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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 7, fiche 1, rij 1 Erfdeling  29-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan Baptist condivident het Landt en groes in den 
Hoenderhoek / landt en groes 
agter Klaas Otten aanstee, 
samen 9 lopst. 42 roeden, 
Lagemierde, ‘t Vloeieijnde 

de wed. Nicolaas Otten (o), 
de wed. Jan Woestenberg 
(w), Jan Bapt. Dijckmans (z), 
Jan Lemmens (n) 

  het Eeusel of weijvelt, 1 
lopst. 40 roeden op den 
Hulselsen voetpat 

Cornelis Francis van der 
Heijden (o), Jan Baptist 
Dijkmans (w, z), Jacobus van 
de Ven (n) 

  de Schuurmans acker, 1 lopst. 
47 roeden omtrent den molen 

Nicolaas van Loon (o), de 
heijde (w), de kind. Jan de 
Kort (z), Peter Joris Peeters 
(n) 

Janssen, (erfgen.) Jan Francis rentheffers   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
Otten, Adriaan ^ condivident huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, ca. 5 lopst. 
48 roeden, Lagemierde aan ’t 
Vloeieijnde  

de gem. straat (o, w), de wed. 
Nicolaas Otten (z), de wed. 
Jan Woestenberg (n) 

  het Landt op de Santkuijl, 1 
lopst. 46 roeden 

de wed. Jan Woestenberg (o, 
z), de Santstraat (w), de wed. 
Klaas Otten (n) 

  den Maaijbeemd met den 
Santhorst daarvoor, 2 lopst. 
37 roeden 

Jan B. Dijkmans (o, z), de 
stroom (w), Cornelis Otten 
(n) 

  Griet Korsten beemdeken met 
het houtbosken over de 
stroom, 1 lopst. 55 roeden 

Jacobus Janssen (o), Jan Tops 
(w), de kind. Jan de Kort (z), 
Peter Joris Peeters (n) 

  den Gielens acker, 1 lopst. 56 
roeden 

de wed. Willem van 
Hoogstraten (o, z), de 
Santstraat (w), de wed. Jan 
Woestenberg (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Lagemierdse kerck renthefster   
den Armmen van Lagemierde rentheffer   
Otten, Cornelis condivident het Landt in de Braak, 2 

lopst. 56 roeden, Lagemierde 
aan ’t Vloeieijnde west van 
de molen 

de heijde (o, w), Jan van 
Hoogstraten (z), de wed. 
Nicolaas Otten (n) 

  het Hufken, 36 roeden Jacobus Deckers (o), de wed. 
Jan Woestenberg (n, w), de 
heijde (z) 

  het Landt in het heijveldt, 1 
lopst. 10 roeden 

de molen (o), Klaas van Loon 
(w), Jan B. Dijkmans (z), Jan 
van Hoogstraten (n) 

  de Nieuw Erf, 2 lopst. 15 r. de heijde (o), Jan B. 
Dijkmans (w, n), de wegh (z) 

  den Maaijbeemdt, 3 lopst. 2 r. de heijde (o), Adriaan Otten 
(z), de Aa (w), Jacobus 
Deckers (n) 

Otten, Aelbert + * vader / erflater Lagemierde  
Schoormans, Maria 1e e.v. * erflaatster   
Otten, Jan # zoon 2e huw. 

/condivident 
keuken, kelder, stal van de 
huijsinge bewoond door ^ ?? 
(moet waarschijnlijk zijn: #), 
deel v.d. schuur (o), schop, 

de gem. straat (o, n), Nicolaas 
van Loon (w, z) 
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oven, ½ hof en aangelag ….. 
voor de helft 2 lopst. 50 r. , 
Lagemierde, ‘t Vloeieijnde 

  Goijens hof, 4 lopst. 5 roeden Goijaart Janssen c.s. (o), de 
kind. Jan de Kort (w), 
Adriaan van de Ven (z), de 
straat (n) 

  het Landt in de Braak, 4 
lopst. 14 roeden 

Jan Baptist Dijkmans (o), Jan 
Tops (w), de heijde (z), 
Goijaart Janssen (n) 

  ½ van de Veldekens aan 
beide zijden van de Aa (n), 2 
lopst. 49 roeden 

de heijvelden (o), de wed. Jan 
Woestenberg (w), Francis 
Otten (ander deel) (z), Jan 
van Hoogstraten c.s. (n) 

