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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 5v, fiche 1, rij 1 Erfdeling  13-2-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snelders, Hendrik + vader / erlater   
Snellaarts, Martinus condivident huijsinge, hof, ca. 1 lopst. 6 

roeden, Lagemierde aan den 
Braakhoek 

Gijsberdina Snellaarts (o, w), 
Leendert Adriaans (z), de 
gemeene heijde (n) 

  de Korte voore (in het 
aangelag) 35 roeden 

Cornelis Sebregts (o), Corn. 
Snellaarts (w), de gem. straat 
(z), Leendert Adriaans (n) 

  de Lange voore (in het 
aangelag), 1 lopst. 

Cornelis Snellaarts (o, n), Jan 
Jacobus Lemmens (w), 
Leendert Adriaans (z) 

  ½ den Dries, 35 ½ roeden de gem. heijde (o), de gem. 
straat (w), Leedert Adriaans 
(z), Cornelis Sebregts (n) 

  1/3 den Heijlaare beemt met 
den Santhorst daar aan, 1 
lopst. 4 roeden 

Nicolaas van Beers (o), Jan 
Baptist van Loon (w), de 
gem. straat (z), Cornelis 
Snellaarts (n) 

  het Looijken, 46 ½ roeden Adriaan van de Sande (o), 
Steven Paridaans (w), de 
wed. Jacobus Vinken (n) 

  het Bugtje, 1 lopst. 13 roeden Gijsberdina Snellaarts (o), de 
kind. Godefridus Deelen (w), 
Adriaan van de Sande (z, n) 

  ½ den Keetelapper, Hulsel, 
(Ketellapper), 1 lopst. 45 r. 

Corn. Snellaarts (o), de gem. 
heijde (w), Marte van de 
Sande (z), Leendert 
Adriaanse (n) 

  22 ½ roeden in het Berschut, 
Hulsel 

Gijsberdina Snellaarts (o), 
den Couwenberg (w), Simon 
de Leest (z), Cornelis 
Sebregts (n) 

  ½ den Lemmenbogt, 1 lopst. de gem. straat (o), Cornelis 
Snellaarts (w), Jan Snelders 
(z), Gerrit Woestenburg (n) 

  ½ het Eusel, 1 lopst. de gem. straat (z), Cornelis 
Snellaarts (o, n) 

  ½ d’ erve bij den Ketellapper, 
1 lopst.  

Steven Paridaans (o), 
Cornelis Snellaarts (w), den 
Couwenberg (n) 

  den Heijvelden agter Govert 
Marcelis, 4 lopst 

den Couwenberg (o), Marten 
Goris (w), Hendrik Snellaarts 
(z), Simon Jansse de Leest (n) 

Adriaans, Leendert e.v. * mede condivident   
Snellaarts, Eijke * condividente parceel akkerlant in het 

aangelag, 35 roeden 
Gijsberdina Snellaarts (o), 
Martinus Snellaarts (w, n), de 
gemeene straat (z) 

  de Lange voore (aangelag), 1 
lopst. 20 roeden 

Martinus Snellaarts (o), Jan 
Jacobus Lemmens (w), de 
gemeene straat (n) 

  ½ den Dries, 35 roeden Martinus Snellaarts (o), de 
kind. Godefridus Deelen (w), 
Steven Paridaans (z), Jan van 
Oosterwijk (n) 

  1/3 den Heijlaare beemt met 
den Santhorst, 1 lopst. 4 r. 

de gem. Aa (o), Tist v. Loon 
(w), Jan van Hoogstraten (z), 
Cornenlis Sebregts (n) 
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  ½ den Keetelapper, 1 lopst. 
45 roeden, Hulsel 

Cornelis Snellaarts (o), Marte 
Snellaarts (w), Marte van de 
Sande (z), Gijsberdina 
Snellaarts (n) 

  het heijvelt bij Dun, 1 lopst.  
Snellaarts, Cornelis condivident woning (voorheen schuur), 

Laagemierde 
 

  de Korte voore, 35 roeden Cornelis Sebregts (o), de 
condividenten (w), de gem. 
straat (z), Marten Snellaarts 
(n) 

  de Lange voore, 1 lopst. de condividenten 
  1/3 den Heijlaare beemt met 

den Santhorst, 1 lopst. 5 r. 
Nicolaas van Beers (o), 
Martinus Snellaarts (w), de 
gemeene Aa (z), Jan van 
Oosterwijk (n) 

  ½ het Berschut, 22 ½ roeden de wed. Hendrik Nouwens 
(o), Corstiaan Roevens (w), 
Gijsberdina Snellaarts (z), 
Adriaan van de Sande (n) 

  ½ den Lemmersbogt, 1 lopst. de gem. straat (o), Jan 
Snelders (w, z), Marte 
Snellaarts (n) 

  ½ het Eusel, 1 lopst Steven Paridaans (o), Marte 
Snellaarts (w, n) 

  het Ven bij de Keetelapper, 1 
lopst. 

Jacomijn Hulselmans (o), de 
gem. heijde (n) 

  ’t heijvelt agter den Bogt, 1 
lopst. 

den Couwenberg (o, w, n), 
Geert Woestenbergh (z) 

Snellaarts, Gijsberdina condividente de Korte voore (in het 
aangelag) 1 lopst. , 
Lagemierde 

Steven Paridaans (o), 
Cornelis Sebregts (w), 
Leendert Adriaans (z), de 
gemeene heijde (n) 

  de Lange voore, 1 lopst. Jan van Oosterwijk (o), Jan 
Jacobus Lemmens (w), Corn. 
Snellaarts (z), Cornelis 
Sebregts (n) 

  het Bugtje, 36 roeden de gem. straat (o), de kind. 
Godefridus Deelen (w), 
Martinus Snellaarts (z), 
Adriaan van de Sande (n) 

  ½ het Berschot, 22 ½ roeden, 
Hulsel 

Cornelis Snellaarts (o), 
Corstiaan Roevens (w), Marte 
Snellaarts (z), de kind. 
Godefridus Deelen (n) 

  het Keetelappers heijvelt, 
Lagemierde 

de condividenten 

Versant, Hendrik e.v. # mede condivident   
Snellaarts, Jenneke # condividente 12 gulden  
den Arme van Laagemierde rentheffer   
den Abt van Everboode (Averbode) rentheffer   
het Comptoir der Domijne van Braband rentheffer   
Verhaagen, Antonij Bartel (Verhagen) schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Tetmenger, G.C. getuige / (klerk ?)   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 t/m 8v, fiche 1, rij 2 Erfdeling  8-3-1773 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Maria condividente 1e staak huijske, hof, 10 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijndt 

Jan Heuvelmans (o, z), 
Marten Gooris (w), Jan van 
Loon (n) 

  1/3 den Dries aan het 
Verbrandt huijs (n), het 
geheel 2 lopst. 1 ½ roeden 

de heijde (o), het middelste 
1/3 part (w) ?, Hendrik van 
de Sande (z), Jan van Dooren 
(n) 

  het Landt in het heijvelt, 1 
lopst. 15 roeden 

de gemeene straat (o), de 
wed. Jan Francis Janssen (w), 
Lambert Verbaandert (z), de 
heijde (n) 

  de Donk Eusel, 2 lopst. 10 
roeden 

de gemeene heijde (o), 
Helena Kools (w, z), Marten 
Gooris (n) 

Riebergs, Jacobus vader 2e staak   
Riebergs, Jenneke * condividente 2e staak   
van den Borne, Jan e.v. *    
Riebergs, Maria ^ idem   
van Hees, Jan e.v. ^  Poppel  
Riebergs, Peternel # idem   
Naaijkens, Anthonij e.v. #    
Riebergs, Jacomijn idem   
Riebergs, Andries condivident 2e staak   
Riebergs, Aelbert idem 1/3 den Dries aan het 

Verbrandt huijs (z), het 
geheel 2 lopst. 1 ½ roeden, 
aan het Mispeleijndt 

de gemeene straat (o, z), Jan 
van Rooij (w), het middelste 
deel (n) 

  ½ de Waater laat (w), 2 lopst. 
7 roeden 

de wederhelft (o), Jan van 
Dooren (w), de wed. Embregt 
Lemmens (z), Arnoldus Aarts 
(n) 

  ½ den Gullen hoek voor de 
Aa, 1 lopst. 4 roeden 

de gem. straat (o), de Aa (w), 
de wed. Hendrik Nouwens 
(z), de wederhelft (n) 

Riebergs, Anthonij vader 3e staak   
Riebergs, Anneke condividente 3e staak   
Riebergs, Maria idem 1/3 den Dries aan ’t 

Verbrandt huijs, (midden) 
de 2 andere percelen (z, n), de 
straat (o), Hendrik van de 
Sande (w) 

  ½ de Waaterlaat (o), 2 lopst. 
7 roeden 

Jan van Roij (o), de 
wederhelft (w), Arnoldus 
Aarts (z), de wed. Embregt 
Lemmens (n) 

  ½ den Gullen hoek voor de 
Aa, 1 lopst. 4 roeden 

de straat (o), de gem. Aa (w), 
de wederhelft (z), Jan van 
Rooij (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Domijnen van Branbandt rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 3 Paspoort  11-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president   
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Lemmens, Jan Baptist schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Beers, Wouter (23 jr.) ca. 5 voet 
lang, matig gezet, bruine ogen, krulhaar 

requirant / metselaar geb. Hoogemierde (gaat 
rondreizen) 

 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 3 toon van Borgbrief (ontlastbrief )  11-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leeuwen, Arnoldus Peter toonder Gestel (bij Eindhoven) / 
Veldhoven 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Antonij schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v en 11, fiche 1,rij 3 Aflossing / kwitantie  18-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus ontvanger in plaats 
van * 

  

Verbaandert, Lambert armmeester * / credit. Lagemierde  
Smits, Johan borgemr. / aflosser   
de Gemeente van Lagemierde debitrice   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v en 12, fiche 1,rij 3 Paspoort  20-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist schepen   

Vroomans, Peter (ca. 21 jr.), lang ca. 5 
voet, matig gezet, blauwachtige ogen, 
zwart gekruld haar 

requirant / 
boerenknecht 

(gaat reizen)  

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Aflossing / kwitantie  29-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurentius, Adriaan predikant / 
administrateur v. * 

Lagemierde  

de Diaconij Armmen * crediteur   
het Corpus van Hoogemierde (regenten) debiteur(en)   
Schoormans, Mattijs Janssen geldschieter 1694   
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v en 14, fiche 1,rij 3 Aflossing / kwitantie  29-3-1773 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Niclaas armmr. / ontvanger Lagemierde  
den Heijligen Geest armen crediteur   
de Regenten van Lagemierde (het 
Corpus) 

debiteuren   

Lemmens, Adriaan geldschieter q.q. 1712   
Janssen, Jacob geldschieter 1703   
Verhagen, Antonij Bartel schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 4 Aflossing / kwitantie  29-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan armmr. / ontvanger Hoogemierde  
de Heijlige Geest Armen crediteur   
de Regenten van Hoogemierde (het 
Corpus) 

debiteuren   

Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v t/m 19v, fiche 1, 
rij 4 

Erfdeling  1-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik * condivident schuur, 1/3 aangelag, 1/3 hof, 
(put en oven samen te 
gebruiken) 

 

  den Bagijnenbogt, 1 lopst. 10 
roeden, Hoogemierde 

Jan Lemmens (o), Matijs 
Martens (w), de straat (z), de 
condivident (n) 

  den Oudendijk, 2 lopst. 40 r. Jan Vroomans (o), Jacobus 
Plompen (w), Cornelis 
Crollen (z), de condivid. (n) 

  de Rijt, 50 roeden Jan Vroomans (o), Wouter 
Hermans (w), de condivid.(z), 
Cornelis Crollen (n) 

  den Ouden bogt, 1 lopst. 33 
roeden 

Jan Lemmens (o), de wed. 
Steven Verspaandonk (w), 
Mattijs Martens (z), Cornelis 
van de Sande (n) 

  1/3 den Tijs akker, ca. 29 
roeden 

Jan Verspaandonk (o, w), de 
wed. Steven Verspaandonk 
(z), het Clooster van 
Everboode (n) 

  het Eersel of weijvelt, 1 lopst. 
4 roeden 

Hendrik Hermans de jonge 
(o), de gem. straat (w), Peter 
van den Borne (z), Jacobus 
van den Borne (n) 

  1/3 heijvelt, 40 roeden  
Hermans, Wouter condivident keuken, opkamer, kelder, stal, 

1/3 hof en aangelag 
 

  den Beemd aan het Merrien 
veld, 53 roeden, H. Mierde 

Cornelis van den Heuvel (o), 
Adriaan  Lemmens (w), 
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Wouter Lemmens (z), de 
gemeente (n) 

  het Sueske, 1 lopst. 55 roeden de kind. Clement Janssen (o), 
Cornelis van de Sande (w), de 
gem. straat (z), het Clooster 
van Everboode (n) 

  het Rijntjes, 25 roeden Jan Baptist van Leent (o), Jan 
Cools (w), Adriaan Larmit 
(z), Hendrik Wittens (n) 

  den Agterste dries, 2 lopst. Jacobus Plompen (o), 
Cornelis Crollen (w), Hendrik 
Hermans (z), Jan Vroomans 
(n) 

  2/3 den Tijs akker, ca. 58 
roeden 

Jan Verspaandonk (o, w), de 
wed. Steven Verspaandonk 
(z), Hendrik Hermans (n) 

  parceel akkerland aan de 
Moolestraat (molenstraat) 

Jan Schoormans (o), Jan 
Lemmens (w), Dingena 
Verspaandonk (z), het 
Clooster van Everboode (n) 

  den Beemt aan de Lankvoort, 
23 roeden 

de heijde (o), de Aa (w), de 
wed. Steven Verspaandonk 
(z), Joost Schoormans (n) 

  parc. heijvelt voor de 
Leijbroeken, 30 roeden 

Walterus Lemmens (o), 
Jacobus Willems (w, n), Jan 
Verspaandonk (z) 

  1/3 heijvelt in de 
Broekstreep, het geheel 40 r. 

