 3 Verkoop  17-7-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter schepen   
Roevens, Corstiaan * verkoper   
Scheepens, Martijn e.v. * verkoopster   
Janssen, Godefridus koper beemt off hooijvelt, het 

Mispelent 
de erven Willem Swaanen 
(o), de gem. Aa (w) 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 en 45v, fiche 2,rij 3 Borgbrief  29-8-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirckx, Peter schepen Hulsel  
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van der Cheelen, Peter (van der Ceelen) schepen   
vander Vugt, Johannis (Vervugt ) requirant Waalwijk  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v en 46, fiche 2,rij 3 Borgbrief  19-9-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter schepen Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Otten, Jan Batist requirant Tilborg (Tilburg)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v, fiche 2,rij 3 Borgbrief  15-10-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hogemierde  
Masson, Jan schepen   
van den Bergh, Jennemie Jan Willem requirante Hilvarenbeek  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 en 47v, fiche 2,rij 3 Borgbrief  22-10-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter schepen Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Helmont, Maria requirante / a.s. bruid Middelbeers  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v t/m 48v, fiche 2,rij 
3 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  22-10-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Jacobus momboir / partij enerz.   
Jacobs, Anthonij toesiender / part.enerz.   
Zegers, (6 onm.kind. *) Jan partij enerzijds Hulsel  
Koijmans, Jenneke + moeder van *   
Zeegers, Jan  vader / bruidegom / 

partij anderzijds 
  

Leppens, Maria bruid / partij anderz.   
Dirckx, Peter schepen   
van Herck, Adriaan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 t/m 50v, fiche 2,rij 
4 

Erfdeling  30-11-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Catharina * condividente   
Lemmes, Jan e.v. * (Lemmens) mede condivident / huijs, stal, schuer, schop, hoff den Arme (o), Hendrik van 
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eerder voogd van # en aengelegen erven, 7 lops. 
13 r., Hogemierde, ‘t Wisselt 

Helmont (w), de gem. weg 
(z), de gemeene hijde (n) 

  den Grooten acker, 2 lops. 10 
roeden 

Jan vande Zande (o), Hendrik 
van Helmont (z) 

  den Coolen acker, 2 lopst. 6 r. het clooster van Everboden 
(o), den Armen (n) 

  den Naalden acker, 2 lops. 
18r. 

de erven Govert Lijtens 
(Leijten) (o), het clooster van 
Everbodem (Averbode) (w) 

  groes den Opper, 1 lopst. Jacobus Luijten (z), de erven 
Adriaan Martens (n) 

  den Vonderbeemt, 1 lopst. 27 
roeden 

de gem. Aa (o), de gem. 
straat (w) 

  het Kruijsvelt, bos en gagel, 2 
lopst. 30 roeden 

 

Coolen, Cornelis  # (Kolen) condivident den Winkel beemt, 1 lopst. 40 
roeden, Hogemiert 

de gemeijne Aa (o), de gem. 
straat (w), de erven Peter 
Vromans (z), Hendrik 
Verbaendert (n) 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 t/m 52, fiche 2,rij 4 Overeenkomst / huw. voorwaarden  6-2-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Jan Batist momboir / part.enerz.   
Snelders, Martinus (Snellaerts) toesiender /part.enerz.   
Dijkmans, (5 onm.kind. *) Wouter partij enerzijds   
van Gerven, Peternel + moeder van *   
Dijkmans, Wouter vader / bruidegom / 

partij anderzijds 
Lagemierde  

Hermans, Anna bruid / part. anderzijds   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 en 52v, fiche 2,rij 4 Borgbrief  26-3-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter schepen Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Hessens, Walterus requirant Beers  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 2,rij 4 Borgbrief  25-4-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Peter (Dirckx) schepen Hulsel  
van Herk, Adriaan (van Herck) schepen   
Koppens, Catrina (Coppens) requirante Riel  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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53v en 54, fiche 2,rij 4 Borgbrief  28-4-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Haasendonk, Cornelis (Hasendonk) schepen Lagemierde  
vande Sanden, Wouter (van de Zande) schepen   
Daasmans !, Michiel (Paassmans / 
Pasmans) 

requirant Reusel  

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 t/m 59, fiche 2, rij 4 
en 5 

Bestek en aanbesteding betr. reparaties aan de 
(gereformeerde) kerk L.Mierde  

6-5-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson secretaris   
 drossaart / inzetter Hilvarenbeek  
Roijackers, Leendert aannemer Bladel  
Palms, Willem borg   
Otten, Bert borg   
van den Andel, Jan president   
van de Sanden, Wouter schepen   
van Beul, Peeter (van Buel) aannemer onderhoud 

leien dak voor 12 jr. 
  

Laurentius, A. predikant    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v en 60, fiche 2,rij 5 Borgbrief  6-5-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan schepen   
Vroomans, Jan Peeter Thomas requirant Netersel  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61, fiche 2,rij 5 Overeenkomst / huw.voorwaarden  6-5-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Jan Jans Hendrik momboir / part. enerz.   
van den Heuvel, Cornelis toesiender / part.enerz.   
van den Heuvel, Henderin *  onm. / partij enerzijds   
van den Heuvel, Elisabet *  idem   
Wouters, Catharina + moeder van *   
van den Heuvel, Anthonij vader / a.s. bruidegom 

/ partij anderzijds 
Hulsel  

Ansems, Maria ( Maria Ansem Peter 
Dirks) 

a.s. bruid / part.anderz.   

Dirckx, Peter schepen   
van Herck, Adriaan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v en 62, fiche 3,rij 1 Overeenkomst / huw.voorwaarden  30-6-1768 

 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
van de Gevel, Wouter momboir / part.enerz.   
Vromans, Thomas schepen / toesiender 

q.q. / partij enerzijds 
  

Nijsens, Francus constituant / partij 
enerzijds 

(in buitenland)  

Nijsens, Jennemie wed.v. Jan van de 
Gevel 

partij anderzijds / 
a.s.bruid 

Hoogemierde  

van de Zande, Jan a.s. bruidegom / partij 
anderzijds 

  

van de Gevel, (onm.kind) Jan    
van (den) Andel, Jan president   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v en 63, fiche 3,rij 1 Overeenkomst / transport  5-7-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crollen, Cornelis * partij enerzijds / 
verkrijger 

alle goederen (roerend en 
onroerend) 

 

van de Zande, Yda e.v. * idem   
Lemmes, Jan Peter (Lemmens) weduwn part.anderz./ transport.   
Lemmes, Waltherus Peter toesiender / transport.   
Lemmes, (5 onm.kind. #) Jan Peter transportanten   
Adriaanse, Jennemie + moeder van #   
van den Andel, Jan president Hoogemierde  
Masson, Jan schepen   
van Gerven, Hendrik    
Vromans, Thomas    
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v, fiche 3, rij 1 Borgbrief  6-7-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirckx, Peter schepen Hulsel  
van Herck, Adriaan schepen   
van de Water, Josijna requirante ’s Gravenhage  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 en 64v, fiche 3,rij 1 Overeenkomst / huw.voorwaarden  23-7-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Gevel, Willem momboir / part.enerz.   
van de Zande, Hendrik (weduwn.) vader / toesiender / a.s. 

bruidegom / partij 
anderzijds 

  

van de Zande, (3 onm.kind.*) Hendrik    
van de Voort, Anna + moeder van *   
Dijkmans, Anna a.s. bruid   
van den Andel, Jan president   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zanden, Wouter schepen   
Masson, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
65, fiche 3, rij 1 Borgbrief  8-8-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter schepen   
Woestenborg, Anna Dirck requirante Hilvarenbeek  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v en 66, fiche 3,rij 1 Verklaringen betr. omkappen berkeboom 19-8-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Peter deponent Hogemiert (Hoogemierde)  
van Oostaden, Joseph (van Ostade) deponent   
Moonen, Dirk requirant   
Schoormans, Jan Batist requirant   
  het Hoog  
………, Anneke dochter van *   
…….., Jenne wed. Wouter van Eijk *    
van den Andel, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v en 67, fiche 3,rij 2 Verklaringen betr. in bezit nemen van grond 19-8-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Andel, Jan president / deponent Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen / deponent   
Masson, Jan schepen / deponent   
Moonen, Dirk requirant   
Schoormans, Jan Batist requirant   
  het Hoog  
Masson, Francois secretaris / getuige   
Jansen, Jan gesworen / getuige   
van Mol, Mattijs gesworen / getuige   
………., wed.v. Wouter van Eijk daderes   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v t/m 68v, fiche 3,rij 
2 

Overeenkomst  betr. in bezit genomen grond en 
gekapte berkeboom 

23-8-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., wed.v. Wouter van Eijk c.s. comparante / partij 
enerzijds 

Raadcamer tot Lagemiert  

Moonen, Dirk (en huijsvrouw) partij anderzijds   
Schoormans, Laurens    
van Eijk, Anna    
Lemmens, Adriaan    
van Ostade, Joseph    
Vinken, Peter    
Schoormans, Jan Baptist    
van de Sande, Cornelis    
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van Andel, J. president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 2 Borgbrief  2-9-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zanden, Wouter schepen   
van den Bergh, Jacobus requirant Arendonk (keijsers Brabant)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v t/m 70v, fiche 3, 
rij 2 

Verkoop mede verkopers en koper zijn in 
tekst niet vermeld ! 