Otten, Francis zoon 2e huw. 
/condivident 

kamer, opkamer met de 
kelder, werkhuijs, deel v.d. 
schuur (w), bewoond door #, 
klein woninkje ‘de Smits’, ½ 
hof en aangelag, 2 lopst. 50 r. 
, Lagemierde, ’t Vloeieijnde  

de straat (o), Nicolaas van 
Loon (w, z), de ackerstraat 
(n) 

  het Kleijn beemdeke, 1 lopst. 
36 roeden 

de stroom (o), Jan Otten (w), 
Adriaan van de Ven (z), 
Goijaart Janssen (n) 

  het Middelste landt, 2 lopst. 6 
roeden 

Nicolaas van Loon (o, w), de 
kind. Jan de Kort (z), den 
Armmen (n) 

  ’t Eeuwsel van Peter Horsten, 
1 lopst. 58 roeden 

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

  ½ van de Veldekens (z) aan 
beide zijden van de Aa, 2 
lopst. 49 roeden 

de heijvelden (o), Nicolaas 
van Loon (w), Jan van 
Hoogstraten c.s. (z), Jan 
Otten (n) 

Scheepens, Jenneke 2e e.v. * erflaatster   
Martens, Willem schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v en 8, fiche 1, rij 2 Borg- / Pandstelling  13-7-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Maria wed.v. Jan Baptist 
van Leendt 

borg Hoogemierde, den 
Winkelbeemdt, ca. 1 ½ lopst. 
aan den Laagen vonder 

 

van Leendt, Jennemarie dochter / borg / a.s. 
bruid 

alle goederen  

van Leendt, Peter assistent   
den Armme tafel van Hoogemierde    
Snijers, Wouter a.s. bruidegom / 

requirant 
  

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9, fiche 1, rij 2 Bewijs van goed gedrag  14-9-1782 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Water, Abraham schepen Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Otten, Jan Bart requirant / timmerman   
Otten, Bart + vader / schepen / 

borgemeester 
  

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v en 10, fiche 1, rij 2 Borgbrief  16-9-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Adriaan Peter requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) 
Hilvarenbeek 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 en 10v, fiche 1,rij 2 Aanstelling voogden  10-10-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jan Arnoldus momboir   
van de Sanden, (3 onm.kind. *) Hendrik    
van de Voort, Anneke +  moeder van *   
van de Sanden, (onm. kind #) Hendrik    
Dijkmans, Anneke ( 2e vrouw) moeder van #   
van de Voort, Dirk toesiender   
Dijkmans, Jan Baptist toesiender   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v, fiche 1,rij 2 Opgave bezittingen  30-10-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Maria wed.v. Wouter Luijten moeder v. */a.s. bruid Lagemierde  
Luijten, (4 kind. *) Wouter  ( ½ ) wooningske, 

Lagemierde omtrent de 
Roomsche kerk 

 

Dircx, Cornelis a.s. bruidegom   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 t/m 13v, fiche 1, rij 
2 

Verhuur  30-10-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jan momboir / verhuurder   
Dijkmans, Jan Baptist momboir / idem   
van de Sanden, (onm.kind.) Hendrik + verhuurders   
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van de Voort, Anneke + vrouw 1e huw.   
Dijkmans, Anneke vrouw 2e huw./ 

verhuurster 
  

Swaanen, Adriaan huurder steede, huijsinge, schuur, stal, 
hof, aangelag, parceelen 
acker- en weijlanden, 
Lagemierde, den Heijkant 

 

van Beers, Willem borg   
Swaanen, Cornelis borg   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 t/m 15, fiche 1, rij 3 Verhuur  15-11-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

verhuurster Lagemierde  

Luijten, Anthonij huurder huijsinge, stallinge, schuur, 
schop, bakhuijs, hof en 
aangelag, percelen acker- en 
weijlanden, Lagemierde aan 
de plaats (behalve kamer, 
opkamer, kelder) 

 

van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 14v en 15, fiche 
1, rij 3 

Notitie betr. verhuur  1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan Lambert verhuurder   
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

moeder / mede 
verhuurster 

  

de Kort, Peter Denis huurder (wonende Diessen)  
  de Santbugt  
  den Pontacker  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v, fiche 1, rij 3 Aanstelling voogden  28-11-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik momboir   
Lemmens, Jan Baptist toesiender   
Verbaandert, (onm.kind *) Lambert    
Goutsmits, Anna moeder van *   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 en 16v, fiche 1, rij 
3 