Hendrik Hermans (o), de 
wed. Steven Verspaandonk 
(w), Gerrit Huijbregts (n) 

Hermans, Hendrik Hendrik (Dirk den 
jonge) 

zoon v. * / condivident stal, 1/3 hof en aangelag  

  den Breenakker, 2 lopst. 12 
roeden, Hoogemierde 

Cornelis van den Heuvel (o), 
Michiel Lurinx (w, n), Jan 
Vroomans (z) 

  het Wasveld, 3 lopst. Cornelis Willems (o), Jan 
Lemmens (w), de gemeene 
straat (z), Hendrik Adriaans 
(n) 

  den Beemt aan de Hoolstraat, 
58 roeden 

de Aa (o), Hendrik Hermans 
(w), de kind. Lambert van 
den Borne (z), Jacobus van 
den Borne (n) 

  1/3 parceel heijde in de 
Broekstreep, het geheel 40 r. 

Hendrik Hermans (o), de 
wed. Steven Verspaandonk 
(w), Gerrit Huijbregts (n) 

Hermans, Adriaan eerder mede eigenaar   
het Comptoir der Domijnen  rentheffer   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
de kerk van Hoogemierde renthefster   
Huijbregts, Willem president   
Jan Baptist Lemmens schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 5 Borgbrief  7-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Cornelis requirant (geb. Lagemierde) Sprundel  
Verhagen, Bartel schepen   
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van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v, fiche 1, rij 5 Toon van borgbrief  4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Meidenbergh, Johannes toonder Tilborg (Tilburg)  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v, fiche 1, rij 5 Toon van borgbrief  4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smolders, Cornelis toonder Enschot (Oisterwijk)  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v, fiche 1,rij 5 Verklaringen betr. (recht van )overpad 13-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rocka, Jan (64 jr.) deponent Reusel  
Adriaans, Hendrik (56 jr.) deponent Hoogemierde  
Pasmans, Jan (ca. 50 jr.) deponent idem  
Vinken, Peter (ca. 62 jr.) deponent idem  
Lurincx, Michiel requirant idem  
  de Keil (akker)(Kail)  
van Leendt, Jan Baptist eigenaar de Keil (daarvoor gelegen)  
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan B. schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22, fiche 1, rij 5 Toon van borgbrief  4 (5)-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Peternel toonster / a.s. bruid Goirle  
van der Ceelen, Willem a.s. bruidegom Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1,rij 5 Borgbrief  15-5-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Geertruij requirante / a.s. bruid (geb. Lagemierde) Turnhout  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Antonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaringen betr. vroegere verklaringen over 
runderen 

18-5-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Aelbert Jan oud schepen / 
deponent 

Lagemierde  
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Verbaandert, Jan (45 jr.) deponent idem  
Lemmens, Jan (ca. 33 jr.) deponent idem  
het Hoog officie der Stadt en Meijerije 
van sHertogenbosch 

requirant   

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Delien, Huijbert  handelaar in runderen vervoer naar: Seevenbergen 

(Zevenbergen), Rotterdam 
 

Huijbregts, Willem schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 en 25v, fiche 1,rij 5 Machtiging betr. belening v.d. gruijte 10-6-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen / 
constituanten 

Hoogemierde, Lagemierde en 
Hulsel 

 

Uittenboogaart, Daniel klerk v.d. Raad en 
Leenhove v. Brabant / 
gemachtigde 

sGravenhage  

Luijten, Jan Hendrik sterfman Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan B. schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Antonij Bartel schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Antonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  17-6-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bogt, Adriaantje * condividente   
Panenborg, Peter e.v. * mede condivident huijsinge, stal, ½ hof en 

aangelag, ca. 50 roeden, 
Hoogemierde 

de Arendonkse straat (o), Jan 
van den Bogt (w, n), Hendrik 
Huijbregts (z) 

  de Braak, 2 lopst. 27 roeden Jan Schoormans (o), Jacobus 
van den Borne (w), Anthonij 
van Hest (z), Jan van den 
Borne (n) 

  ½ het Bugtje, 36 roeden de Arendonkse straat (o), 
Adriaan Merks (w), Cornelis 
van de Sande (z), Jan van den 
Bogt (n) 

  ½ Nieuw erf aan den Langen 
akker, 1 lopst. 32 ½ roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
de heijde (w, z), Jan van den 
Bogt (n) 

  Nieuw veldt (heijde) agter 
Vuijsten, 2 lopst. 20 roeden 

Mattijs van Mol (o), de gem. 
heijde (w, n), Jan 
Verspaandonk (z) 

  ½ Eersel aan de Sameling,  
47 ½ roeden  

Jan van den Bogt (o), de gem. 
heijde (w, n), de erfgen. 
Arnold Tops (z) 

  ½ het Leen, 1 lopst. de kind. Hendrik Luijten (o), 
den Arme van H. Mierde (w), 
Jan van den Bogt (z), Hendrik 
van Gerven (n) 
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  ½ het Heijvelt in het Leen, 1 
lopst. 

den Arme van Hoogemierde 
(o), de kind. Lambert van den 
Borne (w), Jan v.d. Bogt (n) 

van den Bogt, Jan condivident de scheur (schuur), schop, ½ 
hof en aangelag, ca. 50 
roeden, Hoogemierde 

Peeter Panenborg (o), 
Hendrik Huijbrechts (w), Jan 
Schoormans (z), de 
Hoogstraat (n) 

  den Vijekorf, 2 lopst. 3 
roeden 

Bert de Cordt (de Cort / Kort) 
(o), Mattijs Martens (w), de 
Hoogstraat (z), Hendrik 
Hermans c.s. (n) 

  ½ het Bugtje, 36 roeden de Arendonkse straat (o), 
Peter Panenborg (w, z), 
Jacobus van den Borne (n) 

  ½ Nieuw erf aan den Langen 
akker, 1 lopst. 32 ½ roeden 

Adriaan Merckx (o), de gem. 
heijde (w), Peter Panenborg 
(z), Hendrik van Vessem (n) 

  Nieuw erf (land en heijde) Wouter van Helmondt (o, z), 
de gem. heijde (w), Jacobus 
Plompen (n) 

  ½ Eersel aan de Sameling, 
47 ½ roeden 

Adriaan Larmit (o), Peter 
Panenborg (w), Jan van Gorp 
(z), de gemeene heijde (n) 

  ½ het Leen, 1 lopst. de kind. Hendrik Luijten (o), 
den Arme van Hoogemierde 
(w), Gijsbert van de Sande 
(z), Peter Panenborg (n),  

  ½ heijvelt in het Leen, 1 
lopst. 

den Arme van Hoogemierde 
(o), de kind. Lambregt van 
den Borne (w), Peter 
Panenborg (z), de kind. Jan 
Marten van de Sande (n) 

  ’t heijvelt aan de Bosakkers, 
30 roeden 

Jacobus van den Borne (z), 
Willem Huijbregts (n) 

Adriaanse, Adriana Cornelis + wed.v. ^  moeder / erflaatster Hoogemierde  
van den Bogt, Peter + ^    
het Comptoir der Domijne van Brabandt rentheffer   
Vlijmans, Wouter  rentheffer Hilvarenbeek  
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament in marge: afrekening 15-12-1776 25-6-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vugts, Peter * testateur (ziek) Lagemierde  
Adams, Maria Cornelis e.v. * testatrice / partij 

enerzijds 1776 
  

Vugts, (4 voorkind.) Peter    
……., voorzoon  Maria Adams **    
van Hasendonk, Cornelis schepen (ook 1776)   
Verhagen, Antonij Bartel schepen   
Lemmens, Jan Baptist loco secretaris   
Tetmenger, G.C. (klerk ?) / getuige   
Smolders, Cornelis ** partij anderz. 1776   
de Beer, Jan Anthonij e.v. # voogd / part. anderz. 

1776 
  

Vugts, Maria Peter # partij anderz. 1776   
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Vugts, Arian Peter (onm.) idem   
Vugts, Anna Peter (onm.) idem   
Vugts, Jenne Peter (onm.) idem   
van de Water, Abraham schepen 1776   
van Heusden, J. secretaris 1776   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 en 32v, fiche 2,rij 2 Borgbrief  26-6-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Akkerveeken, Maria requirante / a.s. bruid (geb. Laagemierde) Diessen  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Antonij Bartel schepen   
Huijbregts, Willem loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 35v, fiche 2, rij 
2 

Verhuur  29-6-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Cornelis Francis * verhuurder   
van Loon, Antonetta e.v. * verhuurster Lagemierde  
Roosen, Dirk huurder (wonende te Bladel)  
  huijsinge, schuur, ¾ hof, 2 

gebonten in den schop (n), 6 
lopst. 27 roeden in het 
aangelag (o), Laagemierde 

 

  het Clootje, 48 roeden  
  den Steenakker, 3 lopst. 10 r.  
  2 lopst. 38 r. in den 

Kruijsakker (z) 
 

  den Struijkakker, 2 lopst. 8 r.  
  2 voorste parceelen in de 

Ossen eusel 
 

  2 agterste parceelen in het 
Rijsbroek 

 

  het Gagelveldt, 8 lopst. 19 r.  
  de Gansepoelsakker, 1 lopst. 

54 roeden 
 

  Landt in de Hofstadt, 6 lopst. 
58 roeden 

 

  den Baaijens dries, 2 lopst. 20 
roeden 

 

  het Kalverdrieske, 46 roeden  
  den Huijgelbeemt, 3 lop. 4 r.  
  (het ) Rouke over de Aa, 2 

lopst. 
 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Antonij Bartel schepen   
Tetmenger, G.C. (klerk ?) / getuigde   
Huijbregts, Willem loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 en 36v, fiche 2,rij 2 Machtiging betr. verheffen  9-7-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborgh, Peter momboir / constituant Hoogemierde  
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Colen, Helena Walterus (onm.)   
Uittenboogaart, Daniel klerk v.d. Raad van 

Brabandt / gemacht. 
sGravenhage  

Colen, Walterus nu eigenaar stuk ackerlandt, 6 lopst. met 
het drieske daar aan 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v, fiche 2,rij 2 Verklaring bevestiging eerdere verklaring 10-7-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franken, Norbertus deponent Turnhout (eerder Breda)  
van de Pas, Hendrina wed.v. Michiel 
van Mierlo 

requirante sHertogenbosch  

Verster de Balbian, Johannes notaris sHertogenbosch  
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen Hooge- en Lagemierde  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v, fiche 2, rij 2 Toon van borgbrief  7-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Lodewicus Wilhelmus a.s. bruidegom / 
toonder 

Bladel  

Coolen, Maria a.s. bruid   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 en 38v, fiche 2,rij 3 Verklaringen betr. dodelijk ongeval  17-9-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenberg, Anthonij (in de 20 jr.) dienstknecht bij */ 
deponent 

  

Lemmens, Jan *  Lagemierde  
Palms, Johanna (ca. 20 jr.) deponente   
het Hoog officie der Stad en Meijerije 
van sHertogenbosch 

requirant   

van der Aa, Jan + (ca. 10 jr.) slachtoffer   
van de Waater, Anthonij (van de Water) Mr. chirurgijn / 

deponent 
Bladel  

Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Tetmenger, G.C. (klerk ?) / getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 t/m 40, fiche 2,rij 3 Testament  18-9-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan Adriaan * testateur (ziek) Lagemierde  
Wittens, Jenneke e.v. * testatrice   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Antonij Bartel schepen   
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van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v, fiche 2, rij 3 Verklaring betr. uitgevoerde reparaties 

aan de pastorie van Lage Mierde 
 3-10-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Gerardus metselaarsbaas / 
deponent 

Tilborg (Tilburg)  

Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij Bart schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 t/m 44, fiche 2,rij 3 Erfdeling  4-10-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Anthonet * condividente Hoogemierde  
Janssen, Hendrik e.v. * mede condivident de Welle (groes), 1 lopst. 33 

roeden, Hoogemierde 
de gem. straat (o), Jan Schots 
(w), Adriaantje Fredriks (z, n) 

  den Langenakker, 1 lopst. 30 
roeden 

Cornelis Crollen (o, w), de 
wed. Hendrik Luijten (z), Jan 
Baptist Schoormans (n) 

  ½ den Voorsten daalakker, 1 
lopst. 25 roeden 

de condividente (o), Hendrik 
Verspaandonk (w), Jan van 
den Bogt (z), Adriaan van 
Vessem (n) 

  1/3 Beemt over de Aa met 
den Eersel daaraan, ca. 65 r. 

