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folio no. soort akte opmerkingen datum 
ongen., fiche 1, rij 1 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, Jennemarie + 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, Antonij schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
ongen., fiche 1, rij 1 Kwitantie hoort in ander inventaris no. ! 13-12-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Helena * creditrice   
Snijders, Wouter e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v, fiche 1, rij 1 Verklaringen betr. verkochte ossen  5-6-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij verkoper / deponent   
van Roij, Jan (van Rooij) idem   
van Eijnthoven, Francis idem   
van Doorn, Jan idem   
de Kort, Jan idem   
van Beers, Nicolaas koper (vroeger inw. Lagemierde)  
  Oostenrijks Brabant  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 4, fiche 1, rij 1 Overeenkomst  11-6-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij momboir / part.enerz.   
Wittens, Hermanus toesiender / part.enerz.   
Verhagen, (2 onm.kind. *) Jan + partij enerzijds steede aan het Wellenseijnde  
Wittens, Jenneke # moeder van * / partij 

anderzijds 
steede aan de Straat, 
Lagemierde 

 

van Ackerveeken, Peter e.v. #    
Huijbregts, Willem president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v en 5, fiche 1, rij 2 Verklaringen betr. (niet) aanwezigheid tijdens overbrengen van vee 7-7-1777 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Haaren, Steeven deponent Reusel  
Luijten, Anthonij deponent Lagemierde  
  Arendonk  
van Beers, Nicolaas  Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 t/m 6, fiche 1, rij 2 Herziening testament  23-8-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Althoffer, Jacob Johan weduwn.v.  mej. 
Magdalena Adriana Croes 

notaris / procureur / 
testateur 

Oisterwijk  

Althuijsen, Willem Michiel notaris sHertogenbosch  
Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v t/m 7v, fiche 1, rij 2 Verhuur  8-9-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Willem verhuurder Hoogemierde  
van Hest, Jan (van Heijst) huurder huijsinge, hof, aangelagh, 

acker- weij- en heijlanden, 
Lagemierde ? (behalve ½ 
grote hof met plakje land ) 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 t/m 9, fiche 1, rij 2 Verhuur  2-10-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Jan verhuurder   
Moonen, Jan huurder huijsinge, schuur, stal, schop, 

hof en aangelag, acker- en 
weijlanden, Lagemierde aan 
’t Mispeleijnde  

 

Dijkmans, Peter nu huurder / gebruiker   
Aarts, Jan Arnoldus nu huurder parceel ackerlandt  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v en 10, fiche 1, rij 3 Borgbrief  10-10-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anthonij (en gezin) requirant(en) (geb.: Lagemierde) Bladel  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11, fiche 1, rij 3 Machtiging betr. afhandeling schuld gedwongen verkoop: schulden 24-10-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panis, Cornelis * constituant / verkoper   
van Loon, Cornelia e.v. * mede constituante   
van Hoeven, Johanna wed.v. Johannis 
van de Water 

creditrice   

van Beers, Laurens koper / gemachtigde   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v en 12, fiche 1,rij 3 Borgbrief  6-11-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Hermans, Cornelis * requirant (geb.: H.Mierde) Reusel  
Luijten, Elisabet e.v. * requirante   
Hermans, (3 kind.) Cornelis requiranten (geb.: L. Mierde)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 3 Borgbrief  6-11-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Luijten, Anthonij * requirant Bladel  
Luijten, (5 en 2 kind.) Anthonij requiranten (geb.: L.Mierde en H.Mierde)  
de Bie, Helena e.v. * requirante (geb.: Hilvarenbeek)  
Vinken, Hendrik # requirant (geb.: H.Mierde) Bladel  
Vromans, Catharina e.v. # requirante   
Vinken, (2 kind.) Hendrik requiranten   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Aanstelling voogden  18-12-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus momboir   
van Hoof, Nicolaas toesiender   
van Hoof, (4 onm. kind. *) Nicolaas    
van Dalen, Maria + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen Lagemierde  
Fuchs, P.J. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v t/m 19v, fiche 1, 
rij 3 

Erfdeling  5-1-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Anna condividente 1e kavel   
van Helmondt, Johanna condividente 1e kavel huijsinge, stal, schop, ½ hof 

vooraan, 15 roeden, 
Hoogemierde in de Smitstraat 

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

  Heijn Teeuwen landt, 1 lopst. 
30 roeden 

Thomas Vromans (o, w), 
Adriaan Lemmens (z, n) 

  deel aansteede ca. 59 roeden ander deel (o), ander deel 
(w), Jan B. Schoormans (z), 
Thomas Vromans (n) 

  ½ den Dries in ’t heijveldt  en 
het driesken in het Nieuw 
veldt, 48 roeden 

andere delen (o, w), 
waterloop (z), heijvelt (n) 

  ½ het Heijvelt, 2 lopst. ander deel (o), heijvelt (w), 
de condividente (z), de heijde 
(n) 

  5/6 den Polder voor aan, 1 
lopst. 15 roeden 

ander deel (o), de heijde (w, 
n), Hendrik Huijbregts (z) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
van Helmondt, Elisabet * condividente 2e kavel   
van de Gevel, Wouter e.v. * mede condivident 2e 

kavel 
schuur, ½ hof, 15 roeden, 
Hoogemierde, de Smitstraat 

1e kavel (o, w), Jan Baptist 
Schoormans (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

  het Bugtjen, 1 lopst. 15 
roeden 

Thomas Vromans (o, z), 1e 
kavel (w), waterlaat (n) 

  ½ ’t Driesken voor ’t heijvelt  
(o), 39 roeden 

de kind. Jan Leijten (o), ander 
deel (w), de waterlaat (z), Jan 
van den Bogt (n) 

  ½ driesken ’t Nieuwveldt (w), 
9 roeden  

ander deel (o), heijvelt (w, n), 
waterlaat (z) 

  deel in het aangelag (achter 
midden) ca. 45 roeden 

andere delen (o, w), Jan 
Baptist Schoormans (z), 
Jacobus Plompen (n) 

van Helmondt, Hendrik condivident 3e kavel deel in de aanstede (achterste 
deel) ca. 45 roeden 

ander deel (o), Thomas 
Vromans (w), Jan Baptist 
Schoormans (z), Jacobus 
Plompen () 

  deel in het heijvelt, 1 lopst. 
45 roeden 

Jan van den Bogt (o), andere 
delen (w, z), de heijde (n) 

  het Hoogackerke, 1 lopst. Hendrik Hermans (o), 
Cornelis Willems (z), de 
kind. Hendrik van Spreuwel 
(n), Jan Verspaandonk (w) 

  1/3 den Beemdt op Hongeren 
46 roeden 

de A (o), de heij (w), Thomas 
Vromans (z), Bert de Cort (n) 

Huijbregts, Hendrik momboir   
Plompen, Jacobus momboir   
van Helmondt, Maria Catharina condividente  4e kavel 

(onm.) 
1/6 de Polder (o), 15 roeden heijvelt (o), ander deel (w), 

Hendrik Huijbregts (z), de 
gemeene heijde (n) 

  deel in de aanstede (voorste 
van het achterste), ca. 45 r. 

andere delen (o, w), Jan 
Baptist Schoormans (z), 
Thomas Vromans (n) 

  deel houtboske in ’t heijvelt 
van 1e en 3e kavel 

 

Vromans, Thomas vader / voogd v. #   
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Vromans, Maria Catharina # condividente 5e kavel   
van Helmondt, Anna + moeder van # 2/3 den beemdt op Hongeren, 

1 lopst. 32 roeden 
de A (o), de heij (w), Cornelis 
Willems (z), ander deel (n) 

  den Langen acker, 1 lopst. 27 
roeden 

Jan Baptist Luijten (o, n), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
de erfgen. Peter Kools (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van Hellemondt, Wouter + (groot)vader / erflater / 

(3 huwelijken) 
  

Huijbregts, Willem president   
Fuchs, Peter Josep schepen ?   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 4 Borgbrief  30-1-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Willemijn 
(Verspaandonk) 

requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) 
Arendonck 

 

Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v en 21, fiche 1,rij 4 Borgbrief  2-2-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gerwen, Catharina requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde)  
Verheijen, Hendrik Peter a.s. bruidegom Baal (Baarle)  
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1,rij 5 Borgbrief  7-2-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Dijkmans, Peter * requirant (geb.: Lagemierde) Bladel  
Dijkmans, (4 kind.) Peter requiranten (geb.: Lagemierde)  
van de Put, Adriaantje e.v. * requirante (geb.: Hoogemierde)  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 5 Borgbrief  11-2-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Dorothea  requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) 
Oostelbeers 

 

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

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v, fiche 1, rij 5 Aanstelling voogden  13-2-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Jacobus momboir   
Dijkmans, Embregt toesiender   
Dijkmans, (4 onm. kind. * ) Peter    
van Herk, Margo + moeder van *   
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 t/m 34, fiche 1, rij 5 Staat en inventaris in marge: kwitantie 19-8-1802 13-2-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Pieter weduwn.v. Margo van 
Herk * 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

  

van Herk, Adriaan + erflater / vader v. * Hulsel  
Dijkmans, (4 onm.kind.) Pieter    
Koolen, Helena a.s. bruid   
Lemmens, Jan momboir / requirant   
Dijkmans, Embregt toesiender / requirant   
  inboedel: o.a. gouden ring, 

gouden kruis, paar gouden 
oorringen, boek met zilveren 
sloten, 2 paar zilveren gespen 

 

  o.a. 4 koebeesten, 2 ossen, 2 
kalveren, een vaars, paard, 40 
schapen, 8 hoenders 

 

  o.a. 2 ploegen, 2 aardkarren, 
hoogkar, 12 biestokken 

 

Leijten, Lodewicus debiteur   
van Mol, Mathijs debiteur   
Schoonen, Cornelis debiteur gekochte koe (29 gulden)  
Smits, Anthonij koopman / debiteur Dessel (wol) (55 gulden)  
……, wed. Frans van der Ceelen debitrice   
Verhagen, Anthonij debiteur   
Vervugt, Anneke debitrice / huurster   
Verhagen, Jan debiteur   
Dircx, Peter debiteur   
van de Ven, Jacobus raaijmaker / crediteur   
Verpannen, Pieter crediteur was  
Janssen, Goijaart crediteur bier  
Peters, Cornelis crediteur bier  
van Loon wijnkoper / crediteur wijn  
 dienstmeid / creditrice   
Schots, Jan knecht / crediteur   
Versant, Jan knecht / crediteur   
  huijsinge, stallinge, schuur, 

schoppen, hof en aangelag, 
26 percelen, Hulsel 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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Dijckmans, Cornelis zoon 1802   
Dijckmans, Johanna dochter 1802   
Dijckmans, Maria dochter 1802   
Coolen, Helena wed.v. Peter Dijckmans moeder 1802   
Wittens, Adriaan president 1802   
Hendricx, Jan M. schepen 1802   
Claasen, Wouter loco secretaris 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v, fiche 2, rij 2 Borgbrief  16-3-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Adams, Jacobus * requirant Reusel  
van den Heuvel, Hendrina e.v. * requirante   
Adams, Peter zoon / requirant   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2,rij 2 Aflossing / kwitantie  11-4-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Aelbert armmr. / ontvanger Hoogemierde  
Lemmens, Hendrik rentgelder   
Huijbregts, Willem schepen   
Fusch, Peter Joseph (Fuchs) schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  1-5-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Jacobus weduwn.v. Elisabet 
Daniels 

testateur (ziek) Lagemierde  

Dijkmans, (4 kind. *) Pieter gelegateerden   
van Herck, Margo + moeder van *   
Daniels, (kinderen) Hendrik gelegateerden   
Daniels, (kinderen) Jenneke gelegateerden   
Lemmens, Jan neef / erfgenaam   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Verploegh, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 t/m 39, fiche 2, rij 2 Testament  7-5-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Jacobus * testateur Lagemierde (aan de straat)  
Otten, Jenne e.v. * testatrice   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v en 40, fiche 2,rij 3 Borgbrief  13-5-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Peter requirant (gehuwd) (geb.: Hoogemierde) 
Oosterhout 

 

Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 t/m 41, fiche 2,rij 3 Machtiging betr. afhandeling erfenis  3-6-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Assen, Maria Sara wed.v.  de Hr. 
luijtenant Bagel 

constituante Lagemierde  

van Assen, Wilhelmina zuster / gemachtigde Tilborgh (Tilburg)  
Rossijn, Arnoldus Lubertus * + erflater Amsterdam  
Ruijgrok, Everdina + e.v. * erflaatster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v en 42, fiche 2,rij 3 Overeenkomst betr. laten staan eikeboom 16-6-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Cornelis Francis koper 1771 hoeve etc. aan de pastorij, 
Lagemierde 