24-10-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes, Jan Peter weduwn.v. Jennemie 
Adriaan(s) (Lemmens) 

verkoper   

Schots, Sijmon bewoner / gebruiker camer  
Krollen, Cornelis koper    
Vromans, Thomas schepen Hoogemiert  
Masson, Jan schepen   
Lemmes, Wouteris Peter mede verkoper ?   
Lemmes, Jacomijn Peter mede verkoopster ?   
Hoekx, Wouter mede verkoper ?   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 en 71v, fiche 3,rij 2 Borgstelling t.b.v.  de Armen tafel  5-11-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Andel, Jan president   
Vroomans, Thomas schepen Hoogemierde  
Verbaandert, Peter borg ¼ steede, huis, schuur, schop, 

aangelegen akker etc., Hooge 
Mierde, het Caalders Hooij ! 
(Cuijlenrode) 

 

Verbaandert, Cornelis Peter a.s. bruidegom   
Luijten, Catharina a.s. bruid   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v en 72, fiche 3,rij 2 Borgbrief  5-11-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Andel, Jan schepen Hooge Mierde  
Vroomans, Thomas schepen   
Verbaendert, Cornelis Peter requirant / a.s. br.gom   
Luijten, Catharina a.s. bruid Welt (Weelde)  
Smits, J.  junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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72 en 72v, fiche 3,rij 2 Borgbrief  9-11-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter (van de Sande) schepen Laage Mierde  
van Haazendonk, Cornelis (van 
Hasendonk) 

schepen   

Willems, Jan Peter * requirant   
Paridaans, Cathrina Adriaen e.v. * requirante Westelbeers  
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v t/m 78v, fiche 3, 
rij 3 

Erfdeling  9-1-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus condivident ½ beemd in het Broek, Hooge 
Mierde 

de gem. Aa (o), Cornelis van 
de Zande (n), de gem. straat 
(w), de kind. Jan 
Verspaandonk (z) 

  ½ den Waterlaat, ca. 3 lopst. 
6 roeden, Lage Mierde in de 
Mispelijnsche akkers 

Jan van Doorn (o), Jan van 
Rooij (w), akkerweg (z), weg 
/ do. Ceuchenius (n) 

  deel Oliemolen, Lage Mierde 
(samen 12/20 en 1/40) 

 

  deel Koren windmolen tot 
Weld (Weelde) 

 

het Corpus Laage Mierde rentgelder capitaal van 600 gulden  
  capitaal van 360 gulden  
Masson, Francois rentgelder huisinge etc. (capitaal 200 g.) 

Hooge Mierde 
 

Vinken, Jacobus rentgelder den Boonhoff (capitaal 60 g.)  
de Domeinen van Brabant rentheffer (de olijmoolen)  
Janssen, Hermanus condivident steede etc.: huisinge, 

brouwerije, ketel, kuijp etc., 
schuur, stallinge, ca. 2 lopst. 
25 roeden, Laage Mierde aan 
de straat 

Paulus Ceuchenius (o), de 
gem. straat (w), de kerkpat 
(z), Jan Leesten (n) 

  den Langen Garstakker, 1 
lop. 31 ½ roeden, Lage 
Mierde 

P. Ceuchenius (o), Laurens 
Merkxs (w), Jan Baptist 
Luijten (z), Peter / erfg. 
Willem van der Aa (n) 

  den Voortakker met akker 
daar aan, samen 5 lopst. 42 r., 
Lage Mierde 

akkerweg (o), Antonij 
Paridaans c.s. (w), Jan 
Verhagen (z), Arnoldus 
Pijnenburg (n) 

  den Solberg off grootmoeders 
akker, Lage Mierde, 3 lopst. 
36 roeden 

Jan Verhagen (o), Paulus 
Ceuchenius (w), akkerweg 
(z), de erfgen. Peter Meijs (n) 

  den Broekbeemd, 2 lopst. 5 r. Jan Verhagen (o), de Aa (w), 
de gem. dijken (z, n) 

  Henskens beemd, 2 lopst. 24 
roeden, Lage Mierde 

Jan Verhagen (o), de gem. Aa 
(w), Marten van Helmond (z), 
de erfgen. Peter Staats (n) 

  den Kipstart, 1 lopst. 12 r., 
Lage Mierde 

Cornelis de Laat (o), de straat 
(w), Jan Verhagen (z), 
Christiaan Mattijsse (n) 

  parceel heijveld in de 
Heijlaren, 3 lopst. 22 roeden 

de wed. van Hoogstraten (w), 
de weg (o), de wed. Jan…. 
Francis Jansen (z), Jan van 
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Rooij (n) 
  de helft in den Heijhorst 

beemt, 2 lopst. 21 roeden 
Hendrik van de Zande (o), 
Arnoldus Aarts (w, z), de 
straat (n) 

  den Heijhorst halff, 2 lopst. 
21 roeden 

Hendrik van de Zande (o), 
Jan van Rooij (w, z), 
voorgaand perceel (n) 

  het Leenbugtje, 1 lopst. 30 r. 
met den halven Pels beemd 
off Leenbugtje 1 lopst. 49 r. 

de Aa (o), Hendrik Hermans 
(w), de erfgen. Peter van 
Diessen (z), Jan Verhagen (n) 

  het Land in den Bogt, 4 lopst. 
15 roeden 

 

  land en drieske aan het 
laatstvorige? perceel 1 lopst. 
52 roeden 

Willem Palms (o), akkerweg 
(w), de weg (z), Jan de Kort 
(n) 

  den Steenakker, 2 lopst. 45 r. 
met perceel of drieske 
daaraan 53 roeden 

Paulus Ceuchenius (o, z), 
Lambert Verbaanderd (w, n)  

  den Fransen beemd, 4 lopst. 
15 roeden 

Paulus Ceuchenius (o, n), de 
Aa (w), Lambert 
Verbaanderd (z) 

  de Else ca. 2 lopst. 42 roeden Jan Verbaanderd (o, n), 
Christiaen Mattijssen (w), 
Peter Hermans (z) 

  ½ huis, hoff, aangelag, Lage 
Mierde, het Vloeijeijnde, het 
geheel 9 lopst. 28 roeden 

Jan de Kort (w), de gem. 
straat (o, z), Cornelis Willems 
(n) 

  ½ den Langen akker, het 
geheel 3 lopst. 6 roeden 

Niclaas van Loon (o), Jan 
Woestenburg (w), de wed. 
van Hoogstraten (z), Jan 
Lemmens (n) 

  ½ den Meulendries, het 
geheel 2 lopst. 24 roeden 

Jan de Kort (w), de gem. 
straat (o, z), Cornelis Willems 
(n) 

  ½ den Witten beemd, het 
geheel 2 lopst. 5 roeden 

de gem. Aa (o), Aalbert Jan 
Otten (w, z), Paulus 
Ceuchenius (n) 

  ½ den Stijnenbocht, het 
geheel 1 lopst. 36 roeden 

Aalbert Otten (o), de wed. 
Dijkmans (w), de straat (z), 
de wed. van Hoogstraten (n) 

  ½ het Weijveld, het geheel 54 
roeden met ½ den Horst 
daaraan, ’t geheel 49 roeden 

de gem. heij (o), de gem. Aa 
(w), Jacobus Dekkers (z), Jan 
Woestenburg (n) 

  ½ Leenders Braak, 40 roeden Jacobus van de Ven (o), 
akkerweg (w), de wed. 
Dijkmans (z), Peter Dirks (n) 

  ½ uitgedolven moerput gent. 
het Ven aan de Braakhoek, 1 
lopst. 20 roeden 

 

  ½ Land in de Hasselt, 1 lopst. 
42 roeden 

de straat (o), de wed. Niclaas 
Otten (w), Jan Woestenburg 
(z, n) 

  ½ het Beemdeke agter de 
Hasselt, het geheel 2 lopst. 20 
roeden 

Jan Woestenburg (o, z), de 
gem. Aa (w), de wed. Janssen 
(n) 

  ½ in de helft van het 
Vloeibeemdeke, 1 lopst. 12 ½ 
roeden 

den dijk (w), de gem. Aa (o), 
Cornelis Willems (z), de gem. 
Aa (n) 

het comptoir van den Hr. A. Verster rentheffer sHertogenbosch  
den Armen van Reusel rentheffer   
de Domeinen van Brabant rentheffer   
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de kerk van Laage Mierde renthefster   
Janssens, Hermanus * + vader / erflater   
Lemmens, Adriana + e.v. * moeder / erflaatster   
van de Zande, Wouter schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v, fiche 3,rij 4 Aflossing / kwitantie 193 gulden  5 st. 8 p. 21-3-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laat, Cornelis kerkmeester / crediteur Lage Mierde  
de regenten van Lage Mierde debiteuren   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 t/m 82, fiche 3,rij 4 Overeenkomst / huw. voorwaarden  3-4-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan momboir / part.enerz.   
Hermans, Jan idem   
van Vessem, (onm. kind *) Johan + partij enerzijds   
Nauwens, Johanna moeder v. * / bruid / 

partij anderzijds 
  

Vingerhoeds, Pieter (Vingerhoets) bruidegom / partij 
anderzijds 

  

van Hasendonk, Cornelis schepen Lage Mierde  
van de Zande, Wouter schepen   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82 t/m 83, fiche 3,rij 4 Verklaring  betr. foutieve cassatie in marge: aflossing 1770 21-4-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois secretaris / deponent / 
debiteur 