Anthonij van Hest (o), 
Adriaan van Vessem (w), de 
heijde (z), Jacobus van den 
Borne (n) 

  1/3 heijvelt tijne Jan van 
Beers 

Adriaan van Vessem (o), de 
Merrie velden (n) 

den Abt van Everboode rentheffer   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
van Vessem, Adriaan e.v. # mede condivident Poppel  
van de Sande, Anneke # condividente huijs, hof, aangelag, 2 lopst., 

Hoogemierde 
Jan van den Berg (w), Jan 
Schots (z, n) 

  den Beemt op Hongeren, 1 
lopst. 44 roeden 

Jan van de Sande (o, n), de 
gem. heijde (w), Walterus 
van Helmondt (z) 

  den Hogendries, 2 lopst. Jan Schots (o, z), Jan van den 
Berg (w), Hendrik Jansen (n) 

  de Velden (groes) Jan van Loon (o), de gemeene 
heijde (w, n), Jan Schots (z) 

  Land aan de Suetrijt, 2 lopst. de gem. straat (o), Hendrik 
Verspaandonk (z), Michiel 
Luricx (Lurincx) (w), Jan 
Lemmens (n) 

  de halve Broekstreep, 2 lopst. Gerrit Huijbregts (o), 
Dingena Verspaandonk (z), 
Jan van den Berg (n) 

  Mijntjes bugtje, 1 lopst. 33 r. Jan van den Berg (o), 
Cornelis Crollen (w), Jan 
Luijten (z), Jan v.d. Sande (n) 
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  ½ den Voorsten Daalakker 
(n), 1 lopst. 25 roeden 

Hendrik Janssen (o), Hendrik 
Verspaandonk (w, z) 

  heijvelt aan de Suetrijt het gemeijnts heijvelt (o), 
Geert Huijbregts (n) 

  2/3 den Beemt over de Aa Anthonij van Hest (o), de 
heijde (z), Jacobus van den 
Borne (n) 

  2/3 heijvelt tijne Jan van 
Beers 

de condividente (o), de 
Merrie velden (n) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
van de Sande, Jan Marten + vader / erflater   
Huijbregts, Willem president   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Tetmenger, G.C. (klerk ?) / getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v t/m 45v, fiche 2, 
rij 4 

Verklaring betr. (mogelijk vervalste) 
machtiging 

 27-10-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan (ca. 75 jr.) deponent / vroeger 
dienstknecht bij # 

Hoogemierde  

Snijers, Andries c.s. requiranten Ravels  
Janssen, Anthonij schepen 1725 Ravels  
Peeters, Matheus Wouter schepen 1725 Ravels  
van Deursen, Nicolaas notaris 1721   
Balemans, Peter secretaris 1721 Ravels  
Mutsaerts, Adriaan e.v. *    
Balemans, Elisabet *    
Balemans, Jan Baptist #  Ravels  
Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46, fiche 2, rij 4 Borgbrief  7-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan requirant / a.s. br.gom (geb. Hoogemierde) Alphen  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Mattijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v, fiche 2, rij 4 Toon van borgbrief  11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Overa, Johannes toonder / a.s. br.gom Hilvarenbeek  
van der Aa, Johanna a.s. bruid   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 en 47v, fiche 2,rij 4 Verklaringen onder ede betr. verdachte praktijk verkoper 21-12-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Huijbregts, Willem president / deponent Hoogemierde  
Paridaans, Anthonij schepen / deponent   
Huijbregts, Hendrik deponent   
 kwartierschout / 

requirant 
  

Bosmans, Jasper gemachtigde van * / 
verkoper 

Hilvarenbeek  

Sweens, (kinderen) Peter *  parceelen van akker- , heij- 
en weijlanden, Hoogemierde 

 

van Laarhoven, Anthonij koper   
Fransen, Jan koper ’t Steenakkerke  
van de Sanden, Thomas bieder   
Martens, Mattijs schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
Tetmenger, G.C. (klerk ?) / getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 4 Verklaring onder ede betr. verdachte praktijk als boven 24-12-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Willem deponent Lagemierde  
 kwartierschout / 

requirant 
  

Huijbregts, Willem president Hoogemierde  
Bosmans, Jasper gemachtigde van */ 

verkoper 
Hilvarenbeek  

Sweens, (kinderen) Peter *    
van de Sanden, Thomas bieder   
Huijbregts, Hendrik bieder   
Francen, Jan (Fransen) koper   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49, fiche 2, rij 4 Toon van borgbrieven  10-1-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peter Hendrik * toonder Oirschot  
  Hilvarenbeek  
Peeters, Jenneke e.v. *    
Hermans, Peter Peter Hendrik zoon   
Hermans, Maria Peter Hendrik dochter   
Hermans, Elisabet Peter Hendrik dochter   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2,rij 4 Borgbrief  14-1-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Peternel requirante / a.s. bruid (geb. Hoogemierde)  
Lijpen, Anthonij (Lijnen ?) a.s. bruidegom Westelbeers  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Mattijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
50, fiche 2, rij 5 Borgbrief  27-1-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Martinus requirant /a.s. br.gom (geb. Hulsel) Bladel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Antonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v t/m 54, fiche 2, rij 
5 

Staat en inventaris  29-1-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Marcelis Jan weduwn.van 
Jenne Maria Sweens + 

inventarisant Hulsel  

Sweens, Peter momboir / requirant   
Peeters, Jan Hendricx toesiender / idem   
Hendricx, ( 4 onm. kind.) Marcelis Jan    
  huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, etc., Hulsel 
 

  het Leijbroek, ca. 40 roeden, 
Hoogemierde 

Aelbert Otten, den gem. wegh 

  inboedel, bouwgereedschap 
en vee (gespecificeerd) 

 

  14 biestokken  
Janssen, Rijmer crediteur  (winkelwaren)  
 kuiper / crediteur   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v t/m 56v, fiche 2, 
rij 5 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  29-1-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Peter momboir / part.enerz. Hulsel  
Peeters, Jan Hendricx toesiender / part.enerz.   
Hendricx, (4 onm.kind. *) Marcelis Jan partij enerzijds   
Sweens, Jenne Maria + moeder van *   
Hendriks, Marcelis Jan (Hendricx) bruidegom / partij 

anderzijds 
Hulsel  

van der Heijden, Anna Maria bruid / part.anderzijds   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57 en 57v, fiche 3,rij 1 Borgbrief  8-2-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Peter requirant /a.s. br.gom (geb. Hulsel) de Maaden 
(Made) 

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 110 
door E.A.M.Verspaandonk 

 16

van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v, fiche 3, rij 1 Toon van borgbrief  13-2-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vorsters, Hendrina (Vosters) toonster Reusel  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 en 58v, fiche 3,rij 1 Borgbrief  14-2-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Gijsberdina requirante / bruid (geb. L. Mierde)  
de Jongh, Hendrik bruidegom Poppel  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v t/m 60, fiche 3, rij 
1 

Verhuur  9-3-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas verhuurder   
Hermans, Cornelis huurder huijs, stal, schuur, hof met 

den halve dries, ca. 3 lopst. 
29 ? roeden, Lagemierde 

 

  ½ Land agter de Steede, het 
geheel 2 lopst. 45 roeden 

 

  de Hijvelden, 6 lopst. 20 r.  
  den Heijlaaren beemt aan 

beijde zeijde van de Aa, 2 
lopst. 45 roeden 

 

  ½ den Beekakker met den 
dries daaraan, het geheel 10 
lopst. 17 roeden 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v en 61, fiche 3,rij 1 Testament  30-3-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Peter * testateur Hoogemierde  
van den Bogt, Adriaantje e.v. * testatrice (ziek)   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v en 62, fiche 3,rij 1 Borgbrief  5-4-1774 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Andries requirant /a.s. br.gom (geb. Lagemierde) Chaam  
van Alphen, Maria a.s. bruid   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 2 Borgbrief  18-4-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulsmans, Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Riel  
van Eekeren, Cornelia a.s. bruid   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Antonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 en 63v, fiche 3,rij 2 Borgbrief  30-4-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Adriaan (Swaanen) requirant / br.gom (geb.: Lagemierde) Netersel  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Staat en inventaris  13-5-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Jacobus (Kools) wedn.v. Elisabet 
Hermans + 

inventarisant Hoogemierde  

Hermans, Jan Hendrik requirant / momboir   
Kools, Gerrit   idem / toesiender   
Cools, (2 onm. kind.) Jacobus    
Lemmens, Elisabet e.v. * + grootmoeder / erfl.   
Hermans, Hendrik Jan * + grootvader / erflater 1/6 erfdeel, Hoogemierde in 

’t Kuijdersrooij  
 

  huisraad (gespecificeerd) 
waaronder een goud ringske, 
een silvere kruijske 

 

  vee en bouwgereedschap  
Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 3, rij 2 Toon van borgbrief  28-6-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Johannes Jan toonder Diessen  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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68 en 68v, fiche 3,rij 3 Borgbrief  29-6-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Johanna requirante / bruid (geb.: Lagemierde) Diessen  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v t/m 69v, fiche 3, 
rij 3 

Borgbrief  4-7-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Hendrik requirant / a.s.br.gom (geb.: Hulsel)  
van Beverrooij, Johanna a.s. bruid Baalhertog (Baarle Hertog)  
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 t/m 71, fiche 3, rij 3 Overeenkomst / huw. voorwaarden  8-8-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan Hendrik momboir / part.enerz.   
Kools, Gerrit toesiender /part.enerz.   
Kools, (2 onm. kind. * ) Jacobus partij enerzijds   
Hermans, Elisabet Hendrik + moeder van *   
Kools, Jacobus # partij anderzijds Hoogemierde  
Dircx, Johanna Ansem e.v. # partij anderzijds   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v en 72, fiche 3,rij 3 Machtiging adel 22-8-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laer, Baron Fredrik – Heer van 
Blerick  

constituant Blerick (Pruissen)  

Alsche, George Fredrik gemachtigde / 
procureur v.d. Rade en 
Leenhove v. Braband 

sGravenhage  

de Jeger, Johan Carel – Heer van 
Eeckaert (Eckart) 

tegenpartij   

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v, fiche 3, rij 3 Toon van borgbrief  24-8-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Leest, Simon Janse toonder Oirschot  / Hulsel  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v t/m 75, fiche 3, rij 
3 

Verhuur  2-9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pijnenborg, Wilhelmus i.n.v.    
Pijnenborg, Arnoldus (vader) verhuurder Hilvarenbeek  
van Eijndhoven, Johannis Francis huurder (wonende: Weelde)  
……., wed. Peter Vugts nu gebruikster 2/3 huijs, stal, schuur, schop, 

hof, aangelag, landerijen, 
Laagemierde aan het 
Wellenseijnd 

 

de Abdije van Everbode renthefster   
de Domeijnen rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
  uitgezonderd: Boogers 

heijvelt, het Heesterbuske 
genaamd het Leenbugtje 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v en 76, fiche 3,rij 4 Machtiging (aan toonder) / transport  5-9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Elisabet constituante / dochter 
van ^ / transportante 

Hilvarenbeek  

van Eijk, Peternel * constituante / 
kleindr.v. ^ / transp. 