 

Keuchenius, Poulus predikant / verkoper 
1771 

Hilvarenbeek  

  ’t Kalverdrieske   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 2, rij 3 Borgstelling  15-7-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Steensel, Ida wed.v. Cornelis de 
Laat 

borg Lagemierde  

de Laat, Jennemaria dochter / a.s. bruid   
Naijens, Hendrik a.s. bruidegom Turnhout  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 en 43v, fiche 2,rij 3 Borgbrief  15-7-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
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de Laat, Jennemaria requirante / a.s. bruid   
Naijens, Hendricus a.s.bruidegom Turnhout  
van Steensel, Ida wed.v. Cornelis de 
Laat 

borg   

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v en 44, fiche 2,rij 3 Borgbrief als voorgaande ! 13-8-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v en 45v, fiche 2, rij 
3 

Machtiging betr. geschil / rechtzaak 28-8-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Ida * constituant Turnhout  
van Crullenbergh, Johan Wilhelmus procureur / 

gemachtigde 
Bladel  

Leijten, Lodewicus # tegenpartij Hoogemierde  
Koolen, Anna + zuster van *    
Martens, Marie + wed.v. Joost Coolen moeder van *   
Koolen, Johanna Maria e.v. #    
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v, fiche 2,rij 4 Borgbrief  7-9-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
van de Voort, Jan requirant (geb.: Lagemierde) Diessen  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 4 Borgbrief  7-10-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schijvens, Catharina requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Welde 
(Weelde) 

 

Huijbregts, Willem schepen   
Fusch, Willem Joseph (Fuchs) schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 2, rij 4 Aanstelling voogden  8-10-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem momboir   
Verbaandert, Hendrik toesiender   
Hermans, (onm. kind *) Jan +    
Verbaandert, Marie moeder van *   
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Huijbregts, Willem president   
Fuchs, Pieter Joseph schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 4 Verklaring betr. heffing div. tienden  10-10-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen / deponent Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen / deponent   
Verster, Abraham requirant / rentmeester 

der geestelijke goed. 
  

het gemeene Landt tiendheffer de Pastorij tienden  
van der Heijden, Cornelis Francis tiendheffer   
…….., wed. Jan Woestenburg tiendhefster   
Otten, Jenno tiendheffer   
Janssen, (kind.) Jan Francis tiendheffers   
…… , wed. Gerrit Luijten tiendhefster   
het gemeene Landt tiendheff. (oneven jr.) de Groove tienden  
de Abt van Everboode (Averbode) tiendheffer (even jaar)   
het gemeene Landt tiendheffer de Smalle tienden  
  de Novalia tienden  
Arnoldus Pijnenborg tiendheffer het tiendeke van de Postelse 

hoef 
 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2,rij 4 Machtiging (aan toonder)  12-10-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Brink, Roelof constituant / ontvanger 
uit een fonds 

Hulsel  

  Enkhuizen (de Doelen te-)  
Semeijns, Meijnard rentmr. / boekhouder Enkhuizen  
van der Ceelen, Pieter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 4 Schuldbrief / Obligatie in marge: kwitantie 1782 13-10-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Cornelis debiteur Hoogemierde  
Vinken, Pieter broer / crediteur  Hoogerheijde (markizaat van 

Bergen op Zoom) 
 

Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Pieter Joseph schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Plompen, Jacobus betaler 1782   
Paridaens, Antoni schepen 1782   
Martens, Willem schepen 1782   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 en 51v, fiche 2,rij 5 Arrestatie van paard en kar met zout wegens nog niet betaalde borgsom 18-11-1778 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, Jacobus vorster / arrestant   
Huijbregts, Gerrit requirant / crediteur Hoogemierde  
Kastelijns, Pieter eigenaar / eerder koper Tilborg (Tilburg)  
Lemmens, (kind.) Jan eerder verkopers koe, Hoogemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 53, fiche 2,rij 5 Overeenkomst  30-11-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas partij enerzijds Lagemierde  
Panis, Cornelis * partij anderzijds   
van Loon, Cornelia e.v. *  steede aan het Wellenseijnde  
van Rooij, Jan debiteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 2,rij 5 Borgbrief  20-12-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Anneke requirante (geb.: Hulsel) Riel  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van der Ceelen, Peter schepen (verhinderd) Hulsel  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 t/m 56, fiche 2,rij 5 Testament  27-12-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Aelbert * testateur Hoogemierde  
van den Borne, Catharina e.v. * testatrice   
Riebergs, Aelbertus neef / erfgenaam   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56 en 56v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  24-1-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Johanna requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Reusel  
Moonen, Adriaan a.s. bruidegom   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  25-1-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Hendrik * testateur Hulsel  
van de Ven, Maria e.v. * testatrice (ziek)   
Snellaarts, Jacomijna nicht / gelegateerde den Arting  
de Beer, Cornelis vroeger eigenaar   
  1/5 in het Blek  
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v t/m 59v, fiche 3, 
rij 1 

Borgbrief  28-1-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schijvens, Catharina * requirante (geb.: Hoogemierde) Welde 
(Weelde) 

 

Deens, Joannes e.v. *    
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v t/m 60v, fiche 3, 
rij 1 

Testament  3-2-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Adriaan * testateur Hoogemierde  
van den Heuvel, Maria e.v. * testatrice (ziek)   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61, fiche 3, rij 1 Aanstelling nieuwe momboir  4-2-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist momboir   
Kools, (2 onm. kind.* ) Jacobus    
Hermans, Elisabet + moeder van *   
Lemmens, Wouter (hoge ouderdom) vorige momboir   
Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v t/m 63, fiche 3, rij 
1 

Testament  6-2-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Wouter  e.v.* (bejaard) testateur Lagemierde  
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Hermans, Cathalijn * (bejaard) testatrice (zwak)   
Hermans, Peter + broer / eerder erflater   
Dijkmans, Embregt huurder / zoon v. * (1e 

huwelijk) / 
gelegateerde 

huijsinge, schuur, stal, hof en 
aangelag etc., het 
Wellenseijnde 

 

Dijkmans, Migiel + 1e man van *   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v t/m 69v, fiche 3, 
rij 2 

Erfdeling  23-2-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hermanus condivident 1e kavel het Bugtje, 1 lopst. 33 roeden, 
Hoogemierde 

de gem. straat (o), Jan van 
den Bogt (z), Peter 
Panenborg (w), Jan 
Schoormans (n) 

  den Bogt, 2 lopst. 20 roeden de kind. Jacobus van den 
Borne (o), Anthonij van Hest 
(z), Jan Bapt. Luijten (w), de 
gemeene straat (n) 

  ½ den Langen acker, het 
geheel 6 lopst. 17 roeden, 
Lagemierde, het Wellenseijnd 

aan beide zijden : kavel 4, 
een eind: de weg, ander eind: 
Francis van der Heijden 

Wittens, Adriaan condivident 2e kavel den Wouwer in de Smitstraat, 
1 lopst. 40 roeden 

de gem. straat (o), Adriaan 
Larmit (z), de gem. heijde 
(w), Wouter Lemmens (n) 

  landt en groes in den Hoek, 1 
lopst.  

de straat (o), de wed. Hendrik 
Luijten (w, n) de Smitstr. (z) 

  parceel groes en hof: genaamt 
huijs, hof en aangelag, 4 
lopst. 39 roeden 

Cornelis Willems (o), de 
Arendonkse straat (w), 
Hendrik Wittens (z), Anthonij 
van Hest (n) 

  kamer en aangelag, schuur, ½ 
put, ½ oven, 55 roeden inde 
Smitstraat (bewoond door 
Hendrik Wittens) 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
Wittens, Hendrik condivident 3e kavel Philipse Leenders acker met 

de Smeel, samen 3 lopst. 18 r. 
Cornelis Willems (o), Aelbert 
de Kort (z), Gerrit Kools (w), 
Adriaan Wittens (n) 

  den Hogenbogt, 1 lopst. 20 r. Jan van den Bergh (o, n), de 
heijde (z), kind van Willem 
Donkers (w) 

  het Landt op den Bremacker, 
1 lopst. 

’t klooster van Everbode (o), 
Wouter van de Sanden (z, w), 
Hendrik Janssen (n) 

  ½ den Acker aan den 
Draaijboom (z), 1 lopst. 4 ½ 
roeden, Lagemierde 

den wegh (o), Bart Otten (w), 
Aug. van Ackerveeken (z), de 
andere helft (n) 

  den Busselkens acker, 1 lopst. 
32 roeden, Lagemierde ? 

de kind. Jan de Kort (o), 
Franc. van der Heijden (w), 
Wouter van de Sanden (z, n) 

  1/3 in 1/3 heijvelt met ’t  
Regenschot, 1 lopst. 16 r. 

Lambert en Hendrien van den 
Borne 

den Armen van Hulsel rentheffer   
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Wittens, Jenneke # condividente 4e kavel ½ acker aan den Draaijboom 
(n), 1 lopst. 4 ½ roeden, 
Lagemierde 

de wegh (o), de straat (w), 
ander deel (z), den 
Draaijboom (n) 

  den Pelsbeemdt, 1 lopst. 49 
roeden, Lagemierde 

de A (o), Hendrik Hermans 
(w), Hermanus Janssen (z), 
de kind. Jan Verhagen (n) 

  ½ den Langen acker, het 
geheel 6 lopst. 17 roeden, 
Lagemierde, ‘t Wellenseijnde 

Francis van der Heijde (o), de 
karwegh (w), Helena Koolen 
(z), de kind. Jan Verhagen (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
Wittens, Jan + 1e e.v. *    
Dijkmans, Peternel * + erflaatster   
van den Borne, Lambert condivident 5e kavel Jan Heijligers bogt, 3 lopst. , 

Hoogemierde 
de kind. Jacobus van den 
Borne (o), de gem. straat (w), 
den Driehoek (z), Aelbert de 
Kort (n) 

  het heijvelt ’t Regenschot, 2 
lopst. 

’t klooster van Everbode (o), 
Gijsbert van de Sanden (w), 
de wed. Wouter van Eijck (z), 
Jan van den Bogt (n) 

  den Berkel,1 lopst. 6 roeden Hendrik van Helmond (o, n), 
de straat (w), Hendrik Gerrits 
(z) 

  den acker van Hendrik 
Mierdtmans, 1 lopst. 27 r. 

Willem Huijbregts (o), de 
condivident (w), Jan Baptist 
Schoormans (z), Hendrik van 
Hellemondt (n) 

  1/9 heijvelt met ’t Regenschot 
ca. 1 lopst. 16 roeden  

deel van 3e kavel 

van den Borne, Hendrien ^ condividente 6e kavel den Beemdt op Hongeren, 2 
lopst. 25 roeden, 
Hoogemierde 

de A (o, z), Hendrik Gerrits 
(w), Cornelis Willems (n) 

  huijs, nederkamerke, stal en 
aangelag, 1 lopst. 2 roeden in 
de Smitstraat (bewoond door 
Hendrik Wittens) 

Adriaan Wittens (o, n), de 
gemeene straat (z), Jan van de 
Zanden (w) 

  landt en groes in den 
Vossenhof 

Gerrit Kools (o), Hendrik 
Lemmens (w), de gem. straat 
(z), Wouter Lemmens (n) 

  1/9 heijvelt met het 
Regenschot, (z) ca. 1 lopst. 
16 roeden 

 

van den Borne, Jacobus + 2e e.v. *  Hoogemierde  
van Ackerveeken, Pieter e.v. #    
van den Bergh, Mathijs e.v. ^    
Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  1-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist momboir   
Kools, Gerrit momboir   
Kools, (2 onm. kind *.) Jacobus condividenten 1e staak   
Hermans, Elisabet + moeder van * stal (tot voorstal), schop…  
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  (bij huijsinge bewoond door 
Hendrik Jan Hermans ), 1/3 
aangelag ca. 1 lopst. 21 
roeden, Hoogemierde, het 
Kuijlders Roode 

Willem Huijbregts (o), kind 
van Jan Hermans (w), de 
condividenten (z), Jan 
Lemmens (n) 

  den Loo acker, 1 lopst. 24 r. Hendrik Lemmens (o), 
Cornelis Willems (w), 
Anthonij van Laarhoven (z), 
’t klooster van Everbode (n) 

  den Bosacker, 41 roeden Steven Verspaandonk (o), Jan 
Jacobus Luijten (z), Jan van 
Hees (w, n) 