  

Janssens, Goijaart requirant / eigenaar / 
crediteur 

huijzinge en erve, Lage 
Mierde 

 

Patronus, …..+ vroeger eigenaar / 
debiteur 

  

Janssens, Hermanus + daarna eigenaar   
Vromans, Thomas schepen Hooge Mierde  
van de Zande, Jan (van de Sande) schepen   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 t/m 87v, fiche 3, rij 
4 

Aanbesteding van nieuwe brug  en 
reparatie oude brug, leggen v. een beer 

 20-5-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten  aanbesteders Hooge Mierde, Lage Mierde 
en Hulsel 

 

 
  nieuwe brug / oude brug op  
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den Dijk van Hooge Mierde 
op Poppel 

  beer op de heide aan den 
Driehoek onder Hoogemierde 

 

Martens, Matthijs inzetter   
Otten, Aalbert Jan aannemer   
Palms, Willem borg   
van Akkerveken, Peter borg   
van Andel, Jan president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v t/m 90, fiche 3, rij 
5 

Verklaring  betr. bedelaar met 
waarschijnlijk valse papieren 

papieren in Nederduits en Hoogduits 
betr. afgebrande woning 

19-7-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smits, Johan junior subst. secretaris / 
deponent 

  

Safferijter, Frans Anthonij 
(Safferreuther, Frantz Anton) 

bedelaar Ham (Duitsland) 
Lintz 

 

  Valkenswaard  
van Andel, Jan president   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Sanden, Wouter schepen   
van der Ceelen, Peeter schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90 t/m 93, fiche 3, rij 5 Rectificatie van verkeerd geboekte 

aflossingen 
door verwisseling  van 2 Armen 
instellingen  door secr. Masson 

19-7-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten van Laage Mierden    
de Diaconije Armen van Laagemierde *    
den Grooten Armen van Laagemierde    
Masson secretaris   
Vinken, Jacobus armmeester 1767   
Janssen, Jacobus borgemeester 1766   
van der Grinten, Matthias armmeester 1766   
Laurentius, Hr. Adrianus predikant / 

administrateur van * 
  

het Corpus van Laagemierde aflosser   
het Corpus van Hoogemierde aflosser   
van der Hijden, Francis (van der 
Heijden) 

armmeester   

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93 en 93v, fiche 4,rij 1 Borgbrief  31-7-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Petronella requirante Diessen (geb. Hooge Mierde)  
van Andel, Jan president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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Smits, J. junior (subst.) secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v en 94, fiche 4,rij 1 Verklaring betr. verwonding  10-8-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gilles, Peter Michiels chirurgijn / deponent Arendonk  
Althoffer, Jacobus stadhouder / requirant   
Verbaanderd, Lambert gewonde Lage Mierde  
van Andel, Jan president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 en 94v, fiche 4,rij 1 Verklaring betr. verwonding betr. bovenstaande 9-8-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Andel, Jan president / deponent   
van Hasendonk, Cornelis schepen / deponent   
van de Sande, Wouter schepen / deponent   
Gilles, Peter Michiel chirurgijn / requirant Arendonk  
Verbaanderd, Lambert gewonde Laage Mierde  
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en 95v, fiche 4,rij 1 Verklaring betr. verwonding niet gepasseerd wegens weigering 

eed door deponent 
9-8-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Lambert gewonde / deponent Laagemierde  
Althoffer, Jacobus stadhouder / requirant Oisterwijk (kwartier van-)  
Janssens, Goijaart herbergier Laagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
de Prost, Hendrik    
Leesten, Jan    
van Andel, Jan president   
van de Sande, Wouter schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 en 96v, fiche 4,rij 1 Hernieuwde verklaring betr.verwonding  11-8-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Lambert gewonde / deponent Laagemierde  
 stadhouder / requirant Oisterwijk (kwartier van -)  
Janssens, Goijaart herbergier Laagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
de Prost, Hendrik    
Leesten, Jan    
van Leent, Peter mogelijk dader   
van Andel, Jan president   
van de Sande, Wouter schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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96v en 97, fiche 4,rij 2 Borgbrief  15-8-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Laagemierde  
van de Zande, Wouter schepen   
Maas, Anna Johannes requirante Goirle  
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

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

Staat en inventaris  30-8-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Elisabeth + * erflaatster Hooge Mierden  
  steede, aangelegen akker, etc. 

inde Kerkstraat 
 

van Hees, Jan weduwn.v. * aangever   
van Hees, Peter zoon   
van Hees, Marcelis zoon   
van Hees, Elisabeth dochter   
van de Zande, Wouter momboir   
van Hees, Arnoldus toesiender   
van Andel, Jan president   
van de Sanden, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v t/m 100, fiche 4, 
rij 2 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  30-8-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Wouter momboir / part.enerz.   
van Hees, Arnoldus toesiender/part. enerz.   
van Hees, (3 onm. kind.*) Jan partij enerzijds   
van de Zanden, Elisabeth + moeder van *   
van Hees, Jan (weduwnaar) a.s. bruidegom / 

part.anderz. 
  

Adriaanse, Maria Peter a.s. bruid / part.anderz.   
van Andel, Jan president   
van de Zanden, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lage Mierde  
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v t/m 102v, fiche 
4, rij 2 

Verhuur  2-9-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Jacobus verhuurder Welt (Weelde)  
Staats, Jenneke verhuurster idem  
de Beer, Cornelis huurder steede, hoff, weij, groes, heij, 

etc. , Hooge Mierde, genaamt 
den Berg in het Kaalders 
Roode 

 

  veld naast …..(turf-) Paridaans, Antonij 
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  het Beemdeken  
van Andel, Jan president   
Vroomans, Thomas schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

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

Aflossing / kwitantie  6-9-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bakkers, Cornelis (Bekkers) kerkmr. / crediteur Lage Mierden  
Verbaandert, Lambert * debiteur   
Goudsmits, Anna e.v. * debitrice   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v t/m 104v, fiche 
4, rij 3 

Taxatie van goederen  14-9-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Peter Ansem Peter vroeger collecteur Hulsel  
  1/7 steede, aangelag, Hulsel, 

de Straat 
 

….., wed. van de Water renthefster   
Verster, A. / het Geestelijk Comptoir  rentmr. / rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Domeinen rentheffer   
de Abdije van St. Trudo (St. Truijden) renthefster   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

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

Erfdeling  7-12-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Corstiaan condivident huijs, hoff en aangelag, 1 lop.  
  ½ Lande en groes den Arting, 

het geheel 6 lopst. 
 

  het Looijken, 2 lopst.  
  ½ lopst. in het aangelag  
  den Putsdries, 1 lopst. 15 r.  
  het Heijveld, 2 lopst.  
  den Roodkuijl, 1 lopst. 15 r.  
  den Neeren acker, 1 lopst. 15 

roeden 
 

  den Plas van Jan vander Look 
met den Quaaden plas, samen 
3 lopst.  

 

  1/3 in den Arting, 3 lopst. 42 
roeden 

 

Dirks, Hendrik condivident huijs, hoff en aangelag, 3 ½ 
lopst., Hulsel 

 

  den Langen acker, 2 lopst.  
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  den Papenacker, 1 lopst. 30 r.  
  ½ Land en Weijdries, het 

geheel 6 lopst. 
 

  het Beemdeken, 1 lopst.  
  den Plasbeemd met de Heij, 1 

lopst. 22 ½ roeden 
 

  het Ven, 2 lopst.  
  den Aartbrand, 1 lopst. 7 r.  
  het Looijken en Looijkens 

heijveld, samen 1 lopst. 45 r. 
 

  den Liskens acker, 1 lopst. 30 
roeden en 1/5 het Blok, 25 r. 