Diessen  

de Laat, Adriaan e.v. *    
van Eijk, Nicolaas + ^ (groot) vader   
Adriaans, Hendrik verkrijger  Hoogemierde 5/6 woning etc. 

en erven 
 

van Eijk, Maria dr. v. ^ / eigenares 1/6    
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76v t/m 78, fiche 3, rij 
4 

Verhuur  9-9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Nicolaas verhuurder Lagemierde  
Swaanen, Adriaan huurder (wonende: Netersel)  
  huijsinge, hof, deel aangelag 

ca. 1 lopst., Laagemierde aan 
het Vloeijeijnde 

 

  Land in de Braak, 5 lop. 22 r.  
  den Agterste Hangbeemt, 1 

lopst. 30 roeden 
 

  Jan Meeuwsen beemd, 2 
lopst. 24 roeden 

 

  ½ de aansteede van Gijsbert 
Huijsmans, 3 lopst. 31 roeden 

 

  Land in de Gagelbocht 1 lop.  
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  het Agterste Land, 2 lopst. 25 
roeden 

 

  het Quaad Eusel agter de 
Gagelbogt, 3 lopst. 4 roeden 

 

  ½ in het Nieuw veld, 1 lopst. 
51 roeden 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78, fiche 3, rij 4 Toon van borgbrief in december weer naar Diessen 9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Jan Anthonij a.s. br.gom / toonder Hilvarenbeek / Diessen  
Vugts, Maria Peter a.s. bruid   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78, fiche 3, rij 4 Toon van borgbrief zie boven 9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vugts, Maria Peter toonster Enschot (Oisterwijk)  
  Laagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v en 79, fiche 3,rij 4 Verhuur  17-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snelders, Jan verhuurder Hulsel  
van Loon, Walterus huurder huijsinge, aangelegen erven, 

etc., Lagemierde en Hulsel 
aan den Cauwenberg 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v en 80 , fiche 3, rij 
4 

Staat en inventaris zeer weinig 23-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis schuldenaar Hoogemierde  
Deckers, Jacobus vorster / requirant Hooge- Lagemierde, Hulsel  
Rofs, Hr. Jacob predikant / schuldeiser 

/ constituant 
Eersel  

Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v en 81, fiche 3,rij 5 Borgbrief  22-12-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Willem requirant e.v. * (geb. L. Mierde) Diessen  
Vosters, Hendrina *    
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van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 t/m 83, fiche 3,rij 5 Overeenkomst betr. nalatenschap  27-12-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan Baptist *  Tilborg (Tilburg)  
Otten, Adriaan *  Lagemierde  
Otten, Cornelis *  Ruckfen (Rucphen)  
Otten, Aelbert Jan # vader Lagemierde  
Schoormans, Maria Cornelis + (1e e.v.#) moeder van *   
Otten, Jan ^  Lagemierde  
Otten, Francis ^  Hilvarenbeek  
Scheepens, Jenneke + (2e e.v. #) moeder van ^   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v, fiche 3, rij 5 Verklaring betr. in leven zijn  6-1-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen / deponent   
van de Ven, Jacobus schepen / deponent Lagemierde  
Bouwens, Jan * (geb. 13-10-1762) betreffende persoon Lagemierde  
Berckhout, vrouwe Margareta moeder van *   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 en 84v, fiche 3,rij 5 Belijdinge (schouw) van woning  13-1-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Walterus requirant / verkrijger wooningh, stal, schuur, 
Hulsel aan den Couwenbergh 

 

Snelders, Jan (en huijsvr.) daarvoor eigenaars   
van der Ceelen, Peter schepen / inspecteur   
Verhagen, Anthonij schepen / inspecteur   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 3,rij 5 Borgstelling  30-1-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas borg / oom van * Hoogemierde, ¼ den 
Hermans acker, 4 lopst.  

 

Vromans, Johanna * borg / a.s. bruid Ravels  
  (deel) huijs, schuur, schop 

etc., Hoogemierde 
 

den Armme tafel van Ravels    
van Giels, Jacobus a.s. bruidegom   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 en 86v, fiche 4,rij 1 Borgbrief  10-2-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Peter requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Bladel  
Adriaans, Peternella a.s. bruid   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v t/m 87v, fiche 4, 
rij 1 

Testament  17-2-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tops, Jan * testateur Lagemierde  
Huijbregts, Johanna e.v. * testatrice (ziek)   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 t/m 94, fiche 4, rij 1 Staat en inventaris in marge: afrekening 1779 1-4-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik Jan wedn.v. Elisabet 
Lemmens 

inventarisant Hoogemierde  

  huijsinge, aangelagh, 2 lopst. 
34 roeden, het Kuijlders 
Roode 

Willem Huijbregts (o), 
Hendrik Hermans (w), de 
gem. straat (z), Jan Lemmens 
(n) 

  ackerlandt in de Hofstad, 1 
lopst. 48 roeden 

de gem. straat (o), het 
Klooster van Everbode (w), 
de kind. Jan Lemmens (z), 
Anthonij Paridaans (n) 

  den Grooten of  Twisselsen 
acker, 1 lopst. 54 roeden 

Willem Huijbregts (o), den 
Armen van H.Mierde (w, z,n) 

  den Bosacker, 41 roeden de kind. Willem 
Verspaandonk (o), Jan van 
Hees (w, n), Jacobus Luijten 
(z) 

  den Valacker, 1 lopst. 47 
roeden 

Jan Baptist van Leendt (o), de 
straat (z), Jan Lemmens (w), 
de wed. Steven 
Verspaandonk (n) 

  ’t Eeusel in de Santstraat, 2 
lopst. 20 roeden 

de Aa (o), straatje (w), 
Peternel Martens (z), de kind. 
Peter van Diessen (n) 

  parceeltje ackerland, 45 r. de kind. Peter Staats (o), Jan 
Baptist van Leendt (w), 
Hendrik Adriaans (z), Willem 
Huijbregts (n) 

  weijvelt de Voort, 2 lopst. de kind. Jan Wittens (o), 
Anthonij Paridaans (w), de 
kind. Peter van Diessen (z), 
de Kruijsvelden (n) 
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  heijvelt het Baasten, 44 
roeden 

Jan van den Bogt (o), Wouter 
Hermans (w), de kind. Steven 
Verspaandonk (z), Gerrit 
Huijbregts (n) 

  de Groote Hofstadt, 3 lopst. 
14 roeden 

de gem. straat (o), het 
Klooster van Everbode (w, n) 
, Jan Lemmens (z) 

  parceel ackerlandt in de 
aansteede, 3 lopst. 18 roeden 

Hendrik Jan Hermans (o), het 
Klooster van Everbode (w, z, 
n) 

  den Loo acker, 1 lopst. 24 r. Jan Lemmens (o), Wouter 
van Hellemond (w), de kind. 
Peter Sweens (z), het 
Klooster van Everbode (n) 

  het Landt in Jan Oters steede, 
2 lopst. 16 roeden 

Hendrik Jan Hermans (o, w), 
de gem. straat (z), Jan 
Lemmens (n) 

  roerende goederen 
(gespecificeerd) 

 

  bouwgereedschap en vee 
(gespecificeerd) 

 

Kools, Jacobus huurder steede cum annexis, 
Hoogemierde 

 

Lemmens, Wouter momboir / requirant   
Kools, Gerrit toesiender / requirant   
Kools, (2 onm. kind. *) Jacobus    
Hermans, Elisabet + moeder van * / dochter   
Hermans, Jan zoon   
Hermans, Josijn # dochter   
Verbaandert, Adriaan e.v. #    
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan  Hendrik schepen   
Martens, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Lemmens, Jan Baptist momboir 1779   
Martens, Willem momboir v. ^ 1779   
Hermans, (onm. kind ^ ) Jan 1779   
Verbaandert, Maria moeder van ^ 1779   
Luijten, Jan Cobus schepen 1779   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95, fiche 4,rij 2 Borgbrief  1-5-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Goverdijna e.v. * requirante (geb. H. Mierde) Bladel  
van Gisbergen, Josephus *    
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en 95v, fiche 4,rij 2 Aflossing van rente  1-5-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Grinte, Mathias (van der 
Grinten) 

armmr. / ontvanger Lagemierde  

Larmit, Adriaan debiteur Hoogemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96, fiche 4, rij 2 Aanstelling momboir en toesiender  26-5-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Jan Anthonij momboir Diessen  
van Hoogstraten, Willem toesiender Dun (Hilvarenbeek)  
van Hoogstraten, (onm.kind) Jan    
de Beer, Maria + moeder   
Huijbregts, Willem president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  6-6-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Maria Catharina * verhuurster Turnhout  
Krols, Jan Baptist (Crols) oom v. * / assistent   
Luijten, Jan huurder ½ steede, huijsinge, stal, 

schuur, schop, hof, aanglag, 
etc., Hoogemierde in het 
Kuijlders Roode 

 

  roerende goederen  
Luijten, Jacobus + vader / erflater   
Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Staat en inventaris  8-6-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Jan wedn.v. Maria de 
Beer 

inventarisant Lagemierde  

  roerende goederen 
(gespecificeerd) 

 

  vee en bouwgereedschap 
(gespecificeerd) 

 

  veldgewassen etc.  
de Beer, Jan Anthonij momboir / requirant    
van Hoogstraten, Willem toesiender / requirant / 

verhuurder 
part in de steede  

van Hoogstraten, (onm. kind) Jan    
van Hoogstraten, Adriaantje creditrice / verhuurster part in de steede  
van de Ven, Jacobus wagenmaker ? / 

crediteur 
  

Otten, Francis crediteur   
Tops, Jan smid / crediteur   
van Poppel, Peternel creditrice beesten en schapen  
Moonen, Dirk crediteur   
Woestenborg, Jan crediteur   
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van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Overeenkomst / huw.voorwaarden als aandenken aan moeder: lijfken, 
schort, muts, voorschoot 
in marge: kwitantie 13-12-1806 

8-6-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Jan Anthonij momboir / part.enerz. Diessen  
van Hoogstraten, Willem toesiender /part.enerz. Dun (Hilvarenbeek)  
van Hoogstraten, (onm.kind *) Jan partij enerzijds   
de Beer, Maria + moeder van *   
van Hoogstraten, Jan  (weduwn.)/ bruidegom 

/ partij anderzijds 
Lagemierde  

Sweens, Klazina bruid / part. anderzijds   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   
van Hoogstraten, Helena * creditrice 1806   
Snijers, Wouter e.v. * 1806   
Verhagen, B. schout 1806   
Swaanen, Cornelis schepen 1806   
van Beers, Laurens schepen 1806   
Hoosemans, J.F. secretaris 1806   

 

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

Transport van roerende goederen / 
erfdeel 

 1-7-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan transportant Hoogemierde  
Hermans, Josijn * transportante   
Verbaandert, Adriaan e.v. *    
Lemmens, Wouter momboir / transport.   
Kools, Gerrit momboir / transport.   
Kools, (2 onm. kind. #) Jacobus    
Hermans, Elisabet + moeder van #    
Dijkmans, Embregt wedn.v. ^ verkrijger Lagemierde  
Hermans, Jenne Marie + ^ erflaatster   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  15-8-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Hendrik Arnoldus requirant (geb.: Hulsel) ‘sGravenhage   
van Heusden, J. secretaris   

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 110 
door E.A.M.Verspaandonk 

 26

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106v t/m 107v, fiche 
4, rij 4 

Verklaringen betr. onjuiste afhandeling 
erfdeling 

 3-9-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Lusdonk, Dirk deponent   
Janssen, Jan deponent Netersel  
de Bondt, Jan Peter deponent Goirle  
de Back, Samuel requirant sHertogenbosch  
Crullenbergh 2e secretaris Bladel  
Coolen, Willem + erflater Netersel  
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  4-9-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Baptist verhuurder / momboir   
van de Sanden, Cornelis toesiender /verhuurder   
Moonen, (onm. dochter *) Dirk    
Schoormans, Catharina + moeder van *   
van Beers, Laurens huurder huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof een aangelag, percelen 
Hoogemierde 

 

Moonen, Dirk nu huurder   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v en 110, fiche 4, 
rij 4 

Verklaring betr. de tienden  17-9-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen / 
deponenten 

Hulsel  

Verster, Abraham rentmr. der geestelijke 
goederen / requirant 

  

het gemeene Landt tiendheffer ½    
den Abt van St. Truijden tiendheffer ½    
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110 en 110v, fiche 4, 
rij 5 

Machtiging betr. transport onr.goed  13-11-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Sluijs, Peternella wed.v. Sijmen 
van Hulten 

constituante Lagemierde  
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van Hulten, Peter gemachtigde Helvoirt  
Smits, Peter koper / verkrijger 2/3 parceel teullandt 7 lopst., 

Litoijen (Lithoijen) 
 

van der Sluijs, (3 kind.) Gerrit eigenaars 1/3    
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111 en 111v, fiche 4, 
rij 5 

Verklaringen betr. de smalle tienden  5-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Mathijs (ca. 80 jr.) deponent / vroeger 
pachter 

Hulsel  

Dircx, Peter (ca. 60 jr.) deponent / idem   
Verster, Abraham rentmr. der Geestelijke 

goederen / requirant 
  

het gemeene Landt rentheffer ½    
de Abt van St. Truijen rentheffer ½    
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  7-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Peter + vader / erflater   
Adriaans, Jan  condivident schaapskooij, 1/5 hof en 

aangelag, 2 lopst. 29 roeden, 
Lagemierde, de Braakhoek 

Jenneke Nouwens (o, z), 
Leendert Adriaans (w), 
Marten Gooris (n) 

  1 lopst. 18 roeden in de 
Garstacker 

Elisabet Adriaans (o, w), 
Adriaan van de Sande (z), 
Marten Gooris (n) 

  ½ ackerlandt agter de 
Verlooren kost (nieuw erf), 1 
lopst. 30 roeden 

de heijde (o, n), de wederhelft 
(z), Jenneke Nouwens (w) 

  ½ den Donkbeemdt met den 
Santhorst daar in, 1 lopst. 5 ½ 
roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
Jan Arn. Aarts (z), de 
wederhelft (n) 

Verster, Abraham / het Comptoir der 
Geestelijke goederen  

rentheffer   

Adriaans, Leendert  condivident stal (nu woning), 1/5 hof en 
aangelag, 2 lopst. 29 roeden, 
Lagemierde, de Braakhoek 

Jan Adriaans (o), Corstiaan 
Adriaans (w), Jenneke 
Nouwens (z) de straat (n) 

  50 roeden in den Garstacker Elisabet Adriaans (o), 
Adriaan van de Sande (z, w), 
Marten Gooris (n) 

  het Agterste Aarts ackerke 
met het driesken, 1 lopst. 30 
roeden 

Arnoldus Aarts (o), Lambert 
Verbaandert (w), Jan B. van 
Loon (z), Annemie Dijkmans 
(n) 

  2/5 het Nieuw velt agter 
Ubels huijsken, 1 lopst. 

de heijde (o, w), Corstiaan 
Adriaans (z), de wed. 
Anthonij Riebergs (n) 

  ½ ackerlandt Agter de 
Verloore koste, 1 lopst. 30 r. 

de heijde (o), de wed. Hendr. 
Nouwens (w), Gijsbert ….. 
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Swaanen (z), Jan Adriaans 
(n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Adriaans, Corstiaan condivident keuken van het woonhuijs, 

1/5 hof en aangelag, 2 lopst. 
29 roeden, Lagemierde aan 
den Braakhoek 

Leendert Adriaans (o), 
Arnoldus van Leeuwen (w), 
de wed. Hendrik Nouwens (z) 
, Marten Gooris (n) 

  den Voorsten Aarts acker, 1 
lopst. 