  1/3 ’t Eersel (n), 46 roeden de A (o), straatje (w), kind 
van Jan Hermans (z), de kind. 
Peter van Diessen (n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
Verbaandert, Hendrik momboir   
Martens, Willem momboir   
Hermans, (onm.kind #) Jan + condivident 2e staak   
Verbaandert, Maria moeder van # ½ keuken (w) (bewoner huis: 

Hendrik Jan Hermans), 1/3 
aangelag (midden) ca. 1 lopst. 
21 roeden 

de kind. Jacobus Kools (o), 
Josijn Hermans (w), Hendrik 
Hermans (z), Jan Lemmens 
(n) 

  de Hofstadt, 1 lopst. 48 
roeden 

de gem. straat (o), Jan 
Lemmens (z), Anthonij 
Paridaans (w, n) 

  1/3 het Eersel (midden), ca. 
46 roeden 

de A (o), straatje (w), Josijn 
Hermans (z), de kind. 
Jacobus Kools (n) 

  het Bosken agter den 
Beekacker, 44 roeden 

Jacobus Staats (o), Jacobus 
van Leendt (w), Willem 
Huijbregts (n) 

Hermans, Josijn ^ condividente 3e staak   
Verbaandert, Adriaan e.v. ^  ½ keuken (n), kelder, 

kamerke daar boven 
(bewoner als boven), 1/3 
aangelag (w), ca.1 lopst. 21 r. 

kind van Jan Hermans (o), 
Hendrik Hermans (z, w), Jan 
Baptist Lemmens (n) 

  den Valcker, 1 lopst. 47 r. de kind. Steven 
Verspaandonk (o), Hendrik 
Lemmens (w), de kind. Jan B. 
van Leendt (z), de straat (n) 

  heijvelt aan de Suut Rijt, 45 
roeden 

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

  1/3 het Eersel (z), ca. 46 r. de A (o), straatje (w), 
Peternel Martens (z), kind.v. 
Jan Hermans (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 t/m 80, fiche 3, rij 3 Erfdeling  23-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambert condivident huijsinge, stal, schuur, schop, 
schaapskooi, brouwerij, hof 
en aangelag, ca. 1 lopst. 50 r., 
Hoogemierde, de Hoogstraat 

Anthonij van Hest (o), de 
straat (n, w), (vrouw)Francis 
van Eijndthoven (z) 
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  de Smeel, 1 lopst. 20 roeden Gerrit Kools (o), de straat 
(w), de wed. Hendrik Luijten 
(z), Adriaan Wittens (n) 

  de Braak, 2 lopst. 15 roeden Peter Panenborg (o), Adriaan 
Mercx (w, z), Peter van den 
Borne (n) 

  de Pastorij (groes) met ’t 
driesken agter de doorenhage, 
1 lopst. 39 roeden 

Hendrik van Gerwen (o, n), 
de straat (w), Wouter van de 
Sanden (z) 

  den Maasacker van de heer 
van Dijck, 1 lopst. 20 roeden 

Gerrit Kools (o, z), de straat 
(w), volgend perceel (n) 

  den Maasacker of Korte 
voren, 4 lopst. 20 roeden 

Migiel Lurincx, (o, z), de 
condivident (w), Hendrik 
Huijbregts (n) 

  den Flipsen acker, 1 lopst. 32 
roeden 

Hendrien van den Borne (o, 
z), Aelbert de Kort (w), 
Cornelis Willems (n) 

  den Bogt / het Maasackerke, 
50 roeden 

Adriaan Mercx (o), 
Hermanus Wittens (w), Peter 
van den Borne (z), de straat 
(n) 

  de wederhelft van Jan 
Heijligers bogt, 3 lopst.  

Hendrien van den Borne (o, 
z), de straat (w), Aelbert de 
Kort (n) 

  het Wasveldt, 59 roeden Cornelis van de Sanden (o, 
n), Cornelis Willems (w), de 
straat (z) 

  de Vritsmeer, 2 lopst. 30 r. Jan B. Luijten (n), de gem. 
heijde  

  den Beemdt in de Hoolstraat, 
1 lopst. 

de A (o), de straat (w), 
Hendrik Hermans (z), 
Hendrik Lemmens (n) 

  ½ de Wouwers aan den 
heijkant, 3 lopst. 

Peter van den Borne (o), 
Anthonij van Hest (w), de 
heijde (z, n) 

  het Eersel voor Gijskens 
beemdt, 1 lopst. 57 roeden 

Jan van den Borne (o), de 
heijde (w), Gijsbert van de 
Sanden (z), Cornelis Willems 
(n) 

  weijde en heijde op Hongeren 
, 4 lopst. 20 roeden 

Hendrik Verspaandonk (o), 
Jan van den Berg (w), Gerrit 
Kools (z), de heijde (n) 

  ½ in 2/3 het groot heijveldt 
bij het Regenschot (n) met 
een streepken in het midden, 
ca. 3 lopst. 35 roeden 

Hendrik Tomas van de 
Zanden (o) den Armen (w), 
ander deel (z), de wed. 
Steven Verspaandonk (n) 

Verster / het Comptoir der Geestelijke 
goederen 

rentheffer   

de kerk van Hoogemierde renthefster   
van den Borne, Hendrien * condividente huijsinge, stal, schuur, hof en 

aangelag, genaamd den Luter, 
3 lopst. 50 roeden, 
Hoogemierde in de 
Arendonkse straat 

Dirk Moonen (o), de straat 
(w), Arnold van den Heuvel 
c.s. (z), Lambert van den 
Borne (n) 

  den acker in de aansteede, 5 
lopst. 40 roeden 

Dirk Moonen (o, z), de 
condividente (w), Cornelis 
Willems (n) 

  beemdt van Cornelis 
Mierdtmans, 2 lopst. 35 r. 

Lambert van den Borne (o), 
de wed. Hendrik Luijten (w), 
de heijde (z, n) 
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  den halven dries aan de 
Pastorij, 1 lopst. 

Jan van Loon (o, z), Wouter 
van de Zanden (w), Lambert 
van den Borne (n) 

  landt en groes in Wouter 
Jacobs aansteede, 5 lopst. 30 
roeden 

de condividente (o, z), de 
straat (w), Lambert van den 
Borne (n) 

  het Hoekveldt, 1 lopst. 30 r. kind van Willem Donkers (o), 
den dijck (w), de heijde 

  de Voorste Haan rijt, 1 lopst. Jan van Loon (o), de dijk (w), 
de wed. Wouter van Eijck (n) 

  de Mijntjens steede, 2 lopst. 
23 roeden 

de dijk (o), Jan van den Berg 
(w), Jan Janssen (z) 
(A.Verbaandert ?), Joost 
Schoormans (n) 

  ½ de Wouwers aan den 
heijkant, 3 lopst. 

Peter van den Borne, de 
heijde 

  ½ van  2/3 het groot heijvelt 
bij het Regenschot, aan 
wederzeijde v.d. wegh door 
dit heijveldt, ca. 3 lopst. 35 r. 

Hendrik Tomas van de 
Zanden (o), den Armen (w), 
ander deel (z, n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van den Borne, Jacobus + vader / erflater   
van den Bergh, Mathijs e.v. *    
Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 t/m 81, fiche 3, rij 4 Schuldbrief / Obligatie 1300 gulden / aflossingen 1807 en 

1809 
23-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambert debiteur Hoogemierde  
van den Borne, Hendrien * zuster / creditrice   
van den Bergh, Mathijs e.v. * ontvanger 1807 1809   
 schepenen als voor   
Huijbregts, Wouter schepen 1807 1809   
Martens, Willem schepen 1807 1809   
Hoosemans, J.F. secretaris 1807 1809   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v t/m 84v, fiche 3, 
rij 5 

Staat en inventaris interessante inboedel, met o.a. 
schildereijen, porselein, koper, 
wafelijzer, zilver 

27-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scholt, Anthonetta  # wed.v. Francois 
Masson 

inventarisante   

Masson, Jacoba dochter (onm.)   
Masson, Carolina dochter (onm.)   
  huijsinge, landerijen, 

Hoogemierde 
 

Masson, Jan + * vader   
Patronus, Catharina + e.v. * moeder   
Hijmans, A. + secretaris / oom v. # Zundert  
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
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van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 t/m 86, fiche 3, rij 5 Testament  10-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Louwreijsen, Maria Nicolaas wed.v. 
Peter Damen (Lauwreijssen) 

testatrice (ziek) Lagemierde  

Althoffer, Johan Jacob notaris 1759 (testament Diessen)  
Havermans, Cornelis erfgenaam Dun (Hilvarenbeek)  
Havermans, Jenne Catharina * erfgename Tilburg  
Winkelmans, Cornelis e.v. *    
van Hoof, Cornelis erfgenaam Tilburg  
Walschot, Cornelis erfgenaam Hilvarenbeek  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v en 87, fiche 3, rij 
5 

renuntiatie (renonsatie) / afstand van 
vruchtgebruik 

 10-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Louwreijssen, Maria Nicolaas wed.v. 
Peter Damen (Lauwreijssen) 

renonsante Lagemierde  

Cornelis Havermans verkrijger (wonende: Dun) parceel 
ackerlandt, ca. 3 lopst. aan 
den ackermolen, 
Hilvarenbeek 

Antonij Meelis (o), de wed. 
Wouter van Roij (z), de straat 
(w), de wed. Peter 
Woestenborg (n) 

Havermans, Jenne Catharina * mede verkrijgster   
Winkelmans, Cornelis e.v. *  Tilburg  
als voor schepenen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 en 87v, fiche 4,rij 1 Borgbrief  10-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Hanegraaf, Jan * requirant (Hoogemierde ) Reusel  
Vroomans, Catharina e.v. * requirante   
Hanegraaf, (6 kind.) Jan requiranten   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 4,rij 1 Borgbrief  13-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Johanns requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Tilburg  
de Hondt, Johannes a.s. bruidegom   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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88v t/m 89v, fiche 4, 
rij 1 

Overeenkomst betr. lijfrente  19-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Blonket, Willem partij enerzijds Oisterwijk  
van Heusden, Cornelis partij enerzijds Hilvarenbeek  
Althoffer, Jacob Johan partij anderzijds Someren  
Ingenhousze, Ludovicus eerder koper / debiteur Breda  
Hijligendorp, Pieter (Heijligendorp) notaris 1775 Oosterhout  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v t/m 91, fiche 4, rij 
1 

Machtiging  21-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scholt, Anthonetta *(wed.v. secretaris 
Masson ) 

constituante   

Althoffer, Hendrik A. e.v. * collecteur Harmelen  
Hijmans, Adriaan + (Heijmans) oom van * / secretaris 

/ erflater 
Zundert, Rijsbergen en 
Wernhout 

 

van Heusden, Johannes secretaris /gemacht. de Mierden  
Vergouwen, Cornelis procureur / executeur   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Water, A. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v en 92, fiche 4,rij 1 Borgbrief  21-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Scholt, Anthonetta  *(wed.v. d. secr. 
Masson ) 

requirante (naar Harmelen / Indijck)  

Althoffer, Hendrik A. e.v. * (huwelijk 
18-4-1779 Lagemierde) 

   

Masson, Jacoba dochter   
Masson, Carolina dochter   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v t/m 94v, fiche 4, 
rij 1 

Overeenkomst  16-6-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Trompen, Jan weduwn.v. # partij enerzijds Hulsel  
Panenborg, Adriaanje # moeder van #   
Hendricx, Johannis Marcelis e.v. * partij anderzijds   
Verhagen, Helena *    
Verhagen, Anthonij momboir / part.anderz.   
Panenborg, Peter momboir / part.anderz.   
Verhagen, (2 onm.kind.#) Migiel + partij anderzijds Hulsel  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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van de Water, Abraham schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v t/m 98, fiche 4, rij 
2 

Erfdeling  19-6-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Arnoldus * condivident   
Willems, Hendrina e.v. * condividente keuken, stal, ½ hof (w), ½ 

aangelag, 3 lopst. Lagemierde 
den Heijkant 

de wed. Embregt Lemmens 
(o), Jan Arn. Aarts (w), ander 
deel (z), de huijsinge (n) 

  ½ den Tommel (n), 2 lopst. 1 
roede 

Jan Aarts (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), ander 
deel (z), dezelfde (n) 

  ½ den Werfacker (w), 1 lopst. 
39 roeden 

ander deel (o), Wouter van de 
Sanden (w), de straat (z), 
Hendrik Swaanen (n) 