 

de pastoor van Hulsel rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Domeinen van Braband rentheffer   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
Smits, J. junior (subst. ) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108, fiche 4, rij 3 Borgbrief  1-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Andel, Jan president   
Vroomans, Thomas schepen Laage Mierden  
Ente, Maria requirante Dordrecht  
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108v en 109, fiche 4, 
rij 4 

Renonsatie / Afstand van erfdeel  7-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Adriana * renonsante   
Timmers, Govert e.v. *    
Rombouts, Wouter # + vader / erflater Laagemierden  
de Ladale, Cornelia + e.v. # moeder / erflaatster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v t/m 112v, fiche 
4, rij 4 

Overeenkomst betr. erfdeling  20-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wijnands, Adriaantje Peter wed. v. 
Ansem Peter Dirks 

   

Dirks, Jan Ansem    
Dirks, Maria Ansem *    
van den Heuvel, Antonij e.v. *    
Dirks, Peter Ansem  5/7 in onroerende goederen  
Leppens, Jan e.v. #    
Dirks, Elisabet Ansem #  parceelen in de Steede en 

aangelag, Hulsel 
 

van der Aa, Dirk opper voogd van ^   
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Dirks, Cathrina Ansem ^    
Smits, Johan junior gemachtigde   
Dirks, Jenne Ansem constituante   
Dirks, Nicolaas Ansem constituant   
Dirks, Ansem Peter + vader / erflater   
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Hendriks, Marcelis Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

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

Erfdeling  20-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Jan Ansem condivident   
Dirks, Peter Ansem condivident   
Dirks, Maria Ansem * condividente   
van den Heuvel, Antonij e.v. * mede condivident   
van der Aa, Dirk oppermomboir v. #   
Dirks, Cathrina Ansem # condividente   
Smits, Johan junior gemachtigde    
Dirks, Nicolaas Ansem constituant / condivid.   
Dirks, Jenne Ansem constituante / condiv.   
Dirks, Ansem Peter + erflater   
Dirks, Elisabet Ansem ^ condividente   
Leppens, Jan e.v. ^ mede condivident 1 lopst. 10 r. in het aangelag, 

Hulsel met het gebouw 
daarop, ½ van de weg 

Peter Ansem Dirks (o), Peter 
Dirks (w, z), de gemeene 
straat (n) 

  den Kerkacker, 1 lopst.  
  de Voorste Hermans bogt, 1 

lopst. 45 roeden 
 

  ½ groes de Hegge, 52 roeden  
  den Vrijsen acker, 1 lopst. 23 

roeden 
 

Verster, A. (het Comptoir van-) rentmr. / rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Abdij van St. Truijen renthefster   
de Domeijnen van Braband rentheffer   
……, wed. van de Water renthefster   
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Hendricks, Marcelis Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

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

Overeenkomst / huw. voorwaarden  17-2-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Gijsbert (v.d. Sande) momb./partij enerzijds   
van Rooij, Wouter toesiender / part.enerz.   
van Rooij, (onm. kind *) Cornelis partij enerzijds 1/8 steede etc., Hooge Mierde  
van de Zanden, Hendrina + moeder van *   
van Rooij, Cornelis bruidegom / partij 

anderzijds 
  

van de Put, Willemijn bruid / partij anderz.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
Smits, J. junior (subst.) secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
116 en 116v, fiche 4, 
rij 5 

Borgbrief  25-2-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Andel, Jan president   
Vroomans, Thomas schepen Hoogemierde  
van de Zanden, Maria e.v. * requirante Bladel  
Lievens, Jan *    
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

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

Testament  1-3-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Willem * testateur Lage Mierde  
van Loon, Adriaantje Peters e.v. * testatrice (ziek)   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zanden, Wouter schepen   
Smits, J. (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v t/m 120, fiche 4, 
rij 5 

Aflossing / kwitantie  27-3-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurentius, Hr. Adrianus predikant / 
administrateur 

Laage Mierde  

de Diaconie Arme van Laage Mierde crediteur   
het Corpus van Laage Mierde regenten / debiteurs   
Huijbregts, Hendrik Peter geldschieter 1695   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
Vromans, Thomas getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120v en 121, fiche 5, 
rij 1 

Aflossing / kwitantie  29-3-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurentius, Hr. Adrianus predikant / 
administrateur 

Laagemierde  

de Diaconij Armme van Hoogemierdt crediteur   
het Corpus van Hoogemierdt regenten / debiteurs   
de H.Geest Armmen van Hoogemierdt    
Vromans, Thomas schepen Hooge Mierde  
van de Sanden, Jan schepen   
van Heusden, J. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v, fiche 5, rij 1 Borgbrief  12-4-1770 

 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Vroomans, Thomas schepen Hooge Mierden  
van de Zande, Jan schepen   
Krollen, Hendrik requirant Tilborg (Tilburg)  
van Heusden, J. (secretaris)   

 

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

Renonsatie / Afstand van nalatenschap  14-5-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan * renonsant Hooge Mierden  
Patronus, Cathrina e.v. * renonsante   
Masson, Francois # + zoon van *   
Scholt, Antoinetta wed.v. #    
Vromans, Thomas schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

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

Machtiging  14-5-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Johan * constituant   
Patronus, Cathrina e.v. * constituante   
Schoondermark, Daniel schoolmr. / gemacht.   
Vromans, Thomas schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124 t/m 130v, fiche 5, 
rij 1 

Erfdeling  15-5-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Maria Hendrik condividente   
Luijten, Jan Hendrik condivident   
Luijten, Jacobus Hendrik condivident (samen met Maria en Jan)  
  11/12 huijsinge, schuur, 

schop, hoff, aangelag, 2 lopst. 
15 roeden, Hooge Mierde, de 
Hoogstraat 

de gem. straat (o, z), Aalbert 
de Kort (w), de kind. Lambert 
van den Borne (n) 

  ½ Beemd (noordw.) 30 
roeden, de Langvoort 

de gem. Aa (o), de gem. hijde 
(w), Cathrina Cools (z), 
Gijsbert van de Zanden (n) 

  ½ den Grooten Beemd op 
Hongeren (oostw.) 1 lop.45 r 
en Eersel daaraan 45 roeden 

Gerrit Huijbrechts (o), 
Marianna Kools (w), de gem. 
Aa (z), de gemeene heij (n) 

  den Halven Smeel (n) in de 
Arendonkse Straat , 1 lopst. 
18 roeden 

Jacobus van den Borne (o, n), 
Cathrina Cools (w), de straat 
(z) 

  ½ den Halven grooten dries 
(n), 1 lopst. 46 roeden aan de 
Lange ackers 

de kind. Willem v. de Zanden 
(o), Lange ackers (w), Gerard 
Cools (z), Adriaan Merkx (n) 

  den Ongelijken hoek, 2 lopst. 
35 roeden 

Catrina Kools (o), de kind. 
Peter van den Bogt (w), de 
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hijde (z), de kind. Lambert 
van den Borne (n) 

  het Nieuw veld, 1 lopst. 40 r. Jan en Jacobus Kools (o), het 
volgende perceel (w), 
Cornelis van de Sande (z), 
Cornelis van den Heuvel (n) 

  het half  Nieuw veld (o) 45 r. het vorige perceel (o), Jan 
Kools (w), de gem. hij (z) de 
heijde (n) 

  ½ in den Halven ouden dijk 
(n) in de Smisstraat, 1 lopst. 
39 roeden 

de heij (o, w), Jacobus Kools 
(z), de straat (n) 

  den Heijbogt aen de 
Hoogstraat, 1 lopst. 16 roeden 

Mattijs van Mol (o), de heij 
(w), de kind. Willem van de 
Sande (z), Thomas Vromans 
c.s.  (n) 

  bosje aan het Dooijbroek, 15 
roeden 

de kind. Peter Staats (o), Piet 
van Oorschot (w), Piet 
Verbaanderd (z), Hendrik 
Adriaans (n) 

den Arme van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Beursen rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
Luijten, Dorothea * +    
Kools, Peter e.v. *    
Kools, Clasina Peter ^ (Koolen) condividente   
Wittens, Adriaan e.v. ^ mede condivident het Agter eersel  aan eenen 

beemt, 1 lopst. 15 roeden, 
Hooge Mierde, de Sammele 

de wed. Hendrik Luijten (o), 
Hendrik Adriaans (w), 
Adriaan Wittens (z), Jacobus 
Kools (n) 

  den Halven Smeel (w) 39 
roeden in de Arendonkse str. 