Borgbrief  2-12-1782 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Adriaan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Diessen  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1,rij 3 Borgbrief  6-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Elisabet requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Dorst  
Paridaans, Anthonij president   
Martens, Willem schepen   
Verhagen, Anthonij schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 en 18v, fiche 1,rij 4 Borgbrief  7-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Nicolaas Ansem requirant  (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
van der Celen, Peeter schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel  i.p.v… schepen   
Verhagen, Anthonij Jan schepen   
Paridaans, Anthonij loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 en 19v, fiche 1,rij 4 Borgbrief  9-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Maria wed.v. Wouter Luijten requirante (wonende: Lagemierde) 
Bladel 

 

Luijten, Gerrit zoon / requirant   
Luijten, Anthonij idem   
Luijten, Adriaentje dochter / requirante   
Luijten, Anthonetta idem   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Paridaens, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 19v en 20, fiche 
1, rij 4 

Verklaring t.b.v. vrijstelling militie concept (klein briefje) 6-4-1814 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Philipus landbouwer /deponent  Hoogemierde  
Adriaansen, Cornelis idem   
Joosen, Willem idem   
Verbaanderd, Francus enige zoon van * / 

landbouwer / requirant 
  

Lurickx, Engelina wed.v. Jan 
Verbaanderd * (Lurincx) 

   

…………. burgemeester / 
deponent 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 19v en 20, fiche 
1, rij 4 

Diverse notities klein briefje 1782-1786-( 18…?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Thomas    
Adams, Cornelis (20 jr. ?)    
Adams, Peter (54 jr. ?)    
Panjoel, Joseph (62 jr.?)    
van de Ven, Adr.    
vanden Bogt, Adriana  betr. doopbrief  
Panenborg, Peter  idem  
…….. + , huijsvr.v. Peter Peijnenborg,   datum begrafenis 2-9-1782  
Peijnenborg, Peter +  datum begrafenis 27-3-1786  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 19v en 20, fiche 
1, rij 4 

Overeenkomst / huwelijksvoorwaarden 
(klad, zie fol. 21v) 

5 bladzijden met eerst verklaring 
betr. militie in klad 

18-6-1783 (moet zijn 
18-1-1783 !) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaansen, Jacobus momboir / partij enerz.   
van de Ven, Adriaan toesiender /part. enerz.   
Panenborg, Maria (onm.) / dochter van *   
Panenborg, Petronella (onm.) / dochter van *   
Panenborg, Hendrina (onm.) / dochter van *   
van den Bogt, Adriaantje + *    
Panenborg, Peter  weduwn.v.* a.s. bruidegom / partij 

anderzijds 
Lagemierde  

van Rooij, Maria a.s. bruid / partij 
anderzijds 

Lagemierde / Dun onder 
Hilvarenbeek 

 

van de Water, A. schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
Martens, Willem schepen   
van de Sande, Jan schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20, fiche 1, rij 4 Aanstelling voogden  9-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaense, Jacobus momboir   
van de Ven, Adriaen toesiender   
van den Bogt, Adriaentje + *    
Panenburg, Pieter wedn.v. *    
Panenburg, Maria dochter   
Panenburg, Pieternella idem   
Panenburg, Henderina idem   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
Paridaens, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v, fiche 1, rij 5 Aanstelling voogden  11-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan momboir   
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van den Heuvel, Anthonij toesiender   
van den Heuvel, Marjanna (onm.)   
van den Heuvel, Anthonij (onm.)   
Manedonks, Jenneke * (Manendonks) moeder   
van den Heuvel, Cornelis e.v. * vader   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaens, Anthoni president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v, fiche 1,rij 5 Aanstelling voogden  15-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist momboir Hoogemierde  
Verhagen, Adriaen + vader Hulsel  
Verhagen, Johanna dochter (onm.)   
Verhagen, Jan zoon (onm.)   
Verhagen, Theodorus zoon (onm.)   
Dirks, Jenneke moeder   
Verhagen, Anthonij oom   
Maas, Hendrik toesiender   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Paridaens, Anthonij schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v t/m 24v, fiche 1, 
rij 5 