  ½ den Hulschbos (o), 1 lopst. 
8 roeden 

de wed. Bartel Versant (o), 
ander deel (w), het Beeke 
straatje (z), Jan van Dooren 
(n) 

  ½ den Beemt aan den 
Heijhorst (z), 2 lopst. 21 r. 

de heijvelden (o), Jan van 
Roij (w), de wed. Cornelis de 
Laat (z), ander deel (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
het Klooster van Everbode rentheffer   
de Lagemierdse armen rentheffer   
Koolen, Klasina Klaas (Coolen) e.v. 
Adriaan Wittens 

condividente 
(Hoogemierde) 

kamer van ’t huijs, schuur, ½ 
hof (o), ½ aangelag (z), 3 
lopst., Lagemierde, den 
Heijkant 

Jan Aarts (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), ander 
deel (z), dezelfde (n) 

  ½ den Tommel naast den 
kerkpat, 2 lopst. 1 roede 

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

  ½ den Werfacker (o), 1 lopst. 
39 roeden 

de groene weg (o), ander deel 
(w), straatje (z), Hendrik 
Swaanen (n) 

  ½ den Hulsbos (n ?… 
waarschijnlijk: w !), 1 lopst. 8 
roeden  

ander deel (o), Adriaan 
Larmit (w), het Beeke straatje 
(z), Jan van Dooren (n) 

  ½ den Beemt aan den 
Heijhorst (n), 2 lopst. 21 r. 

de heijvelden (o), Jan van 
Rooij (w), ander deel (z), 
Goijaart Janssen (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v, fiche 4, rij 2 Aanstelling voogden  30-8-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Marten (Snelders) momboir   
Adriaanse, Corstiaan toesiender   
Adriaans, (onm. kind *) Leendert    
Snellaarts, Yda + moeder van*   
Althoffer, Jacobus officier   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 111 
door E.A.M.Verspaandonk 

 21

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99, fiche 4, rij 3 Verklaring betr. dood door verdrinking  22-8-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Water, Antonij Mr. chirurgijn / 
deponent 

Bladel  

Lucas, Christina + verdronkene   
Huijbregts, Willem schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99v t/m 102, fiche 4, 
rij 3 

Staat en inventaris  3-9-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaansen, Leendert  wedn.v. Yda 
Snellaarts + 

inventarisant Lagemierde  

Snellaarts, Marten momboir / requirant   
Adriaansen, Corstiaan toesiender / requirant   
Adriaansen, (onm. kind ) Leendert    
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 en 102v, fiche 4, 
rij 3 

Borgbrief  3-9-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Adriaansen, Leendert requirant (Lagemierde ) Kasteren 

(Casteren) 
 

Adriaansen, Johanna dochter (onm.)   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport van roerende goederen  12-10-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik Jan transportant Hoogemierde, het Kuijlders 
Roode 

 

Verbaandert, Adriaan *    
Hermans, Jazijna e.v. * verkrijgers 1/3   
Lemmens, Jan Baptist momboir   
Kools, Gerrit momboir   
Kools, (2 onm. kind. #) Jacobus verkrijgers 1/3   
Hermans, Elisabet + moeder van #   
Martens, Willem momboir   
Hermans, (onm. kind ^ ) Jan + verkrijger 1/3   
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Verbaandert, Maria moeder van ^   
Huijbregts, Willem schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v, fiche 4, rij 3 Borgbrief  14-10-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Palms, Helena Maris e.v. * requirante (geb.: Lagemierde)  
Merkx, Johan Baptist *  Bladel  
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Renuntiatie (renonsatie) / Afstand  11-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gerven, Hendrik wedn.v. Jenneke 
van de Sande 

renonsant Hooge Mierde  

van Gerven, (kinderen) Hendrik  
(zie onder) 

verkrijgers huijs, aangelag, Hooge 
Mierde, 7 roeden 

Willem Donckers (o) Adriaan 
Wittens (w), de straat (z), 
Hendrik Verspaandonk (n) 

  den Ripsacker, 1 lopst. 7 r. Wouter van de Sanden (o), de 
comparant (w), Willem 
Donkers (z, n) 

  parc. ackerland, 1 lopst. 24 r. de wed. van Eijck (o), 
Adriaan Larmit (w), Jan van 
Loon (z), de comparant (n) 

  parc. ackerland, 2 lopst. 30 r. de wed. van Eijck (o), 
Adriaan Larmit (w), Jan van 
Loon (z), de comparant (n) 

  parc. dries, 1 lopst. 9 roeden Willem Donckers (o), 
Adriaan Wittens (w), 
Lambert van den Borne (z), 
de comparant (n) 

  parc. beemd, 1 lopst. 23 r. Dirk Monen (Moonen)(o, w), 
Cornelis Vinken (z), Jan 
Bapt. Schoormans (n) 

  het Garstland, 1 lopst. 6 r. Willem Donckers (o), de 
comparant (w, n), Hendrik 
Verspaandonk (z) 

  parc. dries, 1 lopst. 6 roeden Willem Donkers (o), Adriaan 
Wittens (w), Lambert van den 
Borne (z), de comparant (n) 

  ½ heijveld aan het Leen, 2 
lopst.  

Willem Donckers (o), 
Adriaan Wittens (w), den 
Armen (z), de comparant (n) 

  de wederhelft van 
bovenstaand perceel 

 

van Gerven, Jan zoon / verkrijger   
van Gerven, Cornelis zoon / verkrijger   
van Gerven, Johanna dochter / verkrijgster   
van Gerven, Catharina * dochter / verkrijgster   
Verheijden, Hendrika moeder van *   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 111 
door E.A.M.Verspaandonk 

 23

Althoffer, Jacob Johan getuige   
Fuchs, Peter Joseph loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107 t/m 111, fiche 4, 
rij 4 

Erfdeling  27-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenburg, Peter condivident keuken, solder daarboven, 
stal, oversteek van de schuur, 
schop, 2/3 hof en aangelag 
(w), 1 lopst. 30 ½ roeden 

de andere kavel, Hendrik de 
Proost (alleen de zijden zijn 
hier en verder vermeld !) 

  ½ het Voorste land, 45 ½ 
roeden (o) 

Hendrik de Proost, Jan van 
Roij 

  het Agterste land, 2 lopst. 48 
roeden 

Hendrik de Proost 

  ½ den Witten beemd, 1 lopst. 
12 ½ roeden 

August van Ackerveeken, de 
andere kavel 

  het drieske agter de steede, 40 
roeden 

Hendrik de Proost, Poulus 
Cochenius 

  ½ het Voorste Wijvelt of 
Eeusel inden Donk 1 ½ lopst. 
½ roede 

Jan van Roij 

  ½ den halven acker van Peter 
van de Poel, 51 roeden 

de andere kavel 

  ½ land en groes int heijveld, 
2 lopst. 10 roeden 

da andere kavel 

  het voorste en bovenste 
heijveld, 2 lopst. 

de wed. Lambert Verbaandert 
, Jan Arnold Aarts 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
Verster, Abraham rentmr. geest.goederen 

/ rentheffer 
sHertogenbosch  

Panenburg, Helena * condividente   
van de Ven, Adriaan e.v. * mede condivident kamer met de solder 

daarboven, schuur 1/3 hof en 
aangelag (o), 45 roeden 

de andere kavel, de gemeene 
straat 

  ½ het Voorste land (w), 45 ½ 
roeden 

de andere kavel, Hendrik de 
Proost 

  de Knol, 2 lopst. 30 roeden Cornelis Wilbort Willems, 
Goijaart Janssen 

  den Huijsmansdries, 2 lopst.  de andere kavel 
  ½ Wittenbeemt, 1 lopst. 12 ½ 

roeden 
de andere kavel, Poulus 
Cochenius 

  heijveld aan ’t Broek, 23 
roeden 

Aalbert Jan Otten, Jan van 
Dooren 

  ½ het Voorste Wijveld of 
Eeusel in den Donk, 1 ½ 
lopst. ½ roede 

de andere kavel, Willem van 
de Geevel 

  ½ den Halven acker van 
Peeter van de Poel, 51 roeden 

Willem van Beers, Hendrik 
van der Sanden 

  ½ Lan en groes int Heijveld, 
2 lopst. 10 roeden 

de andere kavel, Jan Baptist 
van Loon 

  den Haaksen beemt aan beide 
zijden van de Aa, 1 lopst. 47 
roeden 

Jan de Kort, de wed. Willem 
van Hoogstraaten 

Panenburg, Hendrik # + vader / erflater   
Koolen, Maria e.v. # + moeder / erflaatster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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van de Water, Abraham schepen   
Huijbregts, Willem president / loco secr.   
van Crullenberg, …… getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111v t/m 112v, fiche 
4, rij 5 

Testament  3-12-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco secr. Lagemierde  
Verhagen, Adriaan * testateur (ziek) Hulsel  
Dirkx, Jenneke e.v. * testatrice   
van Crullenberg, … getuige   

 

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

Testament  7-12-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco secret. Lagemierde  
van Crullenberg, Johan Wilhelmus * notaris / procureur / 

testateur 
Bladel  

Dekkers, Anna e.v. * testatrice   
  Bergeijck (eerder testament)  
Dekkers, Anna tante   
Dekkers, Rebecka tante   
  Antwerpen (costuijmen van-)  

 

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

Staat en inventaris  28-12-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Peternella wed.v. Jan Baptist 
Janssen + 

inventarisante Hoogemierde  

Janssen, Adriaan zoon   
Janssen, Jan Batist zoon   
Janssen, Maria Elisabet dochter   
Janssen, Cornelis zoon   
Janssen, Maria Catrina dochter   
Janssen, Johanna dochter   
Janssen, Dorathea dochter   
Larmit, Adriaan crediteur (o.a. winkelwaren)  
van Giesbergen, Josephus crediteur / verhuurder   
Lemmens, Wouter crediteur (hout)  
 borgemr. / collecteurs 

/ crediteuren 
  

Hendrikx, Jan mr. raijmaker / credit. Poppel (karwielen)  
Martens, Mattijs mr. timmerman / cred.   
de Kort, Bert mr. raijmaker / credit.   
Lijten, Willem (Leijten) verhuurder / crediteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
Huijbregts, Willem president   
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Fuchs, Petrus Josephus schepen   
Paridaans, Anthonij schepen / loco secret.   

 

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

Overeenkomst (huw. voorwaarden)  1-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president   
Fuchs, Petrus Josephus schepen Hoogemierde  
Paridaans, Anthonij schepen / loco secret.   
Luijten, Jan Bapist wedn.v. Catrina van 
Soest 

a.s. bruidegom Hoogemierde  

Leijten, Peternella wed.v. Jan Batist 
Janssen 

a.s. bruid / moeder v.*   

Janssen, (onm.kind. *) Jan Batist    
Luijten, (kinderen) Jan Batist alle meerderjarig   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123 en 123v, fiche 5, 
rij 2 

Aanstelling  voogden  12-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Herman (Dijkmans) momboir   
van Loon, Jan toesiender   
van Loon, (3 onm. kind. *) Jan    
Dijckmans, Elisabet + moeder van *   
Huijbregts, Willem president Hoogemierde  
Fuchs, Petrus Josephus schepen   
Paridaans, Anthonij schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124 en 124v, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  17-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Peter Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124v t/m 127, fiche 5, 
rij 2 

Erfdeling  20-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Sanden, Wouter # condivident 1e kavel schuur, aansteede, 54 roeden Aert Adriaens (o), Lavrijs 
van Beers (n), Embrecht 
Dijckmans c.s. (w), de gem. 
straat (z) 

  ½ den Bocht vooraan, 47 
roeden 

Embregt Dijckmans c.s.(o, z), 
de gem. wegh (w), Arnold 
Peijnenburg (n) 

  ½ den Houtert, 31 ½ roeden Peeter van der Sanden (o), 
Embrecht Dijckmans c.s. (w), 
Helena Kools (n), Lavreijs… 
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van Beers (n) 
  ½ het Klijn Elske, 32 ½ en ¼ 

roeden 
Jan Verbaendert (o, n), 
Embregt Dijckmans (w, z) 

den Armen van Reusel rentheffer   
de Domeinen rentheffer   
Dijckmans, Wouterus condivident 2e kavel   
Dijckmans, Embregt condivident 2e kavel   
Dijckmans, Peeter condivident 2e kavel   
Dijckmans, Hermanus  momboir   
van Loon, Jan toesiender   
…….., (3 onm. kind. *) condividenten 2e kavel   
Dijckmans, Elisabet  moeder van * kamer aan de huijsinge  
  ½ den Bogt achteraan, 47 

roeden 
de eerste kavel (o), de gem. 
wegh (w), Arnold 
Peijnenburg (n), Embrecht 
Dijckmans c.s. (z) 

  ½ den Houtert, 31 ½ roeden Peeter van der Sanden (o), 
Lavrijs van Beers (w), 1e 
kavel (n), de condivid. (z) 

  ½ het Klijn Elske, 32 ½ en ¼ 
roeden 

de 1e kavel (o), de 
condividenten (w, z), Jan 
Verbaendert (n) 

Hermans, Cathalijn + e.v. #  erflaatster / moeder   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v, fiche 5, rij 2 Borgstelling  23-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis notaris / procureur / 
borg 

Hilvarenbeek  

van Heusden, Johannis secretaris Hoogemierde, Lagemierde, 
Hulsel 

 

Gansneb, Allard Johan baron  genaamt 
Tengnagel 

ontvanger 40e en 80e 
penning / crediteur 

  

Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen / loco secret.   