Jacobus van den Borne (o), 
de gem. straat (w), Aalbert de 
Cort (z), Cathrina Cools (n) 

  ½ den Langen acker (o), 1 
lopst. 17 roeden 

Adriaan Larmit (o), Catrina 
Kools (w), de gem. heij (z), 
de kind. Thomas Janssen (n) 

Kools, Jacobus Peter condivident ½ het Nieuwveld van Willem 
Beeken (w), 30 roeden, in de 
Smisstraat 

de gemeene heij (o), de heij 
(w), de wed. Hendrik Luijten 
(z), Jan Kools (n) 

  ½ den Ouden dijk (z), 1 lopst. 
39 roeden 

de hijde (o, w), Michiel 
Lurincx (z), de kind. Hendrik 
Luijten (n) 

  ½ den Martens akker, 50 
roeden, in de Lange acker 

Gerrit Kools (o), de kind. 
Hendrik Luijten (w), de kind. 
Willem van de Zanden (z), 
Jan Kools (n) 

  het voorste eersel aan den 
Beemd van Ansem Adriaans 
aan de Sammeling, 45 roeden 

 

Kools, Marianna Peter # condividente   
Dijkmans, Jan e.v. # mede condivident ½ Grooten Beemd op 

Hongeren (w), Hooge Mierde 
met Eersel daaraan 45 roeden 

de eerste 3 condividenten (o), 
Wouter van de Zande (w), de 
heijde (z), de Aa (n) 

Kools, Jan Peter condivident ½ het Nieuwveld (w), 45 
roeden, Hooge Mierde in de 
Hofstraat ? 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
de heijde (w, z, n) 

  de Veldekens in den Ouden 
dijk, 30 roeden 

de heij (o, w), Jacobus Kools 
(z), Michiel Lurincx (n) 

 
  ½ in Martens acker (n), 50 

roeden in de Langackers 
Gerrit Cools (o), de kind. 
Hendrik Luijten (w), Jacobus 
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Kools (z), Jan Baptist Luijten 
(n) 

  den Reijntjes, 50 roeden, in 
de Smisstraat 

Wouter Hermans (o), Jan van 
Hees (w), de kind. Steven 
Verspaandonk (z), Hendrik 
Wittens (n) 

Kools, Gerard Peter (Gerrit) condivident ½ den Grooten dries (z), 53 
roeden, Hooge Mierde in de 
Hoogstraat off Langacker 

Cornelis van de Zande (o), 
Adriaan Wittens (w), Antonij 
van Hest (z), de kind. 
Hendrik Luijten (n) 

  den Vossenhoff in de 
Smisstraat 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
Jacobus van den Borne (w), 
de straat (z), Wouter 
Lemmens (n) 

  ackerke aan den Grooten 
dries in de Langackers, 50 r. 

Antonij van Hest (o), Jacobus 
Kools (w), de kind. Willem 
van de Sande (z), Jan Baptist 
Luijten (n) 

  heijveld van Peter Meelis, 1 
lopst. aen de Suetrijt off 
Broekstreep 

de erven Masson (o), de kind. 
Peter van den Bogt (w), 
Jacobus van den Borne (z), 
Gerard Huijbrechts (n0 

  het Breevens veld de heijde 
  den Heijkant, 50 roeden de straat (o), de verkrijger 

(w), Adriaan Larmit (z), de 
kind. Willem v.d. Zanden (n) 

Verster, A. (het Comptoir van -) rentmr. / rentheffer   
Kools, Cathrina Peter condividente ½ Beemd aan de Lankvoort, 

30 roeden 
de Aa (o), de gem. heij (w), 
de Abdij van Everbode (z), de 
eerste 3 condividenten (n) 

  den Hijkant, 50 roeden, in de 
Hoogstraat 

de verkrijgster (o), de kind. 
Peter van den Bogt (w), de 
kind. Lambert van den Borne 
(z), Adriaan Kerks (n) 

  de Halven Smeel (n), 39 
roeden, de Arendonkse straat 

Jacobus van den Borne (o), 
de straat (w), Ariaan Wittens 
(z), de kind. Hendrik Luijten 
(n) 

  ½ den Langen Acker (w), 1 
lopst. 18 roeden in de 
Hoogstraat 

Adriaan Wittens (o), de 
verkrijgster (w), de heijde (z), 
Hendrik Janssen (n) 

  1/12 huijsinge, schuur, schop, 
aangelag, 2 lopst. 15 roeden, 
Hooge Mierde, de Hoogstr. 

de gem. straat (o, z), Aalbert 
de Kort (w), de kind. Lambert 
van den Borne (n) 

Smits, Johan momboir    
Vroomans, Thomas schepen   
van de Sande, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131, fiche 5, rij 2 Verklaring  betr. niet hebben van bezittingen 12-8-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Maria wed.v. Anthonij van 
Loon 

bruid / deponente   

van Loon, (kind) Anthonij    
Luijten, Wouter bruidegom Lagemierde  
van de Sande, Wouter schepen   
Vromans, Thomas schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v en 132, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  4-9-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Laagemierden  
van de Zande, Jan schepen   
de Laat, Cornelia requirante Baal Hertog (Baarle Hertog)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132 t/m 134, fiche 5, 
rij 2 

Overeenkomst  8-9-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adrian voogd / partij enerz.   
Hermans, Jan voogd / partij enerz. Poppel  
van Vessem, (kind) Johan  partij enerzijds   
van Vessem, Johan + e.v. *  Lagemierden  
Nouwens, Johanna + *    
Vingerhoets, Peter  2e e.v. * partij anderzijds   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zanden, Jan schepen   
van de Zanden, Wouter (v.d. Sande) schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgstelling  20-9-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scholt, juffr. Anthonetta wed.v. 
Francois Masson * 

verkoopster alle vaste goederen, Mierde  

Hijmans, Adriaan oom van * / borg / 
secretaris 

Sunderd (Zundert)  

Vroomans, Thomas schepen Lage Mierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v, fiche 5, rij 3 Borgbrief  13-10-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Adriaan requirant / a.s. 
bruidegom 

(geb. H.Mierde) Hoog Loon 
(Hoogeloon) 

 

Vromans, Thomas schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport van roerende goederen  17-10-1770 

 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van den Bogt, Adriaantje transportante   
Adriaans, Hendrick oom / momboir   
van den Bogt, Jan (van den Bocht) broer / verkrijger   
van den Bogt, Peter + * vader / erflater Hoogemierde  
Adriaanse, Adriaantje + e.v. * moeder / erflaatster   
Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137, fiche 5, rij 3 Borgbrief  29-11-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Jan Baptist (Crollen) requirant / a.s. 
bruidegom 

Stantdaerbuijten 
(Standdaarbuiten) 

 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Schoormans, Laurens schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v en 138, fiche 5, 
rij 3 

Borgbrief  30-11-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Francis Aelbert Jan requirant / a.s. br.gom Hilvarenbeek  
van Hasendonk, Cornelis schepen Laagemierde  
van de Sanden, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

In bewaring stelling van penningen i.v.m. afhandeling nalatenschap 
in marge: cassatie 1777 

30-11-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scholt, mej. Antonetta wed.v. * comparante / 
deponente 

  

Masson, Francois + * vroeger secretaris   
Masson, Francois zoon   
Masson, Jacobus zoon   
Masson, Cornelia dochter   
Masson, Jan # vader van * nu wonende in Rotterdam  
Patronus, Catharina  + e.v. #  Hooge Mierde  
van Heusden, Jan secretaris   
van Hasendonk, Cornelis schepen 1770 en 1777   
van de Sande, Wouter schepen   
van de Water, Abraham schepen 1777   

 

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

Testament  26-1-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Jacobus * testateur Hulsel  
Daniels, Elisabet e.v. * testatrice (ziek)   
Daniels, Hendrik broer / gelegateerde   
Daniels, Jenneke zuster / gelegateerde   
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van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan (Hendrikx) schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Machtiging  26-1-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Peter borgemr. / constituant Hulsel  
van der Ceelen, Jan gemachtigde   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop leenboek verbrand in 1762 9-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Peter verkoper Hoogemierde  
Verbaandert, Lambert koper Leengoed van Bogaerde, 10 

bunderen, Nedermierde (met 
12 manschappen over 4 
bunderen) 

 

Uitenbogaart, Daniel klerk Raad v. Brabant 
/ gemachtigde 

sGravenhage  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. verkochte runderen  23-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Lambert verkoper / deponent   
Goris, Marten idem   
Pasmans, Jan idem   
van Leent, Tist idem   
Smeurs, Jan koper Raamsdonk  
Vromans, Thomas president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. verkochte runderen  23-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij verkoper / deponent Laagemierde  
Luijten, Anthonij idem   
Lemmens, Jan idem   
Willems, Cornelis Peter idem   
Smeurs, Wouter koper Wasbeek (Waspik ?)  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
146 en 146v, fiche 5, 
rij 5 

Transport van roerende goederen  26-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fredricx, Dirk * (Frederiks) transportant   
van den Bergh, Catharina + 1e e.v. *   
Fredricx, Adriaantje dochter 1e huw. / 

verkrijgster 
  

Vromans, Thomas schepen Laagemierde  
Schoormans, Laurens schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  13-3-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Pero requirant /a.s. br.gom (geb. H. Mierde) Dorst  
Schoormans, Laurens schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148 t/m 149v, fiche 5, 
rij 5 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  24-3-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jacobus momboir / part.enerz.   
Verstraalen, Jan idem   
Aarts, (onm.kind *) Anthonij partij enerzijds   
van Massenhoven, Anna Cornelia + moeder van *   
Aarts, Anthonij bruidegom / partij 

anderzijds 
  

van Laarhoven, Amarens bruid / part.anderzijds   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens schepen   
Lemmens, Jan B. schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150 en 150v, fiche 5, 
rij 5 

Verklaring betr. niet voorkomen besmettelijke 
ziekten onder rundvee 

3-4-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas president / deponent Hooge- en Laagemierde en 
Hulsel 

 

Schoormans, Lourens schepen / deponent   
Lemmens, Jan Baptist idem   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van de Zande, Wouter idem   
van der Ceelen, Peter idem   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Dun, Catharina wed.v. Anthonij 
Swagemakers 

requirante de Tulderse hoeve  

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

Transport van roerende goederen  13-4-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Weijers, Simon ^ weduwn.v. # transportant Hulsel  
Peters, Catharina Hendrik #    
Willems, Francis + 1e man van #   
Willems, Peter Frans * transportant Laagemierde  
Willems, Hendrik Frans schoonz. (=stiefzoon ) 

van ^ / broer van*/ 
verkrijger  

  

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v t/m 156, fiche 6, 
rij 1 

Erfdeling  1-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Catharina * condividente   
Paridaans, Jan e.v. * mede condivident Hulsel  
  de keuken, ½ kelder, koestal, 

2/3 schuur, 2/3 dries en hof, 
ca. 2 lopst. , Hulsel 

 

  de Wiel met het stukske in 
den Raapbocht, ca. 11 lopst. 