Hendrik van de Sande (o), 
Jan Aarts (z), Arnoldus Aarts 
(w), Jan van Dooren (n) 

  ½ den Donkbeemt met den 
Santhorst daar in, 1 lopst. 5 ½ 
roeden, ontrent Dun 

Hendrik Swaanen (o), Jan 
Adriaans (w), de heijde (z), 
de stroom (n) 

  1/5 het Nieuw velt agter 
Ubels huijsken, 30 roeden 

Leendert Adriaans (o), de 
heijde (w), Arnoldus van 
Leeuwen (z), de wed. 
Anthonij Riebergs (n) 

  ½ het Nieuw velt van Peter 
Leenders, 1 lopst. 30 roeden 

de heijde (o, w), Gijsbert 
Swaanen (z), Leendert 
Adriaans (n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Episcopale goederen rentheffer   
Adriaans, Maria * condividente   
van Leeuwen, Arnoldus e.v. * mede condivident kamer van het huijs, 1/5 hof 

en aangelag, 2 lopst. 29 r. , 
Lagemierde, den Braakhoek 

Corstiaan Adriaans (o), de 
wed. Anthonij Riebergs (w), 
Gijsbert Swaanen (z), Marten 
Gooris (n) 

  den Loo acker, 2 lopst. 14 
roeden 

Steven Paridaans (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), de 
wed. Bartel Versant (z), 
Marten Gooris (n) 

  2/5 het Nieuw velt agter 
Ubels huijske, 1 lopst. 

Corstiaan Adriaans (o), de 
straat (w), de heijde (z), de 
wed. Anthonij Riebergs (n) 

Adriaans, Elisabet # condividente   
Swaanen, Gijsbert e.v. # mede condivident schuur, 1/5 hof en aangelag, 2 

lopst. 29 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

Arnoldus van Leeuwen (o), 
de wed. Anthonij Riebergs 
(w), Jan Adriaans (z), Marten 
Gooris (n) 

  1 lopst. 18 roeden in den 
Garst acker met ’t driesken 
(nu samen land) 

Jan Adriaans (o), Leendert 
Adriaans (w), Adriaan van de 
Sanden (z), Marte Gooris (n) 

  ½ Nieuw veldt van Peter 
Leenders, 1 lopst. 30 roeden 

Corstiaan Adriaans (o), de 
wed. Anthonij Riebergs (w), 
de heijde (z), Leendert 
Adriaans (n) 

  den Donkbeemt, 1 lopst. 40 
roeden ontrent Dun 

Steven Paridaans (o), de 
heijde (w), Hendrik Swaanen 
(z), de stroom (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119, fiche 5, rij 1 Aanstelling voogden  30-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan Joris momboir Hoogemierde  
Dijkmans, Peter toesiender Lagemierde  
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van Eijck, (4 onm.kind. *) Peter +    
van de Put, Catharina moeder v. *   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v t/m 120v, fiche 
5, rij 1 

Verklaringen betr. in beslagname van 
snaphaan  / poging tot omkoping 

 14-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Francis (Cools) (21 jr.) deponent Hulsel  
Adriaans, Jan Willem (ca. 20 jr.) deponent   
van der Heijden, Cornelis Francis requirant Lagemierde  
Heuvelmans, Jan requirant Lagemierde  
van Laarhoven, Peter beëdigd 

jachtbewaarder 
  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Aanstelling voogden  1-1-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Hendrik momboir Hoogemierde  
Plompen, Jacobus toesiender   
van Helmont, (onm.kind *) Wouter +    
Plompen, Maria moeder van *   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v t/m 126, fiche 5, 
rij 1 

Staat en inventaris  5-1-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Maria wed. / 3e e.v. Wouter 
van Helmont 

inventarisante Hoogemierde  

Huijbregts, Hendrik momboir / requirant   
Plompen, Jacobus toesiender / requirant   
van Helmont, (onm. kind) Wouter  1/10 huijsinge, stallinge, hof, 

percelen acker- en weijlanden 
, Hoogemierde inde 
Smitstraat 

 

  1/12 de Polder  
  roerdende goederen, vee, 

bouwgereedschap etc. 
(gespecificeerd) 

 

Schots, Jan crediteur   
Leesten, Jan crediteur  winkelwaren  
Vinken, Adriaan crediteur winkelwaren  
de Kort, Aelbert crediteur  paar raderen  
….., wed. Steven Verspaandonk creditrice   
van den Borne, Jacobus crediteur / borgemr.   
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van de Sanden, Jan crediteur   
Paridaans, Anthonij crediteur / borgemr.   
Luijten, Jacobus crediteur / borgemr.   
van Helmont, Anna dochter / creditrice   
van Helmont, Johanna dochter / creditrice   
van Helmont, Elisabet * dochter / creditrice   
van Helmont, Hendrik * zoon / crediteur   
van Helmont, Anna * dochter / creditrice   
van de Sande, Hendrien + moeder van *   
Vroomans, Thomas crediteur   
Larmit, Adriaan crediteur winkelwaren  
van den Bergh, Jan crediteur   
Aarts, Jacobus crediteur (verponding)   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  8-1-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Hendrina Arnoldus e.v. * requirante (geb.: Lagemierde)  
Vugts, Arien  Diessen  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  11-1-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jonckers, Elisabeth requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Tilburg  
Haamers, Adriaan Jan (Hamers) a.s. bruidegom   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v t/m 129v, fiche 
5, rij 3 

Overeenkomst betr. alimentatie  15-1-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president schepen / 
partij enerzijds 

Hoogemierde  

van Oosterwijk, Jan soldaat  / partij anderz. 
(ziek) 

  

Paridaans, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Overeenkomst i.p.v. boedelscheiding  5-2-1776 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Hendrik 1e partij Hoogemierde  
Vromans, Thomas i.n.v. 1e partij   
Vromans, (onm. dochter * ) Thomas 1e partij   
van Helmond, Anna + moeder van *   
van de Geevel, Wouter e.v. # (van de 
Gevel) 

1e partij   

van Helmont, Elisabet # 1e partij   
van Helmondt, Wouter + ^ (groot) vader 1e, 2e, 3e    
van de Sande, Hendrina + 1e e.v. ^ (groot) moeder 1e part.   
Hermans, Wouter momboir   
Huijbregts, Hendrik momboir   
van Helmondt, Anna 2e partij   
van Helmondt, Johanna 2e partij   
Jacobs, Catharina + 2e e.v. ^ moeder 2e partij   
Plompen, Jacobus momboir   
van Helmondt, (onm.kind ) Wouter 3e partij   
Plompen, Maria 3e e.v. ^  nu e.v. ## moeder 3e partij   
Vinken, Cornelis ##    
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v en 133, fiche 5, 
rij 3 

Machtiging betr. verheffing  14-2-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij momboir / constituant Lagemierde  
Verhagen, Catharina (onm.) de Hage, ca. 8 lopst. met ½ 

den Boender beemd, 
Lagemierde, het Wellenseijnd 

 

Uittenboogaart, Daniel klerk v.d. Raad en 
Leenhove v. Brabant / 
gemachtigde 

sGravenhage  

Coolen, Peter Jan Wouter laatste verheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v t/m 138, fiche 5, 
rij 3 

Erfdeling  6-3-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wintermans, Helena + wed.v. Willem 
van de Voort / laatst v. Jacobus Vinken 

erflaatster   

Wintermans, (erfgen.) Helena condividenten huijsinge, stal, 2/3 hof en 
aangelag, 1 lopst. 20 roeden, 
Lagemierde aan den Heijkant 

Arnoldus Aarts (o, z), de 
wed. Embregt Lemmens (w), 
Jan Arnoldus Aarts (n) 

  den Hulsbosch of Beekacker, 
2 lopst. 16 roeden 

Arnoldus Aarts (o), Hendrik 
van de Sande c.s. (w), het 
Beekestraatje (z), Jan van 
Dooren (n) 
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  het Land op den Voorsten 
Aarts acker, 1 lopst. 

Hendrik van de Sanden (o), 
Arnoldus Aarts (w), Jan B. 
van Loon (z), Corstiaan 
Adriaansen (n) 

  het Beers ackerke, 46 ½ 
roeden 

Adriaan van de Sande (o), 
Corstiaan Roevens c.s. (w, n), 
Jan Heuvelmans (z) 

  de Donk met den Horst of 
Eeusel en boschagie, 1 lopst. 
45 roeden, bij Dun 

Jan Lemmens / Goijaart 
Janssen (o), de stroom (w), 
Jan van Rooij (z), Paulus 
Merquen (n) 

  ½ weijvelt en boschagie (z), 
het geheel 2 lopst. 11 ½ r. 

de heijde (o), de stroom (w), 
Marten Gooris (z), Jan 
Arnold Aarts (n) 

  2/3 heijvelt het Nieuw velt 
(z), het geheel 4 lopst. 40 
roeden 

de heijde (o), Jan van Loon 
(w), Hendrik de Proost (z), 
Jan Arnold Aarts (n) 

  2/3 de Voorste Raakschot (n), 
het geheel 1 lopst.  50 roeden 

de heijde (o), Jan van Dooren 
(w), Jan Arnold Aarts (z) 

  2/3 de Agterste Raakschot 
(n), het geheel 1 lopst. 41 r. 

de heijde (o), Jan van Dooren 
(w), Jan Arnold Aarts (z), 
Marten Gooris (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
Aarts, Jan Arnoldus ** condivident schuur, schop, 1/3 aangelag , 

40 roeden, Lagemierde aan 
den Heijkant 

Arnoldus Aarts (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), de 
erfgen. /condiv. (z, n) 

  het heijvelt in de Heijlaaren, 
2 lopst.  

Hendrik Swaanen (o), Peter 
Panenborg (w), de wed. 
Embregt Lemmens c.s. (z), de 
wed. Lambert Verbaandert 
(n) 

  het Landt op den Boschacker, 
1 lopst. 30 roeden 

Adriaan van de Sanden (o), 
Jan van Dooren (w), Jan van 
Loon (z), Jan Bapt. van Loon 
c.s. (n) 

  1/3 het Nieuwvelt aan de 
Werstad (n), het geheel 4 
lopst. 40 roeden 

de heijde (o), Jan van Loon 
(w), de erfgen./ condiv. (z), 
de heijde (n) 

  ½ den Donk (weijvelt en 
boschagie ) (n), het geheel 1 
lopst. 11 ½ roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
de erfgen. / condividenten (z), 
Jan Adriaans (n) 

  1/3 de Voorste Raakschotten 
(z), het geheel 1 lopst. 50 r. 
afgescheijden door den 
Reijtloop 

de heijde (o), Jan van Dooren 
(w), de heijde (z), de erfgen./ 
condividenten (n) 

  1/3 de Agterste Raakschot 
(z), het geheel 1 lopst. 41 r. 

de heijde (o), Jan van Dooren 
(w), de heijde (z), de erfgen. / 
condividenten (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van de Gevel, Willem momboir / condivid.   
van de Sanden, (kinderen *) Hendrik condividenten   
van de Voort, Anna + moeder van *   
van de Gevel, Wouter momboir / condivid.   
van de Gevel, (onm. zoon #) Servaas condivident   
Nijssen, Jennemarie  moeder van #   
van de Voort, Jan condivident   
van de Voort, Dirk condivident   
Meulenbroecx, Cornelis ^ condivident   
Wintermans, Jenneke moeder van ^   
Meulenbroecx, Jenneke  ^ e.v. ** condividente   
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Meulenbroecx, Anneke ^ condividente   
Schippers, Mathijs ## (Scheppers) condivident   
Wintermans, Maria moeder van ##   
Antonis, Peter junior ^^ momboir   
Hendricx, (5 onm.kind.) Wouter +  condividenten   
Hendricx, Wouter + ***    
Wintermans, Anneke moeder van ***   
Hendricx, Philip condivident (absent)   
van der A, Andries (van der Aa) ###    
Wintermans, Elisabet moeder van ###   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Machtiging betr. verheffen  10-3-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Waele, Willem (29 jr.) constituant Bladel  
van Laar, Mr. Daniel gemachtigde / 

advocaat Hove van 
Justitie 

sGravenhage  

Raede en Leenhove van Brabant  sGravenhage  
  hoeve, huijs, landen, 

beemden, bosschen, broeken, 
20 bunderen, gent. de Hoeve 
van ’t Bellicum, van outs ten 
Bosch tot Bladel in Helmondt 
? met verscheijde 
manschappen 

 

Waele, Hendrik + vader / erflater   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v t/m 140v, fiche 
5, rij 4 

Testament  22-3-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fredricx, Adriaantje * (Fredericx) testatrice (ziek) Hoogemierde  
Donkers, Willem e.v. *  stede in de Stadt  
Donkers, (kind) Willem erfgenaam   
Fredricx, Dirk vader van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. weigering 
medewerking aan inventaris 

 19-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij schepen / deponent   
van Hasendonk, Cornelis schepen / deponent   
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van Heusden, Johannes secretaris / requirant / 
curator 

  

Masson, Jan + erflater   
Schoondermark, Daniel eigenaar sterfhuis Hoogemierde  
van de Water, Abraham schepen / loco secret.   