 

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

Overeenkomst na geschil betr. gebruik / onderhoud straatje 23-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Huijbregts, Willem president Hoogemierde  
Lemmens, Jan partij enerzijds   
Verhagen, Anthonij partij anderzijds   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 en 129v, fiche 5, 
rij 3 

Borgbrief  14-3-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Merkx, Johan Baptist e.v. * requirant (geb.: Bladel)  
Palms, Helena Maria * requirante (geb.: Lagemierde) Bladel  
Althoffer, Jacobus schepen ?   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, A. schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130 en 130v, fiche 5, 
rij 3 

Borgbrief  28-3-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Jacomijn wed.v. Jan Kools requirante (geb.: Hulsel) Riel  
Kools, Aarjaantje Jan dochter / requirante   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco secret.   

 

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

Testament  5-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen / loco secret. Hulsel  
van Gerven, Maria wed.v. Peeter 
Heuvelmans 

testatrice (ziek)   

Heuvelmans, Barbarina dochter / gelegateerde   
Heuvelmans, (andere kinderen) Peeter    

 

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

Verklaring betr. bezittingen  7-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Willem wedn.v. Adriaantje 
Frederiks 

bruidegom / deponent kamer, huijsinge, hof, teul- en 
weijlanden, Hoogemierde in 
de Stadstraat 

 

van Doorema, Maria wed.v. Simon 
Schots (van Doovema ?) 

bruid / deponente   

Fredriks, Dirk momboir   
Donkers, Jan Willem zoon / (onm.)   
Fuchs, Petrus Josephus schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   
van Crullenberg, …. getuige (klerk ?)   

 

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

Borgbrief  17-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Cornelia requirante (geb.: Lagemierde) Netersel  
Panis, Pieternella dochter / requirante   
Panis, Cornelis vader (overleden ?)   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
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van de Water, Abraham schepen   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   

 

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

Verklaring betr. aanstelling schoolmr.  22-5-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen / deponent Hulsel  
Verhagen, Anthonij schepen / deponent   
van der Pol, Pieter schoolmr. / requirant   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. bezittingen  15-6-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Anthonij wedn.v. Anna Marens 
van Laarhoven 

a.s. bruidegom / 
deponent 

Hoogemierde, huijske, hof 
etc. 

 

van Moorsel, Lucia a.s. bruid   
Aarts, (onm. kind) Anthonij    
Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v en 136, fiche 5, 
rij 4 

Aanstelling voogden  13-7-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Anthonij momboir   
Versandt, Jan toesiender   
van Hest, (3 onm. kind. * ) Anthonij    
Heuvelmans, Johanna + moeder van *   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136 t/m 137, fiche 5, 
rij 4 

Verklaringen betr. toebrengen 
verwondingen met een mes 

 7-8-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Hendrik (ca. 46 jr.) deponent Lagemierde  
Wouters, Hendrien e.v. Godefridus 
Janssen 

deponente   

Althoffer, Jacobus stadhouder / requirant Oisterwijk (quartier van -)  
Janssen, Godefridus herbergier Lagemierde  
van der Heijden, Cornelis Francis dader   
Otten, Jan Bert gewonde   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 111 
door E.A.M.Verspaandonk 

 29

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v t/m 142v, fiche 
5, rij 4 

Erfdeling  9-8-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Wouter condivident 1e kavel   
van de Sanden, Hendrik vader /condiv. i.n.v.   
van de Sanden, Theodorus * condivident 1e kavel 

(onm.) 
  

Dijkmans, Anna + moeder van * huijs, hof, aangelag met het 
beemdeken, samen 4 lopst. 40 
½ roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Jan van Loon (o), Jan van 
Dooren (w), de straat (z), de 
stroom (n) 

  de Knol, ½ weijveldt en 
heijveld aan den Wittenbeed, 
samen 7 lopst. 28 ½ roeden 

Peter Panenborg (o, w), de 
Hr. Keuchenius (z), Goijaart 
Janssen (n) 

  den Koolen acker, 1 lopst. 50 
roeden 

Willem van Beers (o, n), Jan 
van Roij (w), Jan van Dooren 
(z) 

  Landt in Grietjen Willenbogt, 
1 lopst. 56 roeden 

Jan van Dooren (o), ackerweg 
(w), Leendert Adriaansen (z), 
den Arm acker (n) 

  den Grooten dries, 2 lopst. Jan van Dooren (o), de hr. 
Keuchenius (w), de straat (z), 
Jan van Dooren (n) 

  Donk rietvelt, 2 lopst. 3 
roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
Steven Paridaans (z), Willem 
van de Gevel (n) 

  Wouter Paridaans beekacker, 
1 lopst. 30 roeden 

de kind. Godefridus Deelen 
(o, w), ackerweg (z, n) 

  ½ viswater aan de Deur bij 
den schutsboom, 24 roeden 

de vroente 

  ½ de Rijt alias Sauvoiren,  
2 ½ roeden 

de heijde 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
Dijkmans, Elisabet # condividente 2e kavel   
van de Ven, Jacobus e.v. # mede condiv. 2e kavel Landt op den Decker acker, 3 

lopst. 22 roeden, Lagemierde 
ontrent het Vloijeijnde 
(Leenhof van Tuldel) 

Jacobus Janssen (o), Nicolaas 
van Loon (w), de gem. straat 
(z), Jenneke Wittens (n) 

  den Stijnenbogt, 4 lopst. 36 
roeden 

Goijaart Janssen (o), de straat 
(w, z), Jan van Hoogstraten 
(n) 

  schuur met ca. ½ lopst. erve 
in het aangelag van Leendert 
Leenders 

Peter Vingerhoets (o), Tist 
Dijkmans (w, z), de straat (n) 

  het Nieuwvelt van Adriaan 
Govers, 50 roeden 

Jan van Hoogstraten (o, n), 
Aelbert Otten (w), Jan Tops 
(z) 

  ½ in de helft in het Weijveldt, 
50 roeden 

Goijaart Janssen (o), de hr. 
Keuchenius (w), ander deel 
(z), Jan van Dooren (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
Dijkmans, Jan Baptist (Tist) condivident 3e kavel huijsinge, hof, aangelag, 1 

lopst. 45 roeden, Lagemierde 
aan het Vloijeijnde 

de wed. Nicolaas Otten (o), 
Nicolaas van Loon (w), de 
straat (z), Aelbert Otten (n) 
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  Landt in de Hulselse braak, 4 
lopst. 14 roeden 

Bert Otten (o, w), de heijde 
(z), Goijaart Janssen (n) 

  het Landt in de Braak aan den 
molen, 1 lopst. 

de wed. Willem van 
Hoogstraten (o), de heijde 
(w), Adriaan Larmit (z), 
Aelbert Otten (n) 

  het Landt in de Braak, 2 
lopst. 52 roeden 

de heijde (o), Cornelis van 
Ostaden (w), Nicolaas van 
Loon (z), Aelbert Otten (n) 

  het half Eeusel, 1 lopst. 40 r. Francis van der Heijden (o), 
de condivident (w), de heijde 
(z), Bert Otten (n) 

  het Aangelag van Leendert 
Leenders, ca. 3 lopst. 40 
roeden 

Cornelis Schoonen (o), de 
straat (w, n), de wed. Jan 
Woestenborg (z) 

  de Agterste Braak, 40 roeden de heijde (o, z), Klaas van 
Loon (w, n) 

  Landt in Adriaan Goovers 
braak, 1 lopst. 3 roeden 

de condivident (o), Adriaan 
Larmit (w), Nic. van Loon 
(z), Cornelis van Ostaden (n) 

  Landt in het Hemelrijk en 
Landt in den Agtersten bogt, 
samen 2 lopst. 12 roeden 

Jan van Hoogstraten (o), de 
wed. Jan Woestenborg (w), 
de kind. Jan de Kort (z), de 
condivident (n) 

  het Meijbeemdeke en 
Nieuwvelt, samen 2 lopst. 55 
roeden 

Aelbert Otten (o, n), de 
stroom (w), een weg (z) 

  gagelvelt het Weijken, ca. 2 
lopst., Hulsel 

de Aa (o), de heijde (w), 
Mathijs van de Grinte (z), 
Francis van der Heijden (n) 

Dijkmans, Hendrik broer / eerder mede 
eigenaar 

  

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 

Verklaring betr. toebrengen 
verwondingen met een mes 

 10-8-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan Bert (ca. 35 jaar) deponent / gewonde Lagemierde  
Althoffer, Jacobus stadhouder / requirant Oisterwijk (quartier van-)  
Janssen, Godefridus herbergier Lagemierde  
van der Heijden, Cornelis Francis dader   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. gedrag (zie ook 
volgende) 

Henricus N.v. Sp. vaak dronken ! 9-9-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ancems, Maria wed.v. Marten de Kort deponente / (6 jr. 
dienstmeid bij *) 

Lagemierde  

van de Sanden, Gerardus Huijbert # requirant / 
metselaarsbaas 

Tilborg (Tilburg)  

van Spaandonk, Henricus Norbertus *  Tilborg  
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van Spaandoncq, Maria Cornelia +e.v. # zuster van*   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. gedrag als voorgaande, nu voor schepenen 
van Hulsel 

14-9-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

als boven    
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Water, Abraham loco secretaris   

 

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

Testament  23-9-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter wedn.v. Anna Maria 
van Herk 

testateur Hoogemierde (inwonend bij 2 
laatste erfgenamen) 

 

Lemmens, Jan Baptist neef / gelegateerde   
Lemmens, Hendrik neef / gelegateerde   
Lemmens, Jan neef / gelegateerde   
Hermans, (kind.* / kleink.) Hendrik Jan gelegateerden   
Lemmens, Elisabet + moeder van *   
Lemmens, (kind. / kleink.) Martinus gelegateerden   
Naaijers, Jan Baptist  zoon v. #/gelegateerde   
Lemmens, Maria #    
Lemmens, Jozijna gelegateerde   
Lemmens, Jan Jacobus zoon v.^ /gelegateerde   
van Herk, Dingena ^    
Dijkmans, (kind. **) Pieter gelegateerden   
van Herk, Margo moeder van **   
Lemmens, Jan Baptist Martinus neef / erfgenaam   
Lemmens, Peternel Francis nicht / erfgename   
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgstelling voor verponding en 
borgemeesterschap 

23-9-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspeek, Elisabet wed.v. Hendrik 
Luijten 

borg Hoogemierde  

Luijten, Jacobus borg   
van den Borne, Lambert Jacobus borg   
Luijten, Jan Hendrik collecteur / borgemr.   
Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
van Heusden, J. secretarus   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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149v en 150, fiche 6, 
rij 1 

Borgbrief  6-10-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Hendrina requirante / a.s. bruid (geb.: Lage Mierde)  
Olijslagers, Jan Baptist a.s. bruidegom Baarle Nassau  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v, fiche 6, rij 1 Borgbrief  5-11-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fuchs, Peter Joseph schepen Hoogemierde  
Paridaans, Anthonij schepen   
van Mol, Gerrardus * requirant  Diessen  
van Mol, Jacoba * requirante Diessen  
van Mol, Jan vader van *   
Baaijens, Johanna (Baijens) moeder van *   
van Heusden, J. schepen   

 