 

  2/3 de Litsvoort (n) (heij en 
gagelvelden) ca. 2 lopst. 

 

  2/3 den Grooten acker (n) 
met 2/3 hof daaraan, ca. 30 
lopst. 

 

  2/3 den Wielbeemt (n), 2 
lopst. 

 

  2/3 den Arting (z), ca. 6 lopst.  
  de Steenovense busch, ca. 2 

lopst. 
 

  2/3 in de heij, ca. 41 roeden  
  heijvelt de Postelse kant, ca. 

1 lopst. 
 

  2/3 de Peerts weij, 3 lopst.  
de Abt van St. Truijden rentheffer   
Koolen, Jan condivident Kasteren (Casteren)  
  kamer, ½ kelder (o), 

schaapskooij, 1/3 schuur (o), 
1/3 dries en hof, ca. 1 lopst., 
Hulsel 

 

  den Kalver weij, ca. 3 lopst. 
30 roeden 

 

  1/3 den Arting (n), ca. 2 lops.  
  1/3 de Wiel beemt (z), ca. 1 

lopst. 
 

 
  parceel hooijvelt aan de 

Wielbeemt, ca. 1 lopst. 
 

  1/3 de Litsvoort (z), ca. 1 lop.  
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  1/3 den Grootacker (z) en 1/3 
den Hof (n),  

 

  1/3 de heij  
  1/3 de Peerts weij (z), ca. 2 

lopst. 
 

  de Quaaij peerts weij, ca. 2 
lopst. 

 

  ½ parceel hooij, Netersel, ca. 
3 lopst. 

 

Koolen, Elisabet + #    
Vissers, Jan weduwn.v. # condivident Netersel  
  ½ parceel hooij, Netersel, ca. 

3 lopst. 
 

  parceel hooijwas, Netersel, 3 
lopst. 

 

  500 gulden  
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156v en 157, fiche 6, 
rij 2 

Renuntiatie (Renonsatie) / Afstand  1-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Bartel # renonsant Bladel / (deel in) hoeve etc., 
Hulsel en percelen onder 
Netersel 

 

Koolen, Catharina * verkrijgster / kind van 
1e vrouw van # 

  

Paridaans, Jan e.v. * mede verkrijger   
Koolen, Jan verkrijger / zn. van 1e 

vrouw van # 
  

Vissers, Jan wedn.v. ^ verkrijger   
Koolen, Elisabet + ^ dochter van 1e vrouw 

van # 
  

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v t/m 158v, fiche 
6, rij 2 

Transport van roerende goederen / 
overeenkomst 

 6-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oorschot, Peter Wouter e.v.* transportant Hoogemierde  
Peeters, Anneke Hendrik * transportante   
van Leendt, Jacobus # verkrijger / zoon v. *   
van Laarhoven, Jenneke e.v. #    
van Leendt, Jacobus + vader van #   
van Leendt, Catharina zuster van #   
Vromans, Thomas schepen   
Lemmens, Jan B. schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
 

159 en 159v, fiche 6, 
rij 2 

Borgbrief  11-5-1771 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Horsten, Thomas requirant (geb. Hulsel) Reusel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. hagelschade / onweer  1-6-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas president / deponent   
Schoormans, Lourens schepen / deponent   
van Haasendonk, Cornelis idem   
van de Zanden, Wouter idem   
Althoffer, Jacobus stadhouder / deponent   
  Hooge Mierde het Kaalders 

Roode 
 

  Laagemierde  
  Dun (Hilvarenbeek)  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v t/m 162v, fiche 
6, rij 2 

Machtiging  11-6-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Marten constituant Hulsel  
Vallie, Carolus Henricus notaris / gemachtigde Antwerpen  
van de Sanden, Peter + broer / erflater Antwerpen  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  18-6-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Nicolaas verhuurder Laagemierde  
Deelien, Nicolaas (Delien) huurder huijsinge, hof, deel aangelag, 

ca. 1 lopst. Laagemierde, het 
Vloijeijnde 

 

  Landt in de Braak, 5 lopst. 22 
roeden 

 

  den Agtersten Hangbeemt, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  Jan Meeuwsen beemd, 2 
lopst. 24 roeden 

 

  ½ aansteede van Gijsbert 
Huijsmans, 3 lopst. 31 roeden 

 

  Landt in de Gagelbogt, 1 lop.  
 

  het Agterste Landt, 2 lopst. 
25 roeden 
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  het Quaat Eusel agter de 
Gagelbogt, 3 lopst. 4 roeden 

 

  het Nieuw velt, 3 lopst. 22 r.  
Vromans, Thomas schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  6-7-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Anneke requirante (gehuwd) (geb. L. Mierde) Reusel  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166 en 166v, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  17-7-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Anneke e.v. * requirante  (geb. Hulsel)  
Verdonk, Adriaan *  Hilvarenbeek  
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrix, Marcelis Jan (Hendrikx) schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167 t/m 171v, fiche 6, 
rij 3 

Erfdeling  16-8-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heesch, Adriaan e.v. * mede condivident   
van den Heuvel, Maria * condividente keuken, stal, schuur, ½ 

middelste en agstersten hof, 
hofke bezijden de schuur, 
samen ca. 38 roeden, 
Hoogemierde, in ’t 
Kuijlderroode, de Koestraat 

 

  ¾ landt en groes agter de 
schuur, het geheel 1 lopst. 40 
roeden 

 

  ¾ het Landt voor de Rijt, het 
geheel 2 lopst. 44 roeden 

 

  ¾ dries tegen den hof, 1 
lopst. 54 roeden 

 

  ¾ de Rijt met den dries, het 
geheel 4 lopst. 10 roeden (de 
4 laatste percelen zijn nu een 
geheel genaamd: het 
Aangelag, 10 lopst. 28r.)  

 

  den Geeracker, 2 lopst.  de gem. straat (o, n), Jacobus 
Luijten (w), Jan Baptist van 
Leendt (z) 

  het Heijvelt bij het Lijbroek, 
4 lopst.  

de gem. straat (o), Jan 
Adriaans (z), Jacobus Luijten 
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(w), een wegske (n) 
  het Heijvelt bij het Lijbroek, 

45 roeden 
de gem. straat (o), heijvelt 
(z), houtboske (w), Jacobus 
Willems (n) 

  ackerlant bij het Leijbroek of 
het Maaijen ackerke, 1 lopst. 
40 roeden 

Willem Martens (o), Jan 
Lemmens (w, n), een wegske 
(z) 

  ½ het Beek ackerke (w), 27 ½ 
roeden 

de andere helft (o), de aanstee 
(z), de kind. Peter van 
Diessen (w), de kind. Peter 
Staas (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
van den Heuvel, Cornelis condivident de kamer, schop, ’t klijn 

hofken aan ’t huijs, ½ de 
middelste en agtersten hof, 
samen ca. 30 roeden 

Jan Pasmans dries 

  ¼ landt en groes agter de 
schuur, het geheel 1 lop. 40 r. 

 

  ¼ het Landt voor de Rijt, het 
geheel 2 lopst. 44 roeden 

 

  ¼ dries tegen den hof, 1 
lopst. 54 roeden 

 

  ¼ de Rijt met den dries, het 
geheel 4 lopst. 10 roeden (de 
vier laaste percelen zijn nu 
een geheel, genaamd: het 
Aangelag, samen 10 lop. 28 r. 