 

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

Testament  26-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Marten * testateur Lagemierde  
Ansems, Marjan e.v. * testatrice (ziek)   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  3-5-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jacobus requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Machtiging betr. verheffen Bladel 4-6-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Helsemans, Rijnier constituant Bladel  
Uijttenboogaart, Daniel klerk ter griffie v.d. 

Raad en Leenhove v. 
Brabant / gemachtigde 

sGravenhage  

Helsemans, Johannis vader / laatste eigenaar 
/ verheffer 

½ lopenst. landt in den 
Veeken acker inde 
Helleneijnstraat, Bladel 

Rijnier Helsemans (o), 
Laurens Verpannen (w), Jan 
van Steensel (z), Hendrik 
Soontjens (n) 

van de Water, Abraham schepen Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  7-6-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Pieter * testateur (ziek) Hoogemierde  
Hendricx, Jenneke Joost e.v. * testatrice   
Verbaandert, Hendrik zoon / gelegateerde   
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
146 t/m 147, fiche 6, 
rij 1 

Verklaringen betr. mishandeling  8-6-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Dirk (ca. 25 jr.) deponent   
Sweens, Cornelis Peter (ca. 22 jr.) deponent Hulsel  
Althoffer, Jacobus stadhouder / requirant   
van den Borne, Peter herbergier Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen / slachtoffer   
Maas, Jacobus dader   
Kastelijns, Jan dader   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v t/m 148v, fiche 
6, rij 1 

Testament  17-6-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Adriaan testateur Hulsel  
Dijkmans, Pieter wedn.v. * schoonzoon   
van Herk, Margo + * dochter   
Dijkmans, (kinderen) Pieter erfgenamen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v t/m 150v, fiche 
6, rij 1 

Verhuur  17-6-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Jacobus verhuurder   
Verhof, Cornelis huurder huijsinge, hof een aangelag, 

Hulsel 
 

van de Sanden, Jan gebruiker   
van der Aa, Dirk borg   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  27-6-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Baptist ^ condivident ½ huijsinge (o), kelder, 
opkamer, nieuwe stal, 20 
voeten erve rontsom, ½ 
schuur (w), ½ schop (o) , ½ 
put en hof (o) 55 roeden, 
Hoogemierde, het Hoog 

de wed. Wouter van Eijck 
(o), ander deel, de vroente 
(z), de condivident (n) 

  ½ den Langen acker (w), 1 
lopst. 7 ½ roeden 

Margo Moonen (o), de wed. 
Wouter v. Eijck (w), ….. 
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de heijde (z), Jacobus van den 
Borne (n) 

  ½ ’t Land in de aansteede (o), 
1 lopst. 30 roeden 

de condivident (o), ander deel 
(w), de heijde (z), Jacobus 
van den Borne (n) 

  ½ den Grooten dries (z) met 
’t Leegdrieske , 1 lopst. 28 r. 

Hendrik Verspaandonk (o),de 
condividenten / de wed. van 
Eijck 

  ½ den Beemdt (n), 1 lopst.  
29 ½ roeden 

de stroom (o), Hendrik van 
Gerwen (w), ander deel (z), 
de condividenten (n) 

  den Bultacker van Cornelis 
Mierdtmans, 2 lopst. 2 roeden 

Hendrik Verspaandonk (o), 
Margo Moonen (w, z), Jan 
van Hees (n) 

  ½ parceel heijvelt aan de 
Moolestraat (z), 31 roeden 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), de Abdije van 
Everbode (w), de erfgen. 
Goijaart Verbruggen (z), 
Margo Moonen (n) 

  ½ een stuk beemdt (n), 22 r. Hendrik Adriaans (o), de 
wed. Wouter van Eijck (w), 
Margo Moonen (z), Aelbert 
de Kort (n) 

  den Smeelacker agter den 
hof, 2 lopst. 15 roeden 

de wed. Wouter van Eijck 
(o), de condividenten 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Domijnen van Brabandt rentheffer   
Moonen, Margo * (onm.) /condividente  ½ huijsinge (w), stal, ½ 

schuur (o), ½ put, ½ schop 
(w), ½ hof (w), 55 roeden, 
Hoogemierde op ’t Hoog  

ander deel (o), Jan B. 
Schoormans (w), de heijde 
(z), de condividenten (n) 

  den hof in ’t drieske , 48 
roeden (west van het huis) 

de verdeelde erven 

  ½ den Langen acker (o), 1 
lopst. 7 ½ roeden 

Jan B. Schoormans (o, w), de 
heijde (z), Jacobus van den 
Borne (n) 

  ½ Landt in de aansteede (w), 
1 lopst. 30 roeden 

ander deel (o), de 
condividenten (w), de heijde 
(z), Jacobus van den Borne 
(n) 

  de Leegsteede, 1 lopst. 40 r. Jacobus van den Borne (n), 
de condividenten 

  den Buldtacker, 1 lopst. 35 r. Jan Baptist Schoormans (o), 
Jacobus van den Borne (w), 
de condividenten (z), Adriaan 
Krollen (n) 

  ½ den Grooten dries met ’t 
Leegdrieske (n), 1 lopst. 28 r. 

Hendrik Verspaandonk (o), 
de condividenten 

  ½ den Beemdt (z), 1 lopst.  
29 ½ roeden 

de stroom (o), Hendrik van 
Gerwen (w), Giele Lurincx 
(z), ander deel (n) 

  ½ heijvelt in de Moolestraat 
(n), 31 roeden 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), de wed. Hendrik 
Luijten (w), ander deel (z), 
Jan Jacob Luijten (n) 

  ½ stuk beemdt (z), 22 roeden Hendrik Adriaans (o), de 
wed. Wouter van Eijck (w), 
Adriaan Larmit (z), ander 
deel (n) 

Schoormans, Catharina + moeder van * / zuster 
van ^ 
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…….., wed. Jan Schoormans + erflaatster Hoogemierde  
Huijbregts, Willem president / plaatsverv. 

momboir 
  

van de Sanden, Cornelis toesiender v. *   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaringen betr. hagelschade zeer grote schade 1 en 2-7-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen / deponent Hooge- Lagemierde, Hulsel  
Luijten, Jan Hendrik idem   
Paridaans, Anthonij idem   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van de Water, Abraham idem   
van der Ceelen, Peter idem   
Verhagen, Anthonij idem   
Althoffer, Jacobus stadhouder / deponent   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  18-7-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan testateur (ziek) Hoogemierde  
Lemmens, Johannes Josephus zoon / gelegateerde   
Lemmens, Jan Baptist zoon / gelegateerde   
Lemmens, (andere kinderen) Jan    
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
Huijbregts, Willem loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158 en 158v, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  16-11-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schijvens, Adriaantje requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Alphen  
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159 en 159v, fiche 6, 
rij 3 

Aanstelling voogden  4-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Josephus momboir Ravels  
Frdricx, Dirk toesiender Hoogemierde  
Donkers, (onm. kind *) Willem    
Fredricx, Adriaantje + moeder van *   
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Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v t/m 161, fiche 6, 
rij 3 

Testament  5-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leeuwen, Arnoldus * testateur (ziek) Lagemierde, den Braakhoek  
Adriaans, Maria e.v. *    
van Leeuwen, (3 kind. #) Arnoldus  parceel ackerlandt, Bladel  
Geevers, Jenneke + moeder van #   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Verploegh, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  12-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Johanna e.v. * requirante (geb. Hoogemierde) Baal 
Hertog (Baarle Hertog) 

 

de Beer, Josephus *    
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  14-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Jacobus (en 3 kinderen) requiranten (geb.: Hoogemierde) Reusel  
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  14-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik Jan wedn.v. Elisabet 
Lemmens 

vader / condivident ½ huijsinge (o), kamer, 
kelder, schuur, ½ hof en 
aangelag met landt in Jan 
Oters steede (w), samen 8 
lopst. 8 roeden, Hoogemierde 
, het Kuijlders Roode 

Willem Huijbregts (o ?), 
Klooster van Everboode (z), 
de andere helft aangelag (n , 
moet zijn o !) 

  de Voort, 2 lopst. de kind. Jan Wittens (o), 
Anthonij Paridaans (w), de 
kind. Peter van Diessen (z), 
de Kruijsvelden (n) 
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  de Groote hofstadt, 3 lopst. 
14 roeden 

de gem. straat (o), het 
Klooster van Everbode (w, 
n), Jan Lemmens (z) 

  den Grooten acker, 1 lopst. 
54 roeden 

Willem Huijbregts (o), de 
Hoogemiertse Armen 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Hermans, Jan zoon / condivident   
Hermans, Josijn * dochter / condividente   
Verbaandert, Adriaan e.v. * mede condivident   
Lemmens, Wouter momboir   
Kools, Gerrit momboir   
Kools, (2 onm.kind. #) Jacobus condividenten   
Hermans, Elisabet + dochter /moeder van # ½ huijsinge (w), stal, schop, 

½ hof en aangelag met landt 
in Jan Oters steede (o), samen 
8 lopst. 8 roeden, als boven 

Willem Huijbregts / Jan 
Lemmens (o), de andere helft 
(w), het Klooster van 
Everbode (z), Jan en Jan 
Bapt. Lemmens (n) 

  het Landt in de Hofstadt, 1 
lopst. 48 roeden 

de gem. straat (o), het 
Klooster (w), Jan en Jan B. 
Lemmens (z), Anthonij 
Paridaans (n) 

  den Bosacker, 41 roeden Adriaan Verspaandonk (o), 
Jan van Hees (w, n), de kind. 
Jacobus Luijten (z) 

  den Valacker, 1 lopst. 47 r.  wed. Steven Verspaandonk 
(o), Hendrik Lemmens (w), 
Jan Bapt. van Leendt (z), de 
gemeene straat (n) 

  een Eersel, 2 lopst. 20 roeden de A (o), Willem Huijbregts 
(n, w), Jan Bapt. Luijten (z) 

  parceel heijvelt, 45 roeden Jan van den Bogt (o), Wouter 
en Hendrik Hermans (w), de 
wed. Verspaandonk (z), 
Gerrit Huijbregts (n) 

  heijvelt het Baast, 44 roeden de kind. Peter van Diessen (o) 
, Jacobus van Leend (w), 
Hendrik Adriaans (z), Willem 
Huijbregts (n)  

  den Loo acker, 1 lopst. 24 r. Hendrik Lemmens (o), 
Wouter van de Geevel (w), 
Anthonij van Laarhoven (z), 
het Klooster (n) 

de kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen v. Brabant rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
den Abt van St.Truijen rentheffer   
Huijbregts, Willem president / loco off.   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v t/m 170, fiche 6, 
rij 4 

Overeenkomst i.p.v. erfdeling in marge: afrekening 30-11-1781 16-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Adriaan zoon v. # /part. enerz. Lagemierde  
Swaanen, Geertruij * dr. v. # / part.enerz.   
van Beers, Willem e.v. * partij enerzijds   
Swaanen, Hendrik # partij anderzijds   
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Swaanen, Cornelis zoon v. # / part.anderz.   
van Gompel, Anna + e.v. # erflaatster 2/6 steede etc. , Lagemierde 

aan den Heijkant 
 

van Hasendonk, Cornelis schepen    
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Paridaans, Antonij president  1781   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v t/m 181, fiche 6, 
rij 5 

Erfdeling  21-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist condivident huijsinge, stal, schuur, schop, 
hof en aangelag, dries agter 
de schuur met het landt, 6 
lopst. 33 roeden, 
Hoogemierde, de Twisselt 

den Armen (o), Hendrik van 
Helmond (w), de Abdije van 
Everboode (z), de heijde (n) 

  den Grooten acker, 2 lopst. 
10 roeden 

de kind. Hendrik 
Verspreuwel (o), Hendrik van 
Helmond (w), Jan van de 
Sanden (z), de baan (n) 

  den Halven Vonderbeemt, 1 
lopst. 27 roeden 

de Aa (o), de straat (w), den 
Armen (z), Willem Martens 
(n) 

  ½ Kruijsvelts bos en 
gagelvelt, 1 lopst. 5 roeden 

Jan Goossens, den Armen 

  den Huijp of den Hoogen 
acker, 5 lopst. 