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

Aanstelling voogden  17-11-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Jan    
van Hoogstraten, (onm. kind *) Jan    
de Beer, Maria + moeder van *   
de Beer, Anthonij toeziender   
Sweens, Cornelis toeziender   
van Hoogstraten (2 onm. kind. #) Jan    
Sweens, Klazina + 2e vrouw / moeder v.#   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Machtiging  21-12-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna constituante Lagemierde  
Verbaandert, Lambert  (+ ?) e.v. *    
van Crullenberg, Johan Wilhelmus notaris / procureur / 

gemachtigde 
Bladel  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153, fiche 6, rij 2 Borgbrief  2-1-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Fuchs, Peter Joseph schepen Hoogemierde  
Paridaans, Anthonij schepen   
van Hoof, Jan * requirant (geb.: Hoogemierde)Bladel  
Pasmans, Peternella e.v. * requirante   
van Hoof, Adriaan zoon / requirant   
van Hoof, Annemarie dochter / requirante   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v t/m 155v, fiche 
6, rij 2 

Staat en inventaris  6-1-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Jan wedn.v. Maria de 
Beer en Klazina Sweens 

inventarisant Lagemierde  

van Hoogstraten, (2 onm.kind. 2e huw.) 
Jan 

requiranten   

……., wed.v. Adriaan Havermans creditrice (os en schapen)  
Larmit, Adriaan crediteur / verhuurder   
Tops, Jan smid / crediteur   
van de Ven, Jacobus raaijmaker / crediteur   
Otten, Aalbert crediteur   
Janssen, Goijaart crediteur (bier)  
Leesten, Francis crediteur (winkelwaren)  
van Gestel, Peter crediteur Hilvarenbeek (schapen)  
van de Grinte, Mathijs crediteur   
van Eijndthoven, Francis crediteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155v en 156, fiche 6, 
rij 2 

Aanstelling momboir  16-1-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Hendrik momboir Hoogemierde  
van Hest, (3 onm.kind. *) Anthonij +    
Heuvelmans, Johanna + moeder v. * / 3e vrouw   
Versandt, Jan toesiender Lagemierde  
Fuchs, Peter Joseph schepen   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis (subst. secretaris)   

 

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

Borgbrief  17-1-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Cornelia Jan requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Goirle  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  5-2-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Willemijna requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Alphen  
van Dijck, Peter a.s. bruidegom   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  6-2-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jacobus condivident 1e staak   
Dircx, Jenneke wed.v. Adriaan 
Verhagen 

condividente 1e staak huijsinge, stallinge, schuur, 
hof en aangelag, 2 lopst. 41 
roeden, Hulsel aan de straat 

de wed. Jan Leppens (o), 
Peter Ansem Dircx (w, z), de 
straat (n) 

  den Huijsacker, 1 lopst. 30 r. de condividenten (o), Hendrik 
Versandt (w), de gem. weg 
(z), de wed. Jan Leppens (n) 

  den Ven acker, 1 lopst. 39 r. Peter Goutsmits (o, n), 
Hendrik Versandt (w), 
Gozewinus van de Wouw (z) 

  de Bugt, 7 lopst. 40 roeden Marten van de Sanden (o), de 
straat (w), den Armmen acker 
(z), Peter Ansem Dircx (n) 

  het Klijn Bugtje, 1 lopst. 30 r. Peter van den Borne (o), 
Cornelis de Beer (w), Peter 
Ancem Dircx (z), de gemeene 
straat (n) 

  den Willekens acker, 2 lopst. Peter Dijkmans (o), Hendrik 
Versandt (w), de condivid.(z), 
Peter Sweens (n) 

  den Hoekacker, 2 lopst. 7 r. ackerwegh (o), de condivid. 
(w), Peter van den Borne (z), 
den wegh (n) 

  de Aanstee van Jacob Staps, 1 
lopst. 30 roeden 

Cornelis de Beer (o), Nijs 
Janssen (w, z), de gem. straat 
(n) 

  2/3 houtbosch en weijde, het 
geheel 2 lopst. 30 roeden 

Hendrik Versandt (o), de 
heijde (w), ander deel (z), de 
wed. Jan Paridaans (n) 

  het Looijken (heijde), 1 lopst. 
5 roeden 

de straat (o, w), Marten van 
de Sanden (z), Corstiaan 
Dircx (n) 

  Boogers heijveldt, 45 roeden Adriaan van de Sanden (o), 
de wed. Frans van der Ceelen 
(w), Jan van der A (z), Dirk 
van der A (n) 

  het Beemdeke, 1 lopst. 15 r. de condivid. (o), Peter van 
der Ceelen (w), de stroom (z), 
Hendrik Dircx (n) 

  den Koppen beemdt, 2 lopst. 
14 roeden 

de wed. Frans van der Ceelen 
(o, n), de stroom (w), Peter 
Sweens (z) 

  de Huersel, 2 lopst. 2 roeden de gem. straat (o), de condiv. 
(w), Corstiaan Dircx (z)…. 
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Hendrik Dircx (n) 
  den Bulder dries, 2 lopst. Jan Ansem Dircx (o, w), de 

wed. Frans van der Ceelen 
(z), de wed. Jan Leppens (n) 

  den Gemijnen beemdt, 2 
lopst. 15 roeden 

de condivid. (o), Nijs Janssen 
(w), Adriaan Rombouts (z), 
de gemeents heijvelden (n) 

  land het Heijveldt, 52 roeden Hendrik Willems (o), 
Hendrik Versandt (w), Peter 
Ansem Dircx (z), de 
condividenten (n) 

  ’t Eeusel aan den Hoogen 
dries, 2 lopst. 

de condividenten (o, z), Peter 
van den Borne (w), de gem. 
straat (n) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
de Abt van St. Truijen rentheffer   
den Hulselsen Armmen rentheffer   
Maas, Hendrik condivident 2e staak huijsinge, hof en aangelag, 4 

lopst. 15 roeden, Hulsel aan 
de straat 

Jacobus Leemans (o), Peter 
Ansem Dircx (w), Hendrik 
Willems (z), de straat (n) 

  den Vrijsen acker, 1 lopst. 21 
roeden 

de wed. Jan Leppens (o, n), 
ackerweg (w), Gosewinus 
van de Wouw (z) 

  den Schuuracker, 1 lopst. 55 
roeden 

de wed. Frans van der Ceelen 
(w), Cornelis de Beer (o, z, n) 

  het Agterste Biesven, 1 lopst. 
14 roeden 

Peter Dijkmans (o), de kind. 
Giele Verhagen (w, z), Dirk 
van der A (n) 

  het Nieuwvelt, 2 lopst. de straat (o), Peter Sweens 
(w), Hendrik Willems (z), Jan 
Ansem Dircx (n) 

  het Driesken van Jacob 
Janssen, 45 roeden 

Jacobus Leemans (o), 
Cornelis de Beer (w, n), de 
wed. Frans van der Ceelen (z) 

  1/3 houtbosch en weijlandt, 
het geheel 2 lopst. 30 roeden 

ander deel (o), de wed. Jan 
Paridaans (w), Cornelis van 
Herk (z), Jan Vorsters (n) 

den Heere van Oirschot rentheffer   
Staps, Barbara Elisabet Peter eerder transportante   
Dircx, Peter + 2e e.v. * vader / erflater Hulsel  
Staps, Elisabet * + moeder / erflaatster   
Maas, Jan + 1e e.v. * vader / erflater   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v en 163, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  6-2-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Catharina requirante /a.s. bruid (geb.: Hulsel) Alphen  
van Dijck, Jacobus a.s. bruidegom   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Aflossing / kwitantie  27-3-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / armmr. / 
crediteur / ontvanger 

Hulsel  

van de Pol, Pieter idem   
de regenten / het Corpus van Hulsel debiteuren   
Staps, Hendrik geldschieter 1707   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Aflossing / kwitantie  27-3-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vingerhoets, Wilbort crediteur / ontvanger   
Verhagen, Anthonij Bartel crediteur / ontvanger   
de Regenten / het Corpus van Hulsel debiteuren   
de Croon, (de kind.) Adriaan  geldschieters 1714   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v t/m 166v, fiche 
6, rij 4 

Testament  3-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Pol, Pieter * koster / schoolmr. / 
testateur 

Hulsel  

Kerkendorp, Johanna e.v. * testatrice   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Antonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167, fiche 6, rij 4 Borgbrief  7-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Antonij schepen Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Verbaandert, Hendrik * requirant  (geb.: H. Mierde) Bladel  
Verspreuwel, Adriaantje e.v. * requirante (geb.: H. Mierde)  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v en 168, fiche 6, 
rij 4 

Verklaring betr. reparatie kerktoren  7-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Peter mr. leidekker / 
deponent 

Tilborg (Tilburg)  

Martens, Mathijs timmerman / deponent Hoogemierde  
van de Sanden, Gijsbert timmerman / deponent Hoogemierde  
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Rooijackers, Leendert aannemer / uitvoerder   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  7-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Anneke testatrice (ziek) Hoogemierde (inwonend bij 
*) 

 

van Helmondt, Johanna testatrice Hoogemierde (inw. bij #)  
Lemmens, Wouter *    
Aarts, Antonij #    
Paridaans, Antonij schepen   
Martens, Willem schepen   
Hofmans, J.F. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. bezittingen / onr.goed waarde ca. 3000 gulden 26-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij schepen / deponent Hoogemierde  
Martens, Willem schepen / deponent   
van Heusden, Johannis secretaris / deponent   
Verspeek, Elisabet wed.v. Hendrik 
Luijten 

requirante   

Luijten, Jan zoon / requirant   
Luijten, Jacobus idem   
Luijten, Maria dochter / requirante   
van den Borne, Lambert Jacobus requirant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170, fiche 6, rij 4 Verklaring betr. nog af te lossen 

schulden ten laste van het dorp 
reeds afgelost: f 10.167-15-4 
nog af te lossen: f 3.002-4-12 

27-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / deponent Hulsel  
van de Pol, Pieter schepen / deponent   
Deutz, Mr. M. (i.n.v.) ontvanger gem. 

middelen / requirant 
  

de Raden van Staten der Vereningde 
Nederlanden 

   

van Heusden, J. secretaris   
 

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

Arrest van onr. goed  5-6-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, Jacobus vorster / gemachtigde / 
arrestant 

  

Vromans, Jan constituant / crediteur   
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Willems, Jan debiteur Hulsel  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v en 172, fiche 6, 
rij 5 

Verklaring  7-7-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Mathijs wedn.v. Anna 
Kemps 

deponent / a.s. 
bruidegom 

Reusel  

van Vessem, Adriaan zoon (onm.)   
van de Sanden, Helena a.s. bruid Hoogemierde  
Pasmans, Giele (Dasmans ?) debiteur   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172v t/m 173v, fiche 
6, rij 5 

Testament  1-8-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij schepen Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco secret. Lagemierde  
van den Berg, Mattijs * testateur   
van den Borne, Henderina e.v. * testatrice (ziek)   
van den Borne, Lambert Jac. (in marge)    
Hofmans, J.F. getuige   

 

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

Testament  25-8-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Louwerentius, Hr. Adriaan  (Laurentius) dominee / testateur 
(ziek) 

Lagemierde  

Louwerentius, Sala ? e.v. * zuster / gelegateerde   
vander Velde, Pieter *    
Louwerentius, Jacob gelegateerde   
van der Sluijs, Peternella dienstmeid / 

gelegateerde 
  

Louwerentius, Rachaël zuster / erfgename   
Louwerentius, Rabekka (Rebecca) # zuster / erfgename   
Kalf, ….. e.v. # (in marge 1795)    
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Paridaans, Anthonij schepen / loco secet. Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175v t/m 177v, fiche 
6, rij 5 

Verhuur  4-9-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Janssens, Jacobus verhuurder Lagemierde  
Janssens, Hr. Petrus broer / pastor / 

verhuurder 
Waalre  

Brock, Adriaan huurder wonende: Alphen  
  huijsinge, stallinge, schuur, 

schop, brouwerije, hof en 
aangelag, Lagemierde aan de 
plaats (met landerijen) 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177v en 178, fiche 7, 
rij 1 

Aanstelling voogden  16-10-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Witt, Hendrik momboir Hilvarenbeek  
van der Ceelen, Jan toesiender   
de Beer, (3 onm. kind. *) Cornelis    
van Oirschot, Adriaantje + moeder van *   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Pieter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v, fiche 7, rij 1 Aanstelling voogden  21-10-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij momboir   
Maas, Hendrik toesiender   
Verhagen, (3 onm. kind. *) Adriaan +    
Dirks, Jenneke moeder van *   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier Lagemierde  
van de Pol, Pieter schepen   

 