 

  ½ het Beekackerke, 27 ½ r. Willem Martens (o), de 
andere helft (w), de aanstee 
(z), de kind. Peter Staas (n) 

  het Hijvelt bij de Vonderpat, 
1 lopst. 15 roeden 

Jan Lemmens (o), ’t klooster 
van Everbode (w), Hendrik 
Verbaandert (z), de 
Vonderpat (n) 

van den Heuvel, Anthonij eerder (ged.) eigenaar   
van den Heuvel, Anna eerder (ged.) eigenares   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 t/m 173, fiche 6, 
rij 4 

Verhuur in plaats van huurpenningen: 
onderhoud kind 

5-9-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Jacobus verhuurder / momboir   
Zeegers, Jan (Seghers / Seegers) toesiender   
van Diessen, (4 onm. kind.*) Peter verhuurders   
van den Heuvel, Anthonij huurder huijsinge, schuur, stal, hof en 

aangelag, etc., Hoogemierde 
op den Bergh 

 

van de Zande, Wouter eerder gebruiker / 
huurder 

  

van Diessen, Maria gebrekkig kind *   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v t/m 175, fiche 6, 
rij 4 

Testament  8-9-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Nieuwenhuijsen, Peter * testateur (ziek) Hulsel  
van Netersel, Anneke Jan Peter e.v. * testatrice   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175v en 176, fiche 6, 
rij 5 

Borgbrief  22-9-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Peternella requirante / a.s. bruid (geb. Hulsel)  
Verhof, Cornelis a.s. bruidegom Alphen  
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v en 178, fiche 6, 
rij 5 

Toestemming huwelijk / ondertrouw fol. 177 is overgeslagen 22-9-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoeven, Johanna wed.v. Johannis 
van de Water 

toestemster   

van de Water, Hendrika dochter / a.s.bruid   
Nicollier, Jan Francois weduwn.v. 
Allegonda Wolffsteijn 

mr. kleermaker / a.s. 
bruidegom 

sHertogenbosch  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v t/m 179v, fiche 
6, rij 5 

Machtiging betr. ophalen kleding en roerende 
goederen 

28-9-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Johan constituant Hooge Mierde (eerder 
gewoond in Rotterdam) 

 

de Vries, Lucia e.v. Daniel 
Schoondermark 

gemachtigde Hooge Mierde  

Bruijninga commis Rotterdam  
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
 

180 t/m 181v, fiche 6, 
rij 5 

Testament  30-9-1771 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
van Heusden, Jan secretaris   
Koolen, Maria wed.v. Hendrik 
Panenborgh en van Peter de Voogt 

testatrice (ziek) Lagemierde  

Panenborgh, Helena dochter / gelegateerde kamer met den hof bij den 
schutsboom 

 

  1 lopst. in het Aangelag met 
de hegh daar nevens 

 

Panenborgh, Peter zoon   
 

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

Verhuur  7-10-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Maria wed.v. Hendrik 
Panenborg en Peter de Voogt 

verhuurster Lagemierde  

Castelijns, Pieter huurder huijsinge, hof, weij en 
ackerlanden aan den 
Schutsboom 

 

Dijkmans, Peter huidige bewoner   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  17-10-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jacobus Peter requirant / a.s. 
bruidegom 

(geb. Hulsel) de Maade / 
Made 

 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184v t/m 187v, fiche 
7, rij 1 

Erfdeling betr. bezittingen te Loon op Zand en 
Sprang !! 

15-11-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Brent, Jan e.v. * mede condivident Loon op Zand  
Verhoeven, Johanna * condividente huijs, schuur, 14 ½ hont zaaij 

en weijlant, Loon op Zant, de 
Efteling 

Cornelis Cleijn c.s. (o), Peter 
Brent (w), de straat (z), de 
gemeene wegh (n) 

  ca. 3 hont zaaij en weijlant de wed. Anthonij van 
Broekhoven (o, z), Willem 
Snoeren (w), Adriaan Frijsen 
(n) 

  een hondt saaijlandt Cornelis Vriente (o), Willem 
Snoeren (w), Jan van …… 

   ….Broekhoven (z), Gijs van 
der Plas (z) 
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  ¾ hont saijlant op den 
Haijkant 

de gem. wegh (o), Cornelis 
Clijn (z, w), Hendrik Snoeren 
(n) 

  1 hont saaijlandt op de 
Efteling 

de wed. Willem Bastert (o), 
Jan Dragonders (w), de wed. 
Michiel van Laarhoven (z), 
Cornelis Clijn (n) 

  ¾ hont saijlant op de Efteling Gijs van der Plas (o, z), Peter 
Couwenberg (w), Gerrit 
Couwenberg (n) 

  ca. 6 hont heijde op de 
Efteling 

Cornelis Clijn (o), Gerrit 
Couwenberg (w), Peter Brent 
(z), de gemeene heijde (n) 

Castelijns, Pieter Martinus weduwn.v. 
Maria Verhoeven 

condivident   

Castelijns, (7 onm.kind.) Pieter 
Martinus (Casteleijns) 

condividenten huijs, 14 hont zaaij en 
weijlanden, Sprang 

Goijaart Snoeren (o), de 
straat (z), Johanna Leempoel 
(w), ……… (n) 

  parceel zaaijlandt, 3 ½ hont, 
Venloon 

Pieter Martinus Castelijns (o), 
de gem. wegh (z), Jan 
Freijsen (w), Cornelis Swaans 
(n) 

Verhoeven, Gerrit # + (schoon)vader /erflater Venloon of Loon op Zant  
Snoeren, Janneke + e.v. # (schoon) moeder / 

erflaatster 
  

van Hasendonk, Cornelis schepen Hooge- en Lagemierde  
van de Sande, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Overeenkomst  3-12-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Voort, Dirk e.v. * partij enerzijds   
van der Aa, Catharina * partij enerzijds   
Leppens, Josijn (2e vrouw)wed.v. 
Adriaan van der Aa 

partij anderzijds   

van der Aa, Dirk momboir   
Leppens, Jan momboir   
van der Aa, (onm.kind) Adriaan partij anderzijds   
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190 t/m 191, fiche 7, 
rij 2 

Verhuur  9-12-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Jacobus verhuurder   
van der Zanden, Jan huurder huijsinge, hof, aangelag, 

Hulsel 
 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191v en 192, fiche 7, Borgbrief  9-1-1772 
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rij 2 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anna Maria requirante / a.s. bruid (geb. Hoogemierde)  
Lemmens, Peter Adriaan a.s. bruidegom Westelbeers  
Schoormans, Lourens schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v en 193, fiche 7, 
rij 2 

Machtiging betr. afhandelen verkoop / 
transport 

gemachtigde (toonder) niet vermeld 24-3-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Poulus constituant / verkoper Lagemierde  
de Cort, Marten koper ¼ huijsinge en hof, Aerle 

onder Tilborgh (Tilburg) 
 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter schepen   
Tetmenger, G.C. gemachtigde? /getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193 t/m 194, fiche 7, 
rij 2 

Aflossing / kwitantie  24-3-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Jan secretaris / 
kerkmeester L. Mierde 

  

de kerk van Lagemierde creditrice   
het Corpus van Hoogemierde debiteur   
Zegers, Adriaan Goijaart (Seegers) geldschieter 1689   
Schoormans, Lourens schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v en 195, fiche 7, 
rij 3 

Aflossing  (gedeelte) / kwitantie  25-3-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Jan secretaris / 
administrateur v. * 

  

van Beverwijk, Gijsbert * crediteur   
het Corpus van Hulsel debiteur   
Deurkant, Peter geldschieter 1676   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Sanden, Wouter schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v en 196, fiche 7, 
rij 3 

Borgbrief  8-4-1772 

 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Castelijns, Jan requirant / a.s. br.gom (geb. Hulsel) Baarle 
(Baronije van Breda) 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Hendriks, Marcelis Jan (Hendrikx) schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196v t/m 202v, fiche 
7, rij 3 

Erfdeling  11-4-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Cornelis Goris + erflater Lagemierde aan den 
Braakhoek 

 

Snelders, Cornelis  condivident 1e staak   
Snelders, Martinus condivident idem   
Snelders, Jenne *** condividente idem   
Versant, Hendrik e.v ***.    
Snelders, Eijke ### condividente idem   
Adriaanse, Leendert e.v. ###    
Snelders, Gijsberdina condividente idem   
Snelders, Hendrik + e.v. * (Snellaarts) vader condiv. 1e staak   
Otten, Jenneke Goris * + moeder condiv. 1e st. ½ woningske (voorheen 

schuur), hof in het aangelag, 
stukje ackerlandt in het 
aangelag (z) ca. 3 lopst. 
Lagemierde, den Braakhoek 

 

  heijvelt de Ketellapper, 
Lagemierde, 1 lopst.  

de condividenten 

  den Looijacker nu: den 
Beersacker, 46 ½ roeden, 
Lagemierde 

Jacobus Vinken, Steven 
Paridaans 

  ½ den Voorsten Heijlaaren 
beemt, ca. 48 roeden,  

de Aa, de condividenten 

  het heijvelt agter Govert 
Marellus (Marcelis ?) 