’t Klooster van Everbode (o, 
z), de kind. Hendrik 
Verspreuwel (w), de baan (n) 

  huijs, schuur, stal, hof en 
aangelag van Bartel van den 
Broek, 4 lopst. 49 roeden 

de condividenten (o, w, z), de 
heijde (n) 

  parceel ackerlandt aan den 
Elderdijk, 2 lopst. 6 roeden 

de condividenten (o), ’t 
Clooster van Everbode (w), 
Hendrik Jan Hermans (z), de 
heijde (n) 

  de Leegsteede van Jan 
Franken, 3 lopst. 33 roeden 

de erfgen. Peter Vroomans 
(o), Jan Lemmens (w), Anth. 
Paridaans (z), de straat (n) 

  de Cavel, 2 lopst. 39 roeden de heijde (n), de 
condividenten 

  het Reijken aan den Ouden 
dijk, 47 roeden 

Hendrik Hermans (o), de 
straat (w), Adriaan Larmit 
(z), Michiel Lurincx (n) 

  het half heijvelt (bos en heij), 
30 roeden 

Anthonij Aarts (o, z), Wouter 
Lemmens (w), Michiel 
Lurincx (n) 

  schuur, ½ aangelag (n) van 
Adriaan Tielemans, 2 lopst. 
30 roeden op ’t Blek  

de gemeene straat (o), de 
condivident (w), ander deel 
(z), de gemeente (n) 

  den Langen acker agter de 
pat, 1 lopst. 

de Moolestraat (o), de wed. 
Steven Verspaandonk (w), 
Jan Bapt. van Leendt (z), 
Willem Huijbregts (n) 

  den Leijacker, 1 lopst. 24 r. Jacobus Willems (o), Hendrik 
Verbaandert (w), Wouter 
Hermans (z), de straat (n) 

  groes de Leureijt, 1 lopst. 54 
roeden 

de kind. Jacobus Luijten (o, 
w), Willem Martens (z)…. 
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’t Klooster van Everbode (n) 
  den halven Winkelbeemdt, 1 

lopst. 40 roeden 
de Aa (o), de straat (w), 
Willem Martens (z), Hendrik 
Verbaandert (n) 

Coolen, Cornelis rentheffer   
Verster / het Comptoir der geest. goed. rentmr. / rentheffer   
het Comptoir der Domijnen v. Braband rentheffe   
de kerk van Hoogemierde renthefster   
de Abdije van Everbode renthefster   
Lemmens, Hendrik condivident huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof een aangelag den 
Bagijnenbogt, 2 lopst., 
Hoogemierde omtrent de 
groote kerk 

de straat (o, z), Hendrik 
Hendrik Hermans (w), de 
condivident (n) 

  parc. ackerlandt en hof, waar 
eertijts ’t huijs op heeft 
gestaan, 1 lopst. 10 roeden 

Thomas van de Sanden (o), 
Jan B. Schoormans (w), 
Hendrik Janssen (z), de straat 
(n) 

  den Keesie acker, 1 lopst. 20 
roeden 

Thomas van de Sanden (o), 
Hendrik Hendrik Hermans 
(w), de condivident (z, n) 

  den Beemdt aan de Lankvoort 
, 1 lopst. 25 roeden 

de heijde (o), de Aa (w), de 
wed. Hendrik Luijten (z), den 
dijck (n) 

  den Kerkacker, 1lopst. 27 
roeden 

Jan Verspaandonk (o), 
Thomas van de Sanden (w), 
de Abdije van Everbode (z), 
de wed. Wouter van Eijck (n) 

  den Goije Wouters acker, 1 
lopst. 13 roeden 

Jan Verspaandonk (o), Jan 
Schoormans (w), Lodewicus 
Leijten (z), de straat (n) 

  den Vossenhof, 50 roeden Jacobus van den Borne (o), 
Jan Bapt.. van Leendt (w), de 
gemeene straat (z), Wouter 
Lemmens (n) 

  den Toorisacker, 1 lopst.  Jan Fransen (o), Jan 
Vroomans (w), de condivid. 
(z), Adriaan Larmit (n) 

  de Kerk hoef, 23 roeden de kind. Willem van de 
Sanden, Hendrik Adriaans, .. 

  het Wasvelt, 24 roeden Hendrik Hermans (o), 
Hendrik Adriaans (w), de 
straat (z), de Kerkhoef (n) 

  den Bremacker, 2 lopst. 24 r. Wouter van de Sanden (o, z), 
’t Klooster van Everbode (w), 
Peter van den Borne (n) 

  heijvelt aan de Suetreijt, 1 
lopst. 30 roeden 

Wouter Lemmens (o), Gerrit 
Huijbregts (z, w), Jan 
Francen (n) 

  den Zeegers acker of 
Valacker, 3 lopst. 12 roeden 

Hendrik Hermans (o), de 
Abdije van Everbode (w), de 
kind. Jacobus Luijten (z), de 
straat (n) 

  het Opperke, 54 roeden Jacobus Luijten (o, n), Jan B. 
Schoormans (w), Jan 
Schoormans (z),  

  den Koolen acker of den 
Haak, 2 lopst. 6 roeden 

’t Clooster van Everbode (o), 
Willem Huijbregts (w), de 
kind. Hendrik Verspreuwel 
(z), den Armen (n) 
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  den Naalden of Vilacker, 2 
lopst. 18 roeden 

de kind. Jacobus Luijten (o), 
de Abdije van Everbode (w, 
n) 

  den Opper, 1 lopst. de kind. Jacobus Luijten (o, 
w), Jan Schoormans (z), Jan 
B. Luijten (n) 

  1/3 den Garstbocht, 1 lopst. 
17 roeden 

de kind. Jacobus Luijten (o), 
de straat (w), Willem 
Huijbregts (z), de 
condividenten (n) 

  den Beemdt in de Hoolstraat, 
2 lopst. 50 roeden 

de Aa (o), de Hoolstraat (w), 
Jacobus van den Borne (z), 
Marcelis Hendricx (n) 

  den Loo acker, 4 lopst 34 r. de Abdije van Everbode (o, 
n), Anthonij van Laarhoven 
(w), de wed. Hendrik Luijten 
(z) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Lemmens, Jan Josephus condivident huijs, stal, schuur, schop, hof 

met ’t driesken agter de 
schuur, 42 roeen, 
Hoogemierde, ’t Kuijlders 
Roode op ‘t Wildert 

de straat (o), de condivident 
(w, n), Willem Huijbregts (z) 

  het Landt in de aansteede, 4 
lopst. 30 roeden 

de straat  (o), de condivident 
(w, n), Hendrik Hermans (z) 

  het Steeken, 1 lopst. 34 
roeden 

Anthonij Paridaans (o), de 
straat (w), ’t Klooster van 
Everbode (z), de gemeente 
(n) 

  den Bosacker, 2 lopst. 33 r. Willem Martens (o), de kind. 
Jacobus Luijten (w, n), Jan B. 
van Leendt (z) 

  de Kavel, 1 lopst. 42 roeden de condivident (o), Jan B. 
Lemmens (w, n), Hendrik 
Hermans (z) 

  de Hofstadt, 1 lopst. 55 r. de gem. straat (o), de Abdije 
van Everbode (w), Anthonij 
Paridaans (z), Hendrik 
Hermans (n) 

  het Nieuwvelt, 3 lopst. 20 r. de straat (o, w, z), de kind. 
Jacobus van Leendt (n) 

  heijvelt aan den Vonderpat, 2 
lopst. 10 roeden 

de kind. Jacobus Luijten (o), 
Adriaan van Heesch (w, z), 
het Vonderstraatje (n) 

  de Schoot, 5 lopst. 6 roeden het Klooster van Everbode 
(o), Jan Pasmans (w), Jan 
Adriaans (z), Peter 
Verbaandert (n) 

  heijvelt (nu landt en groes), 2 
lopst. 25 roeden 

Jan Adriaans (o), Jan 
Pasmans (n, w), de Hoolstraat 
(z) 

  den Bosacker aan de Mortel, 
2 lopst. 10 roeden 

’t Klooster van Everbode (o), 
Jacobus Willems (w), de 
kind. Jacobus Luijten (z), 
Anthonij van Laarhoven (n) 

  den Tijsdries, 1 lopst. 58 r. de kind. Jacobus Luijten (o), 
de straat (w), condividenten 
(z), Anthonij Paridaans (n) 

  de Leegsteede, 2 lopst. 17 r. Jan Lemmens (o), Jan 
Adriaans (w), de moolepat 
(z), de Koestraat (n) 
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  den Garst acker, 2 lopst. de kind. Jacobus Luijten (o, 
z), de straat (w), Anthonij van 
Laarhoven (n) 

  heijvelt aan de Meulenbrugh 
(houtwas / ackerlandt), 2 
lopst. 

Jan Tops (o), Wouter 
Hermans (w), Antonij Aarts 
(z), ’t Klooster van Everbode 
(n) 

  ½ Kruijsveldts bos en 
gagelvelt, 1 lopst. 5 roeden 

Jan Goossens , den Armen 

  huijs, stal, schop van Adriaan 
Tielemans met ½ aangelag 
(z), op het Blek, 2 lopst. 10 
roeden 

de straat (o), ander deel (w), 
de condivident (z), Jan 
Baptist Lemmens (n) 

  den Rabogt, 1 lopst. 26 r. de straat (o, n), Jan Adriaans 
(w), Willem Martens (z) 

  den Beemdt in de Santstraat, 
2 lopst. 

de Aa (o), de heijde (w), ’t 
Clooster van Everbode (z), 
Hendrik Wittens (n) 

  de Hofstadt, 2 lopst. 11 r. de straat (o), de Abdije van 
Everbode (w), de kind. 
Jacobus Luijten (z), Hendrik 
Hermans (n) 

  visvijver in het Kuijlders 
Roode tegenover de huijsinge 

 

Lemmens, Jan * + vader / erflater Hoogemierde in ’t Kuijlders 
Roode 

 

Coolen, Catarina e.v. * + moeder / erflaatster   
Lemmens, Adriaan + broer / erflater   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Paridaans, Anthonij    
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v t/m 182v, fiche 
7, rij 1 

Machtiging betr. afhandelen erfenis 30-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij broer v.# / constituant Hoogemierde  
Paridaans, Steeven zoon v. # /constituant   
Paridaans, Catharina * dr.v. # / constituante   
Willems, Jan e.v. *    
Paridaans, Jan zoon v. # /constituant   
Paridaans, Adriaan + #    
Paridaans, Elisabet wed.v. Aelbert 
Adriaansse 

zuster van # / constit.   

Paridaans, Anna Maria wed.v. Dirk 
Dijkmans 

zuster van # / constit.   

Paridaans, Peter + ^ erflater Antwerpen  
van Triest, Elisabet + e.v. ^ erflaatster   
Dijckmans, Henricus gemachtigde Antwerpen  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  31-12-1776 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Jan condivident keuken, ½ opkamer, ½ 
kelder, gehele zolder boven 
de keuken, [½ schuur (o): 
vervangen door: stal en 
schaapskooi], 1/3 hof 
(midden) ca. 20 roeden , 
Lagemierde aan ’t 
Vloeieijnde  

de condividenten (o), de 
straat (w), de wed. Dirk 
Dijkmans (z), Jan Tops (n) 

  ½ aangelag (z), 4 lopst. 21 r. Jan B. van Loon (o), den hof 
(w), de wed. Dirk Dijkmans 
(z), de andere helft (n) 

  iets meer dan 1/3 in den 
Koningshoek (o) ca. 2 lopst. 

de ackerstraat (o), een straatje 
(w), ander deel (z), Goijaart 
Janssen (n) 

  den Langen acker, 1 lopst. 30 
roeden 

Nicolaas van Loon (o, w, z), 
de wed. Jan de Kort (n) 

  den halven Poppelaar voor de 
Aa, 1 lopst. 30 roeden 

de Aa (o), de condivident (w) 
, ander deel (z), Nicolaas van 
Beers (n) 

  den Middelsten beemdt (de 
helft voor de Aa, zuidkant ), 
ca. 45 roeden 

de stroom (o), het straatje (w) 
, Aelbert Otten (z), ander deel 
(n) 

  het Eeusel voor de A 
(gagelvelt), ca. 1 lopst. 30 r. 

de stroom (o), Klaas van 
Loon (w), Francis van der 
Heijden (z), Aelbert Otten (n) 

  het Eersel van Willem 
Schoormans, 1 lopst. 28 r. 