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

Overeenkomst / huw.voorwaarden  20 ?-10-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij momboir / part.enerz.   
Maas, Hendrik toesiender /part.enerz.   
Verhagen, Jan (onm.) / partij enerz.   
Verhagen, Theodorus idem   
Verhagen, Johanna idem   
Verhagen, Adriaan + * vader   
Dircx, Jenneke wed.v. * (Dirkx) bruid / part. anderzijds steede, Hulsel  
Klaessens, Wouter (Klasens) bruidegom / partij 

anderzijds 
  

Verhagen, Jenno creditrice   
Verhagen, Margo creditrice   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Pol, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
181 en 181v, fiche 7, 
rij 1 

Borgbrief  8-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan Wouter requirant / a.s. 
bruidegom 

(geb.: Hoogemierde) Bladel  

Jacobs, Jenneke a.s. bruid   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v t/m 187v, fiche 
7, rij 1 

Staat en inventaris  9-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis wedn.v. Adriaantje 
van Oorschot (van Oirschot) 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 
(herbergier) 

Hulsel  

van den Broek, Johanna a.s. bruid   
de Beer, Geertruij * dochter / requirante   
van der Ceelen, Jan e.v. *    
de Beer, Johanna # dochter / a.s. bruid / 

requirante 
  

Castelijns, Jan  a.s. bruidegom v. #   
de Beer, Maria dochter (onm.)   
de Beer, Cornelis zoon (onm.)   
de Beer, Gerrit zoon (onm.)   
de Wit, Hendrik momboir / requirant   
van der Ceelen, Jan momboir / requirant   
Adriaans, Willem debiteur Netersel  
Hermans, Pieter debiteur   
Hermans, Hendrik debiteur   
Dircx, Joost debiteur   
van Gils, Peter debiteur   
Janssen, Goijaart debiteur   
van den Broek, Adriaantje debitrice   
……, e.v. Adriaan de Graaf debitrice   
Adriaans, Maria debitrice   
Janssen, Walterus crediteur / rentheffer   
………. koopman / crediteur Lommel  
 armmr. / crediteur Hoogemierde  
 collecteurs / borgemrs. 

/ crediteuren 
Hulsel  

  huijsinge, hof, acker- en 
weijlanden, Hulsel omtrent de 
kerk 

 

van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
van der Ceelen, Pieter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / obligatie en 
pandstelling 

restant koopsom 26 schapen 22-11-1781 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vorsters, Jan e.v. * debiteur Reusel  
van der Look, Maria *    
Vromans, Thomas crediteur Hoogemierde  
van den Borne, Lambert borg   
  den halven grooten beemdt 

met het eeusel, samen 2 lopst. 
30 roeden, Hoogemierde 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v t/m 195, fiche 7, 
rij 3 

Erfdeling  22-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis ^ vader / condivident 1e 
kavel 

kamer, kelder, opkamer (o), 
½ schuur, dorsvloer (n), ½ 
schop en bakhuijs, hof agter 
de kamer, 37 ½ roeden, 
Hulsel, omtrent de kerk 

Hendrik Maas, (o), ander deel 
(w, n), de gemeente (z) 

  den Vorsters acker, 2 lopst. 
30 roeden 

de condivident (o), ackerweg 
(w), Jan Willems (z), Dirk 
van de Voort (n) 

  de Hermans bogt, 2 lopst. 30 
roeden 

Dirk van de Voort (o, z), de 
condivid. (w), Peter Dircx (n) 

  den Heijlaaren beemdt nade 
brug voor en over de A, 1 
lopst. 

Jan Lemmens (o, z), ander 
deel (w), de gemeente (n) 

  Jan Goovers aansteede, 2 
lopst. 28 roeden 

Dionijs Janssen (o), de 
gemeente (w), Jacobus Maas 
(z), Peter Dijkmans (n) 

  het Groes hoog en leeg, 2 
lopst. 

Jan Adriaans (o, w), Marcelis 
Hendricx (z, n) 

  land de Kesie, 1 lopst. 10 r. Jan Adriaans (o), den acker 
weg (w, z), Jacobus Maas (n) 

  den Liskens acker, 1 lopst. 30 
roeden 

ackerweg (o), ander deel (w, 
z), de Venerabele gilde (n) 

  ½ de Bogt en Vreijsenacker 
(z), 2 lopst. 52 ½ roeden 

ackerweg (o), Hendrik Maas 
(w), de Venerabele gilde (z), 
ander deel (n) 

  ½ den Grooten acker (z), 1 
lopst. 52 ½ roeden 

Gozewinus van de Wouw (o), 
de molenweg (w), de wed. 
Adriaan Verhagen (z), ander 
deel (n) 

  ½ den Arting (z), 1 lopst. 51 
roeden 

Jan Adriaans (o), ackerweg 
(w), Peter van der Ceelen (z), 
ander deel (n) 

  het agterste Vlasven, 5 lopst. de gemeente (o, z), ander deel 
(w), Jan Willems (n) 

van der Ceelen, Jan e.v. *    
de Beer, Geertruij * condividente 2e kavel   
Castelijns, Jan e.v. # (Kastelijns)    
de Beer, Johanna # condividente 2e kavel   
de Witt, Hendrik momboir   
de Beer, Maria condivid. (onm.) 2e k.   
de Beer, Cornelis condivid. (onm.) 2e k.   
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de Beer, Gerrit condivid. (onm.) 2e k. keuken, opkamer, kelder, stal, 
½ schuur tot aan de 
schuurvloer (z), ½ schop en 
hof, 37 ½ roeden, als boven 

ander deel (o), Peter Sweens 
(w), de gemeente (z), Hendrik 
Maas (n) 

  landt de Bugt, 3 lopst. Jan van de Zanden (o), 
ackerweg (w), Jan Adriaans 
(z), Jacobus Maas (n) 

  de Kerkebogt, 45 roeden Peter van den Borne (o), 
Dionijs Janssen (w), de wed. 
Frans van der Ceelen (z), de 
weg (n) 

  den Vrijsenacker agter den 
hof, 1 lopst. 30 roeden 

ackerweg (o), de condivid. 
(w, n), Hendrik Maas (z) 

  den Hoekacker, 1 lopst. Jan Lemmens (o), den acker 
weg (w, n), de wed. Anthonij 
Schots (z) 

  de Pastorij dries, 1 lopst. 30 r. de gemeente (o, z), de gem. 
straat (w, n) 

  den Heijlaarenbeemdt, 1 
lopst. 30 roeden 

ander deel (o), Jan Zegers 
(w), Dirk van der A (z) 

  het Weijveldt Peter Goutsmits (o, z), 
Marcelis Hendricx (w), Peter 
van den Borne (z ??) 

  den Plasbeemdt met een 
eeusel, 3 lopst. 

Peter van den Borne (o), Dirk 
van der A (w), Hendrik Dircx 
(z), Jan Lemmens (n) 

  ½ den Bogt en Vreijsenacker 
(n), 2 lopst. 52 ½ roeden 

den ackerweg (o), Peter 
Ansem Dircx (w), Hendrik 
Maas (z), Jan Adriaans (n) 

  ½ den Grooten acker (n), 1 
lopst. 52 ½ roeden 

Gozewinus van de Wouw (o), 
den molenweg (w), ander 
deel (z), Dionijs Janssen (n) 

  ½ den Arting, 1 lopst. 51 r. Jan Adriaans (o), ackerweg 
(w), ander deel (z), de wed. 
Hendrik van den Broek (n) 

  het voorste Vlasven, 4 lopst. ander deel (o), de gemeente 
(w, z), Dirk van de Voort (n) 

van Oirschot, Adriaantje + 1e e.v. ^ / erflaatster   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
van der Ceelen, Pieter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195 t/m 196v, fiche 7, 
rij 4 

Transport  30-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Geevel, Willem * (van de Gevel) transportant Lagemierde  
Kelders, Elisabeth e.v. * transportante   
Gijsbers, Jan e.v. # verkrijger   
Koolen, Helena # verkrijgster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Paridaans, Anthonij subst. secretaris   
Hofmans, J.F. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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197 en 197v, fiche 7, 
rij 4 

Kwitantie betr. ontvangst erfdeel  30-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peter * ontvanger Lagemierde  
Ruttens, Lucia e.v. * (Rutterus)    
Ruttens, Peternella ontvangster Antwerpen  
Kelders, Elisabet moeder / debitrice   
Ruttens, Jacobus + erflater   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
Hofmans, J.F. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198 en 198v, fiche 7, 
rij 4 

Schuldbekentenis / obligatie in marge: aflossing 1783 3-12-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Eijssen, Jan crediteur Arendonk  
Leijten, Lodewicus Wilhelmus debiteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Hofmans, J.F. getuige   
Paridaens, Antoni president / loco secret.   
Fransen, Jan aflosser 1783   
Martens, Elisabet aflosster 1783   
van de Sanden, Jan schepen 1783   
van Heusden, J. secretaris 1783   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199, fiche 7, rij 4 Aanstelling voogden  11-12-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jacobus momboir Bladel  
Vinken, Hendrik toesiender Lagemierde  
Vinken, Margreta Cornelis * onmondige   
Plompen, Maria + moeder van *   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Martens, Willem loco secretaris   
Hofmans, J.F. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v, fiche 7, rij 4 Borgbrief  26-12-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Antonij schepen Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Zeegers, Catharina Jan requirante (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200, fiche 7, rij 4 Aanstelling voogden  7-1-1782 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem momboir Hoogemierde  
Luijten, Jacobus (Jan Cobus) toesiender   
Luijten, (onm.kind. *) Thomas    
Panes, Anna (Panis) moeder van *   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaens, Antoni loco secretaris    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200v t/m 202v, fiche 
7, rij 4 

Testament  18-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Dingena wed.v. Steven 
Verspaandonk 

testatrice (ziek) Hoogemierde  

Verspaandonk, Peteronella * dochter  (inwonend)  
Dijkmans, Hermanus e.v. *    
Verspaandonk, Johanna # dochter   
Jacobs, Jan Baptist e.v. #  Antwerpen  
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sande, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203, fiche 7, rij 5 Aanstelling voogden  19-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Aelbert momboir   
de Rooij, Peter toesiender   
de Rooij, (2 onm.kind. *) Anthonij    
Riebergs, Anneke + moeder van * (overl. Lagemierde)  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Hofmans, J.F. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v t/m 208, fiche 7, 
rij 5 

Erfdeling  28-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jacobus ^ condivident 1e staak kamer van de huijsinge (o), 
de nieuwe stal, ½ schuur (n), 
½ schop (o), ½ hof achteraan, 
ca. 20 roeden, Hoogemierde 
in de Smitstraat 

Wouter Lemmens (o), ander 
deel (w), de straat (z), de 
condividenten (n) 

  den Langen acker, 45 roeden Gerrit Hermans (o), de Lang 
acker (w, z), de kind. Jan 
Leijten (n) 

  ½ het Regenschot, 32 roeden ander deel (o), de heijde (z, 
n), Jan Schoormans (w) 

  ½ den Bagijnenbocht vooraan 
1 lopst. 3 roeden 

Hendrik Hermans (o), ander 
deel (w), de kind. Jan…. 
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Leijtens (z), Wouter 
Lemmens (n) 

  ½ het Aangelag (n), 1 lopst. 2 
roeden 

andere delen (o, z, w), de 
kind. Jan Leijtens (n) 

  ½ het Rijntjens (n), 45 roeden andere delen (o, w), Wouter 
Lemmens (z) 

  Heijn Teeuwen landt, 29 
roeden 

de erfgen. Wouter van 
Helmond (o), andere delen 
(w, z), Adriaan Lemmens 

  ½ ’t Nieuw heijvelt, 40 
roeden 

de erfgen. Wouter van 
Helmond (o, w), de gemeene 
heijde (z), ander deel (n) 

  ½ de Kooren steede, 24 
roeden 

de kind. Anthonij Geerts ( o), 
ander deel (w), Wouter 
Lemmens (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

  ½ het Bugtje, 1 lopst. andere delen (o, n), de kind. 
Wouter Hermans (w), de 
kind. Jan Vroomans (n) 

  ½ den Langen acker, 1 lopst. 
12 roeden 

ander deel (o), den Armmen 
(w), Jan Vroomans c.s. (z), 
ander deel (n) 

  ½ het Driesken aan den 
ouden dijk, 40 roeden 

de kind. Jan Vroomans (o), 
ander deel (w), de kind. Jan 
Leijtens (z), Hendrik 
Hermans (n) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer ‘s Hertogenbosch  
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everbode (Averbode) renthefster   
Huijbregts, Hendrik momboir 2e staak   
van Helmondt, (onm.kind* ) Wouter + condivident 2e staak   
Plompen, Maria + moeder van * en # / 

zuster van ^ 
  

Vinken, Hendrik momboir 2e staak   
Vinken, (onm.kind #) Cornelis condivident 2e staak de keuken (z), stal daaraan, ½ 

schuur (z), ½ schop, ½ hof 
ca. 20 roeden, Hoogemierde 
inde Smitstraat 

Wouter Lemmens (o, w), 
andere delen (z, n) 