 

  het Bugtje, 1 lopst. 13 roeden de gem. straat, Adriaan van 
de Sande 

  ½ heijveld bij Dun, het 
geheel 40 roeden 

Peter Daamen 

  ackerlandt den Ketellapper, 
het geheel 1 lopst. 45 roeden, 
Hulsel 

de gemeene heijde, Marten 
van de Zande 

  heijde  bij den Ketellapper, 
het geheel 1 lopst. Hulsel 

Jan Swaans, de condividenten 

  ½ weijveld het Beers schut, 
het geheel 45 roeden, Hulsel 

de condividenten (o), de 
gemeente (w), Simon de 
Leest (z), Cornelis Seebregts 
(n) 

  het Eeusel, 1 lopst. Hulsel de gemeente (o), Marten 
Goris (w), Hendrik Dirks (z), 
Simon de Leest (n) 

Zebregts, Dirk (Seebregts) condivident 2e staak   
Zebregts, Cornelis condivident idem   
Zebregts, Jan + e.v. # vader condiv. 2e staak   
Otten, Adriaantje Goris # + moeder condiv. 2e st. ½ woningske (voorheen 

schuur) met de Korte vooren, 
ca. 1 lopst., Lagemierde aan 
den Braakhoek 

 

  ½ den Dries, het geheel 1 
lopst. 11 roeden, L. Mierde 

de gemeene heijde, Corstiaan 
Roevens 
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  1/3 den Heijlaaren beemt 
over de Aa, ca. 48 roeden 

de condividenten, Jacobus 
van de Ven 

  ½ het hijvelt bij Dun, het 
geheel 40 roeden 

Peter Damen 

  ½ weijvelt het Beerschut, het 
geheel 45 roeden, Hulsel 

Godefridus Deelen, de 
condividenten 

Woestenborg, Gerrit condivident 3e staak   
Woestenborg, Anneke ^ condividente idem   
Merquen, Paulus e.v. ^ mede condivident   
Woestenborg, Dirk + e.v. ** vader condiv. 3e staak   
Otten, Willemijn Goris ** + moeder condiv. 3e st. het Land in den Bosch acker, 

1 lopst. 30 roeden, L. Mierde 
aan den Braakhoek 

Adriaan van de Zanden (o), 
Corstiaan Roevens (w), 
Hendrik Swaanen (z), 
Jacobus Vinken (n) 

  den Donk, 3 lopst. L. Mierde Jan Lemmens (o), Jacobus 
Vinken (w), de gem. Aa (z), 
Peter Daamen (n) 

  heijvelt agter den Bogt, 1 
lopst. , Lagemierde 

de condividenten (o, z), 
Adriaan Mulders (w), Jan 
Lemmes (n) 

  den Lemmens Bogt, 1 lopst. 
31 roeden, Hulsel 

de gemeente (o, n), de 
condividenten (w) 

van Dooren, Maria ## condividente 4e staak   
van Diessen, Adriaan e.v. ## mede condivident   
van Dooren, Anthonij + e.v. ^^ vader condiv. 4e staak   
Otten, Anneke Goris ^^ + moeder condiv. 4e st. som geld van 5 gulden en 5 

stuijvers 
 

van Oosterwijk, Jan condivident 5e staak   
van Oosterwijk, Elias e.v. *# vader condiv. 5e staak   
Otten, Magriet Goris *# moeder condiv. 5e st. ½ de Lange vooren (o) ca. 1 

lopst. 11 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

Steven Paridaans (o), de 
condividenten (z) 

  ½ den Dries, het geheel 1 
lopst. 11 roeden 

Dirk Sebregts (o), de 
condividenten (w), Steven 
Paridaans (z), Corstiaan 
Roevens (n) 

  1/3 den Heijlaaren (o) Nicolaas van Beers (o), de 
condividenten (w), Jacobus 
van de Ven (z, n) 

  de Hoek heijde, 30 roeden, 
Hulsel 

Adriaan van de Zande (o), de 
gemeente (w), Corstiaan 
Roevens (z), de condivid. (n) 

Dijkmans, Wouter vroeger momboir   
den Armen van Laagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everbode rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203 en 203v, fiche 7, 
rij 4 

Borgbrief  23-4-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Wouter requirant / a.s. br.gom (geb. Hooge Mierde)  
de Bons, Wilhelmina a.s. bruid Etten  
Schoormans, Laurens schepen   
Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
204 t/m 206v, fiche 7, 
rij 4 

Erfdeling  19-9-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Marten condivident 1e staak   
van de Sanden, (2 kind. *) Marten condividenten idem   
Schellekens, Ida + moeder v. * huijske en hof, genaamt de 

Nagtegaal met ½ aangelag, 5 
lopst.  32 roeden, Hulsel 

de Couwenberg (w), Peter 
van den Borne (z), Jacomijn 
Hulselmans (n, o) 

  2/3 het Looijken, 2 lopst. , 
Hulsel 

Peter van den Borne (o, z), 
Jacomijn Hulselmans (w), de 
moole(molen) pat (n) 

  ½ het Hijvelt, 4 lopst. , Hulsel de Couwenberg straat (o), 
Peter Dircx (w, n ), Jacomijn 
Hulselmans (z) 

  ½ Truijen bugtje, 1 lopst. , 
Hulsel 

de heij (o, n), Jacomijn 
Hulselmans (w, z) 

  ½ de Quaaij heijvelden, 1 
lopst. 30 roeden, Hulsel 

de heijde 

Hulselmans, Jacomijn # condividente 2e staak   
Sweens, Jan e.v. # mede condivident huijs, schuur, schop, ½ 

aangelag, 5 lopst. 32 roeden, 
Hulsel 

de heijde (o), de verkrijgster 
(w, z), Marten van de Sande 
(n) 

  1/3 het Looijken (w), 1 lopst.  Marten van de Zanden (o), 
Jan Trompen (z, w), den 
meulenpat (n) 

  ½ het Heijvelt (z), 4 lopst. Marten van de Sanden (o), 
Hendrik Versant (w), Peter 
Ansem Dircx (z), Frans van 
der Ceelen (n) 

  ½ Truijen bugtje (z), 1 lopst. de heijde (o), de verkrijgster 
(w), Peter en Cornelis van 
Rijthoven (z), Marten van de 
Zanden (n) 

  het Heijvelt over Truijen 
bugtje, 7 lopst., Hulsel 

de verkrijgster (o), Simon de 
Leest (w, z), de heijde (n) 

  het Ven (heijde), 1 lopst. de heijde 
  stuk land, 3 lopst., Hulsel de heij (o), Jan Adriaans (w), 

Jacobus Lemmens (z), de 
verkrijgster (n) 

  ½ de Quaaij heijvelden of 
Dirk Hermans heijvelden, 1 
lopst. 30 roeden 

de heijde 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Abt van St. Truijden rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
Tetmenger, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207 t/m 208, fiche 7, 
rij 5 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  19-9-1772 

 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircs, Corstiaan (Dircx / Dirkx) momboir / part.enerz.   
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van de Sande, Jan toesiender / part.enerz.   
van de Sande, (2 onm. kind.* ) Marten partij enerzijds   
Schellekens, Ida + moeder van *   
van de Sande, Marten bruidegom / partij 

anderzijds 
Hulsel  

Schotel, Jenneke bruid / part. anderzijds   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
Tetmenger, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208v en 209, fiche 7, 
rij 5 

Testament  2-10-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborgh, Adriaantje e.v. * testatrice / moeder van 
# 

Hulsel  

Trompen, Jan *    
Verhagen, (3 kind. # ) Michiel erfgenamen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209v en 210, fiche 7, 
rij 5 

Borgstelling / pandstelling  16-11-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Laurens president Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Huijbregts, Willem schepen   
Verbaandert, Peter pandgever het Ven (hooijvelt), 

Hoogemierde 
de kind. Hendrik 
Verspreeuwel (o, w), de 
Kruijsvelden (n) 

  Landt aan de Molenstraat, 
tijne het Grut, 1 lopst. 

 

Verbaandert, Elisabeth  dochter / a.s. bruid   
Leenaarts, Jan Baptist a.s. bruidegom   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210v, fiche 7, rij 5 Borgbrief  16-11-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Laurens president   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Huijbregts, Willem schepen   
Verbaandert, Elisabet requirante / a.s. bruid Hoogemierde  
Leenaarts, Jan Baptist a.s. bruidegom Turnhout  
Verbaanderd, Pieter borg   
van Heusden, J. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211 en 211v, fiche 7, 
rij 5 

Borgbrief  6-11-1772 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostaden, Hendrik requirant /a.s. br.gom (geb. Laagemierde), 
Hilvarenbeek 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Antonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212 en 212v, fiche 8, 
rij 1 

Schenking / transport  7-11-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gerven, Willem transportant Alphen (Baronije van Breda)  
de Leest, Simon Jansse gebruiker / verkrijger huijsinge, aangelegen erven, 

Hulsel aan den Heijkant 
 

de Domeijnen van Braband rentheffer   
den Abt van St. Truden (St. Truijden) rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhaagen, Antonij (Verhagen) schepen   
Tetmenger, G.C. getuige (klerk ?)   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  24-11-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Peter condivident 1e staak   
Panenborg, Helena condividente idem huijsinge, stallinge, schuur, 

hof, aangelag etc., 
Lagemierde ontrent den 
Schutsboom 

 

Castelijns, Peter huurder   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
Panenborg, Adriaantje * condividente 2e staak   
Trompen, Jan e.v. * mede condivident obligaties van 219 gulden en 

66 gulden 
 

van de Geevel, Willem rentgelder   
Coolen, Maria +  wed.v. Hendrik 
Panenborg 

moeder / erflaatster Lagemierde  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1 en 2 Index   

 
Einde mei 2010 

 
 
 