Nicolaas van Beers (o), de 
wed. Dirk Dijkmans (w), 
Albert Jan Otten (z), de 
aansteede (n) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
van Hoogstraten, Willem condivident kamer, zolder daarboven, ½ 

opkamer, ½ kelder, schop, 
schuur (nieuw), 1/3 hof (o), 
ca. 20 roeden, Lagemierde 
aan het Vloeieijnd 

’t aangelag (o), ander deel 
(w), de wed. Dirk Dijkmans 
(z), Jacobus van de Ven (n) 

  ½ aangelag (n), 4 lopst. 21 r. Leendert Adriaans (o), den 
hof (w), andere ½ (z), 
Jacobus van de Ven (n) 

  ca. 1/3 het Landt inden 
Koningshoek (z), 1 lopst. 50 
roeden 

het middelste part (o), Jan 
Lemmens (w), straatje (z), 
Jan Woestenburg (n) 

  1/3 den Schuurmans acker, 1 
lopst. 18 roeden met ½ de 
Santsmeel, 35 roeden daaraan 

Nicolaas van Loon (o), de 
heijde (w), ander deel (z), 
Aelbert Jan Otten (n) 

  deel van de Middelste beemd 
voor de Aa en het geheel over 
de Aa, 3 lopst. 15 roeden 

de heijvelden (o), straatje (w), 
Aelbert Jan Otten over de Aa 
(z), Jan van Hoogstraten voor 
de A (z), Peter Panenborg (n) 

  ½ de Gagelbocht, 1 lopst.  
55 ½ roeden 

Jacobus van de Ven (o), 
Nicolaas van Loon (w), de 
andere helft (z), straatje (n) 

van Hoogstraten, Adriaantje * condividente   
Peters, Peter Joris e.v. * mede condivident [stal, ½ schuur (z), vervangen 

door : hele schuur],  1/3 hof 
(z), ca. 20 roeden, 
Lagemierde aan het 
Vloeieijnde 

ander deel (o), de wed. Dirk 
Dijkmans (w), de straat (z), 
Jan Tops (n) 
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  ca. 1/3 Landt in den 
Koningshoek (middelste) ca. 
1 lopst. 50 roeden 

andere delen (o, w), straatje 
(z), Jan Woestenborg (n) 

  2/3 de Schuurmans acker, 2 
lopst. 37 roeden 

Nic.van Loon (o), Albert Jan 
Otten (w), de heijde (z), …. 
ander deel (n)  

  ruim ½ den Poppelaar, de 
helft voor de A en over de A, 
het geheel ca. 2 lopst. 

de heijvelden (o), Jan Tops 
(w), Aelbert Jan Otten (z), de 
wederhelft voor de A (n) 

  den dries in de Stee van 
Lemmens, 2 lopst. 4 roeden 

de straat (o, n), Jan 
Woestenborg (w), Jan Tops 
(z) 

  het Eeusel aan beijde de 
zeijde van de Aa, (over de A 
1 lopst. 41 roeden) 

de heijvelden (o), de stroom 
(w), Jan Trompen (z), Aelbert 
Otten (n) 

  ½ de Gagelbogt, 1 lopst.  
 55 ½ roeden 

de wederhelft (o), Nicolaas 
van Loon (w), de wed. Jan de 
Kort (z), straatje (n) 

  ½ de Santsmeel (houtboske), 
45 roeden 

Nicolaas van Loon (o), Jan 
Woestenborg (w, n), ander 
deel (z) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189 en 189v, fiche 7, 
rij 3 

Borgstelling  3-1-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Jan borg Hoogemierde  
den Armme tafel van Hoogemierde    
van den Bergh, Marcelis zoon / a.s. bruidegom   
Kusters, Johanna a.s. bruid Turnhout  
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190, fiche 7, rij 3 Borgbrief  3-1-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Paridaans, Anthonij schepen   
van den Bergh, Marcelis requirant /a.s. br.gom   
Kusters, Johanna a.s. bruid Turnhout  
van den Bergh, Jan contra borg   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190v t/m 192, fiche 7, 
rij 3 

Testament  9-1-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij Bartel * testateur Lagemierde, ’t Wellenseijnde   
van Hest, Anna e.v. * testatrice   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v en 193, fiche 7, 
rij 3 

Borgbrief  16-1-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Johanna requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Lokeren onder 
Turnhout 

 

van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Water, A. loco secretaris   

 

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

Overeenkomst inboedel is verkocht (schulden) 23-1-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Willem wedn.v. Adriaantje 
Fredricx 

partij enerzijds   

Hendricx, Josephus momboir / part.anderz.   
Fredricx, Dirk momboir / part.anderz.   
Donkers, (onm. kind ) Willem partij anderzijds   
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v t/m 197v, fiche 
7, rij 4 

Machtiging betr. innen van schulden 7-2-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Althoffer, Jacob Jan notaris / procureur / 
constituant 

Oisterwijk  

van Heusden, Cornelis notaris / procureur / 
gemachtigde 

Hilvarenbeek  

…..,wed. Laurens van den Bosch (en 
kinderen) 

debiteuren Haaren  

Hessels, Jan debiteur Diessen  
Colen, Maria Wouter debitrice Huijclom (Heukelom)  
Lombarts, Hendrik debiteur Haaren  
Smulders, Francis debiteur Oosterwijk (Oisterwijk)  
…., wed. Jan van de Laak debitrice Haaren  
van de Laak, Jan Anthonij debiteur Haaren  
Schoonis, Gerrit Hendrik debiteur Haaren  
van de Pas, Peter Peters debiteur Haaren  
van den Boer, Bastiaan Francis debiteur Haaren  
….., wed. Govert van der Aa debitrice Oosterwijk   
de Lange, Jacob debiteur Oosterwijk  
van Ierssel, Adriaan Adriaan debiteur Huijclom  
van Haaren, Adriaan Claes debiteur   
Hessels, Cornelis debiteur Moergestel  
Emmen, Jan debiteur Hilvarenbeek  
Herkens, Peter Jan debiteur Haaren  
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Schoenmakers, Adriaan debiteur Haeren (Haaren)  
Andriessen, Andries Cornelis debiteur Berkel  
van Ierssel, Michiel debiteur Oosterwijk  
van Hulten, Jan debiteur Moergestel  
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Water, A. loco secretaris Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197v t/m 200, fiche 7, 
rij 4 

Machtiging aan toonder betr. transport huizen etc. (koopsom 
6000 gulden) 

7-2-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Althoffer, Jacob Johan notaris / procureur / 
constituant 

Oosterwijk (Oisterwijk)  

secretarije van sHertogenbosch    
van Heusden, Cornelis koper / verkrijger  Hilvarenbeek  
Althoffer, Jacob Johan en 
van Breugel, de Hr. 

bewoners huijsinge, schuur, hof, 
Oosterwijk aan ’t Lind eijnde 

 

Naaijkens, Nicolaas bewoner huijsinge, aangelegen erve, 
nevens voors. huijsinge, 
Oosterwijk 

 

……, wed. Blok bewoonster huijsinge en hof, ten oosten 
van eerstgen. huijsinge, 
Oosterwijk 

 

Burghart, Jacob 
van Esch, Maria Anthonij 
Meijers, P. c.s. 

bewoners huijsinge en erve, ten oosten 
van laatstgen. huijsinge, 
Oosterwijk, met de 3 
woningen daarachter 

 

……, wed. Francis Roelen bewoonster huijsinge en erve, tegenover 
den Rooden Leeuw, 
Oosterwijk 

 

de Diaconij Armen huurder wooninge, Oosterwijk  
van Ierssel, Adriaan huurder huijsinge en erven naast 

voors. woning, Oosterwijk 
 

van de Wiel, Jan Jacob c.s. bewoners huijsinge (6 woningen) met 
de hooven, Oosterwijk tijnen 
het mardtvelt 

 

  parceel houtbosch, ca. 12 
lopst. met 2 weijkens daar 
agter, Oosterwijk in de oude 
heij langs de heijsteeg 

 

……., wed. Leijten huurster parceel weijlandt, ca. 5 lopst. 
, Oosterwijk in de 
Moolesteeg 

 

Klerks, Daniel huurder parceel weijlandt, Oosterwijk 
inde Klijn heijde 

 

Maaijens, Adriaan huurder parceel ackerlandt, ca. 6 
lopst., Oosterwijk bij 
Kaerkhoven 

 

van den Dungen, Wouter huurder paceel ackerland, ca. 1 lopst., 
Oosterwijk in de Schijf 

 

  paceel ackerland, ca. 1 lopst., 
Oosterwijk in den 
Moolenacker 

 

  parceeltje bosch bij Kleijn 
Oosterwijk onder Moergestel 

 

het Comptoir v.d. rentmr. Verster rentheffer   
het Comptoir v. Abraham Verster rentheffer sHertogenbosch  
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
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het Lieve Vrouwe gild, Oosterwijk rentheffer   
het Convent van Tongerloo rentheffer   
de Heer van Moergestel rentheffer   
 schepenen als voor Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200v t/m 201v, fiche 
7, rij 5 

Gelofte / Overeenkomst 6000 gulden 7-2-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis notaris / procureur / 
gelover / debiteur 

Hilvarenbeek  

Althoffer, Jacob Johan notaris / procureur / 
crediteur 

Oosterwijk (Oisterwijk)  

Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Water, A. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201v en 202, fiche 7, 
rij 5 

Verklaring betr. verkocht rund 1-3-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Janssen, Godefridus deponent / verkoper   
Toniaka, Joachim koper Hilvarenbeek  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202 en 202v, fiche 7, 
rij 5 

Verklaring betr. verkochte runderen 6-3-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Lemmens, Maria wed.v. Jan Francus 
Janssens 

deponente / 
verkoopster 

  

Toniaka, Joachim koper Hilvarenbeek  
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  7-3-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Jacobus wedn.v. Margriet 
Verhagen 

condivident / vader huijsinge: keuken, stal, 
schuur, driesken, ½ hof tot 
agter het nieuw huijs hier 
neffens gelegen, tesamen ½ 
lopst., Lagemierde aan het 
Vloijeijnde 

aangelag v.d. condividenten 
(o), de straat (w), het nieuw 
huijs met deel v.d. hof (z), de 
kamer met aanhorend erve (n) 

van de Ven, Adriaan condivident   
van de Ven, Anthonij condivident   
van de Ven, Catharina * condividente   
Luijten, Wouter e.v. * mede condivident 3 kinderen samen:   
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huijsinge (nieuw), ½ hof daar 
agter, ca. 20 roeden, 
Lagemierde, het Vloijeijnde 

’t aangelag (onverdeeld) (o), 
de gem. straat (w), Jan Tops 
(z), huijsinge / drieske (n) 

  onverdeeld: het aangelag  
  Land in Gijsbertus aansteede  
  den Gagelbocht met den 

Eeusel 
 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206 en 206v, fiche 8, 
rij 1 

Borgbrief  21-3-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Hendrik * requirant (geb. Hoogemierde) Bladel  
Vromans, Catharina e.v. * requirante (geb. Hoogemierde)  
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206v en 207, fiche 8, 
rij 1 

Borgbrief  26-3-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fredricx, Dirk * requirant (wonende: Hoogemierde) 
Hulsel 

 

Paulus, Catharina e.v. * requirante   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207v en 208, fiche 8, 
rij 1 

Borgbrief  1-4-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Johanna Ansem Peter requirante (geb.: Hulsel) Reusel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208 en 208v, fiche 8, 
rij 1 

Borgbrief  7-4-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Jacobus requirant /a.s br.gom (geb.: Lagemierde) Loon op 
Zant 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Huijbregts, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
209 en 209v, fiche 8, 
rij 1 

Aflossing renten  7-4-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist armmr. / ontvanger Hoogemierde  
Paridaans, Anthonij rentgelder   
van de Sanden, Jan c.s. rentgelders   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210, fiche 8, rij 1 Aanstelling voogden  26-4-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij momboir   
Wittens, Hermanus toesiender   
Verhagen, (2 onm. kind. *) Jan +    
Wittens, Jenneke moeder van *   
Huijbregts, Willem president / loco off.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de  Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210v t/m 217v, fiche 
8, rij 1 

Staat en inventaris  8-5-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Jenneke wed.v. Jan Verhagen inventarisante / a.s. 
bruid 

Lagemierde  

van Ackerveeken, Pieter a.s. bruidegom   
Verhagen, Anthonij requirant / momboir   
Wittens, Hermanus requirant / toesiender   
Verhagen, (2 onm.kind.) Jan    
  inboedel en kleding 

(gespecificeerd) o.a. zilveren 
knopen, zilveren 
schoengespen, tonnen bier 

 

  vee en gereedschap / 
veldgewassen etc. 

 

van de Ven, Jacobus debiteur   
Duijtz, Ericus crediteur   
Wittens, Adriaan crediteur   
 borgemr. 1777 / credit.   
….., wed. Peter Damen creditrice   
Verhagen, Anthonij crediteur   
 dienstmeid(en) /credit.   
van der A, Jacobus crediteur / brouwer   
Hartogs, Joost metselaar / crediteur   
….., wed. Helsemans creditrice Bladel (koe)  
van Ackerveeken, Augustus crediteur   
van den Borne, Jacobus crediteur (o.a. hop)  
Paridaans, Steven crediteur   
van Helmondt, (erfgen.) Marten crediteuren   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217v en 218, fiche 8, 
rij 2 

Borgbrief  24-5-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostade, Nicolaas requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Riel  
Paridaans, Anthonij schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3 en 4 Index  1773-1777 

 
Einde  

mei 2010 
 
 
 