  ½ ’t Regenschot, 32 roeden Gerrit Huijbregts (o), Jan B. 
van Leendt (w), de heijde (z), 
ander deel (n) 

  ½ den Bagijnenbocht (achter) 
1 lopst. 3 roeden 

Hendrik Hermans (o), Mathij 
Martens c.s. (w), de kind. Jan 
Leijtens (z), ander deel (n) 

  ½ het Aangelag (o en w), 1 
lopst. 2 roeden 

Wouter Lemmens (o), andere 
delen (z, w, n) 

  ½ het Rijntjens (o), 45 roeden de kind. Lambert van den 
Borne (o), Wouter Lemmens 
(w), ander deel (z), Michiel 
Lurincx (n) 

  den Klaas acker, 1 lopst. de erfgen. Wouter van 
Helmond (o), Adriaan 
Lemmens (z, w), de kind. 
Anthonij Gerrits (n) 

  ½ het Nieuw heijvelt, 40 
roeden 

de kind. Wouter van 
Helmond (o), ander deel (w), 
de heijde (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

  ½ de Kooren steede, 24 
roeden 

de kind. Anthonij Gerrits (o), 
Adriaan Lemmens (w), 
Wouter Lemmens (z), ….. 
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ander deel (n) 
  ½ het Bugtje, 1 lopst. den Lange acker (o), ander 

deel (w), de kind. Jan 
Vroomans (z), Jacobus Aarts 
(n) 

  ½ den Langen acker, 1 lopst. 
12 roeden 

de kind. Jan Leijtens (o), den 
Armmen (w), ander deel (z), 
de kind. Thomas van de 
Sande (n) 

  ½ het Driesken aan den 
ouden dijk, 40 roeden 

de kind. Jan Vroomans (o), 
de gem. straat (w), de kind. 
Jan Leijtens (z),ander deel (n) 

Paridaans, Anthonij president / loco off.   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Hofmans, J.F. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208v en 209, fiche 8, 
rij 1 

Machtiging  28-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vlijmans, Wouter * constituant Hilvarenbeek  
van Woensel, Margo e.v.  * constituante   
van Heusden, Cornelis procureur / 

gemachtigde 
Hilvarenbeek  

van den Boght, Jan partij anderzijds Hoogemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
Hofmans, J.F. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209v, fiche 8, rij 1 Borgstelling  29-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis notaris / procureur / 
borg 

Hilvarenbeek  

van Heusden, Johannis secretaris Hoogemierde, Lagemierde en 
Hulsel 

 

Deutz, Jacob Marten ontvanger 40e en 80e 
penning / crediteur 

  

Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sande, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210a en 210av, fiche 
8, rij 1 

Borgbrief  29-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Peter requirant / a.s. br.gom (geb.: H.Mierde) Tilburg  
Schalleken, Allegonda (Schalken) a.s. bruid   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
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van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210av en 210b, fiche 
8, rij 1 

Aanstelling voogden  16-2-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Steeven momboir   
Hendricx, Marcelis (Jan) toesiender   
Paridaans, (onm.kind * ) Jan +  Hulsel  
Koolen, Catharina + moeder van *   
van den Borne, Hendrik momboir   
van der Heijden, Corstiaan toesiender   
van der Heijden, (onm.kind #) Arnoldus 
+ 

 Hulsel  

van den Borne, Maria moeder van #   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210bv t/m 212v, fiche 
8, rij 1 

Testament  6-3-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik * testateur Hoogemierde  
Hermans, Gerrit  zoon 2e huw./ 

gelegateerde 
inboedel, ½ schuur, 
Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

 

  den Bagijnenbocht, 1 lopst. 
10 roeden 

 

  den Oudendijk, 2 lopst. 40 r.  
  het Eersel, 1 lopst. 4 roeden  
  de Broekstreep, 10 roeden  
Mattijssen, Elisabet + 2e e.v. *    
Hermans, Hendrik zoon 1e huw. / 

gelegateerde 
de Rijt, 50 roeden  

  den Oudenbogt, 1 lopst. 33 r.  
  den Tijsacker, 29 roeden  
  ½ schuur met het aangelag, 

42 roeden 
 

van der Vleute, Marie + 1e e.v. *    
Deelen, Martinus crediteur / rentheffer Heeze  
Hermans, Pieter zoon / gelegateerde Dun  
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213, fiche 8, rij 2 Verklaring betr. schulden van het dorp afgelost f  10.604-10-0, nog af te 

lossen f  2564-10-0 
21-3-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen / deponent Hulsel  
Verhagen, Anthonij schepen / deponent   
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…….. ontvanger gemeene 
middelen / requirant 

Oisterwijk  

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213v t/m 219v, fiche 
8, rij 2 

Erfdeling  2-4-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Corstiaan condivident 3e kavel / 
momboir 2e kavel 

de voorstal met het eerste 
gebondt in de stal van de 
Hulselse Hoeve 

 

  1/7 den Grootacker (naast 2e 
kavel), 3 lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  de Blocken beemdt, 1 lopst. 

15 roeden 
 

  het Driesken met den hof, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  1/3 de Wiel met den houtwal 
tot door het quaat gat, ca. 1 
lopst. 30 roeden 

 

Hendricx, Marcelis Jan e.v. * momboir 7e kavel   
van der Heijden, Anna Maria * condividente 1e kavel kamer, kelder van huijsinge 

‘de Hoeve’, Hulsel 
 

  1/7 den Groot acker (z), 3 
lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  ½ den Klijnen arting (n), 1 

lopst. 15 roeden 
 

  ¼ den Raabogt (n), 15 roeden  
  ½ den Heijbeemdt (z), 1 

lopst. 
 

  1/3 den Wieldries (n), ca. 1 
lopst. 30 roeden 

 

van der Heijden, Jan momboir 4e, 5e  en 6e 
kavel 

Reusel  

Koolen, Jan momboir 4e , 5e en 6e 
kavel 

Casteren  

van der Heijden, Jan (onm.) condivident 5e kavel de schaapskooij van de 
Hulselse Hoeve 

 

  1/7 den Grootacker (naast 4e 
kavel), 3 lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  ½ de Peerts weij (n), 45 r.  
  ¼ den Raabogt, 15 roeden  
  1/3 den Wieldries (z), ca. 1 

lopst. 
 

  1/3 de Wiel (w) met een 
houtbusken aan de Busch, ca. 
1 lopst. 

 

van der Heijden, Anna (onm.) condividente 4e kavel 2e gebondt in den stal tot aan 
de schaapskooij van de 
Hoeve, Hulsel 

 

  1/7 den Grootacker (naast 3e 
kavel), 3 lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  ½ de Peerts weijde (z), 45 r.  
  ¼ den Raabogt neffens het 

Driesken, 15 roeden 
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  ½ de Wiel met het 
houtbosken (n), 1 lopst. 30 r. 

 

  ½ den Hoogendries (n), 1 
lopst. 30 roeden 

 

van der Heijden, Johanna (onm.) condividente 6e kavel ½ schuur (o) met de varkens 
kooij van de Hulselse Hoeve 

 

  1/7 den Groot acker (naast 5e 
kavel), 3 lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  ½ den Grooten arting (n), 1 

lopst. 45 roeden 
 

  ½ den Wielbeemdt (z), 1 
lopst. 

 

  ½ den Koolhof (n), ca. 15 r.  
  de Verloore Kosten, ca. 2 lop.  
van den Borne, Hendrik momboir 2e kavel   
van der Heijden, (onm.kind # ) 
Arnoldus 

condivident 2e kavel de keuken van ‘de Hoeve’  

  1/7 den Grootacker (naast 1e 
kavel) 3 lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  ½ den Klijnen arting (z), 1 

lopst. 15 roeden 
 

  ¼ den Raabogt (naast 1e 
kavel), 15 roeden 

 

  ½ den Heijbeemdt (n), 1 
lopst. 

 

  ½ den Grooten dries (n) met 
een houtbosken bij de 
Steenovense bus, samen ca.  
2 lopst. 

 

van den Borne, Maria Anna moeder van #   
Paridaans, Steven momboir 7e kavel   
Paridaans, Cornelia (onm.) condividente 7e kavel ½ schuur (w) van de Hulselse 

Hoeve 
 

  1/7 den Grootacker (n) met 
den houtwasch daar aan, 3 
lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  ½ den Grooten Arting (z), 1 

lopst. 45 roeden 
 

  ½ den Wielbeemdt (n), 1 lop.  
  ½ den Koolhof (z) met het 

hout daar aan, ca. 15 roeden 
 

  1/3 den Wieldries (midden), 
ca. 1 lopst. 

 

Koolen, Catharina + erflaatster de Hoeve, Hulsel  
van der Heijden, Cornelis + 1e e.v. ^    
Paridaans, Jan + 2e e.v. ^    
de Abdije van St. Truijen renthefster   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
van der Ceelen, Pieter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220 en 220v, fiche 8, 
rij 3 

Borgbrief  6-5-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Lemmens, Adriaantje Jan requirante (geb.: H.Mierde) Baarle  
Paridaans, Antonij president   
Martens, Willem schepen   
van de Zanden, Jan schepen   
van de Water, Abraham schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221 t/m 223v, fiche 8, 
rij 3 

Erfdeling  4-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik condivident 1e staak   
Leemans, Jan condivident 1e staak   
Leemans, Adriaantje * condividente 1e staak   
van der Aa, Jan e.v. *    
Verhagen, Anthonij Bartel gekooren momb.v. #   
van Hest, Jenne # condividente 1e staak   
van Hest, Peternella # condividente 1e staak   
Leemans, Jenne + moeder van # 1/3 hof en groes, en 1/3 land 

(n), Hulsel, samen 1 lopst. 26 
roeden 

ander deel (o), de wed. Frans 
van der Ceelen (w) 

  ½ den Heijdries (o), 2 lopst.  de gemeente (o), ander deel 
(w) 

  ½ den Weijdries (n), 1 lopst. 
45 roeden 

Hendrik Versandt (o), Dirk 
van de Voort (w) 

  ½ den Vrijsen acker (n), 37 ½ 
roeden 

ander deel (o), Cornelis de 
Beer (w) 

den Hulselsen Armmen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
Leppens, Baltus ** condivident 2e staak   
van der Zanden, Catharina e.v. **    
Dircx, Elisabet Ansem Peter wed.v. Jan 
Leppens (Dirkx) 

condividente 2e staak   

Dircx, Pieter Ancem wedn.v. Maria 
Leppens 

condivident 2e staak   

Leppens, (5 onm.kind.) Jan condividenten 2e staak   
Leppens, Pieternel (Peteronella) condividente 2e staak   
van der A, Ancem Dirk ^ condivident 2e staak   
Leppens, Jozijn moeder van ^ 2/3 hof, groes en landt (het 

Aangelag), Hulsel 
Gozewinus van de Wouw (o), 
ander deel (w), ca. 2 lopst. 52 
roeden 

  ½ den Heijdries (w), 2 lopst. ander deel (o), Peter Sweens 
(w) 

  ½ den Weijdries (z), 1 lopst. 
45 roeden 

Hendrik Versandt (o), den 
Armmen van Netersel (w) 

  ½ den Vrijsen acker (z), 37 ½ 
roeden 

de condividenten (o), 
Cornelis de Beer (w) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224 t/m 225, fiche 8, 
rij 4 

Verhuur  13-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Anthonij verhuurder   
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van Beers, Adriaan huurder huijsinge, schuur, schop, hof 
en aangelag, acker- weij- en 
heijlanden, Lagemierde aan 
het Mispeleijnde 

 

Naaijkens, Anthonij gebruiker   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225 en 225v, fiche 8, 
rij 4 

Borgbrief  16-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Pieter schepen Hulsel  
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Water, Johanna Maria requirante (geb.: Hulsel) ’s Gravenhage  
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  24-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Arnoldus verhuurder   
Lemmens, Wouter huurder huijsinge, schuur, stal, hof en 

aangelag, acker- en 
weijlanden, Lagemierde aan 
den Heijkant 

 

Verbaandert, (erfgen.) Lambert rentheffers   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227v en verder, fiche 
8, rij 4 en 5 

Index  1777-1782 

 
Einde juli 2010 

 
 
 