Overeenkomst / huwelijksvoorwaarden  18-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaense, Jacobus momboir / part.enerz.   
van de Ven, Adriaen toesiender / part.enerz.   
Panenburgh, Maria (Panenborg) (onm.) / partij enerz.   
Panenburgh, Pieternella (onm.) / idem   
Panenburgh, Henderina (onm.) / idem   
vanden Bogt, Adriaentie + moeder   
Panenburgh, Peeter vader / a.s. bruidegom 

/ partij anderzijds 
Lagemierde  

van Roij, Maria (van Rooij) a.s. bruid Dun onder Hilvarenbeek  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaens, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 t/m 30, fiche 1, rij 5 Erfdeling  18-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij Jan condivident het oude huijs, stal, ½ schuur 
(o), ½ hof en aangelag, 1 
lopst. 55 ½ roeden 

de kind. Michiel Verhagen 
(n), andere kavel (z) 

  de Beemdekens, 2 lopst. andere condivid. (o), de Aa 
(w) 

  de Klijnen bogart, 1 lopst. de kind. Peeter Dijckmans (o, 
w) 
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  ½ den Bogtacker (w), 2 lopst. 
15 roeden 

andere condivid. (o), de wed. 
Castelijns (w) 

  den Mortel acker, 2 lopst. Adriaen Rombouts (o), de 
condivident (w) 

  den Hellekensvoort acker, 2 
lopst. 30 roeden 

de gem. straat (o), de wed. 
Castelijns (w) 

  den Eertbrand, 1 lopst. 35 r. de kind. Peeter Dijckmans 
(o), de gem. straat (w) 

  het Horstien, 1 lopst. 30 r. de wed. Castelijns (o), de 
kind. Peetr Dijckmans (w) 

  de Hollande (heide), 1 lopst. 
30 roeden 

de gemeene hijde (o), de 
gemeente van Hulsel (w) 

  ½ den Langen acker (w), 1 
lopst.  

Jan Lemmens (w), de andere 
condividenten (o) 

  de Beemdekens bij den 
Bogert, 2 lopst. 10 roeden 

de Aa (w), Hendrik Peeter 
Hendriks (o) 

  Eeusel aen de Beeken, 2 lops. Jan Seegers (o), de kind. 
Michiel Verhagen 

  de Hellekensvoort (groes), 1 
lopst.  

de condivident (o), de kind. 
Peeter Dijckmans (w) 

  ½ Bogers hijvelt (w), 1 lopst. de andere condivid. (o), Jan 
Lemmens (w) 

  ½ het Ven hijvelt (z), 2 lopst. 
45 roeden 

Peeter Goutsmits (z), de 
andere condividenten (n) 

  den Eertbrand of acker  van 
Jan vander Loock, 2 lopst. 42 
roeden 

de wed. Castelijns (o), de 
gem. straat (w) 

  het Hoog biesven, 30 roeden de kind. Michiel Dijckmans 
(z), de kind. P. Dijckmans (n) 

  de Smeel acker, 1 lopst. de kind. Michiel Dijckmans 
(o), de gemeene straat (w) 

de Domijnen van Brabant rentheffer ’s Hertogenbosch   
’t klooster van St. Truijden rentheffer   
Lemmens, Jan Batis (Baptist) momboir   
Verhagen, Adriaen +    
Verhagen, Johanna Adriaen (onm.) condividente   
Verhagen, Jan Adriaen (onm.) condivident   
Verhagen, Theodorus Adriaen (onm.) condivident   
Maas, Hendrik toesiender het nieuwe huijs, stal, ½ 

schuur (w), ½ hof en 
aangelagh, 1 lopst. 55 ½ r. 

de eerste condivident (n), de 
kind. Peeter Dijckmans (z) 

  de Aensteede van Steeven 
Lavrijssen, 44 roeden 

de kind. Peeter Dijckmans 
(n), de kind. Michiel 
Verhagen (z) 

  ½ den Bogt acker (o), 2 lopst. 
15 roeden 

de gemeene straat (o), de 
eerste condivident (w) 

  den Mortel, 1 lopst. 45 
roeden 

Nijs Janssens (o), de gemeene 
straat (w) 

  den Kijff acker nu een 
outboske (hout boske?), 30 
roeden 

de gemeene weg (o, w) 

  den Hoogemiertsen beemt, 2 
lopst. 10 roeden 

Klaas van Loon (o), de Aa 
(w) 

  ½ den Langen acker (o), 1 
lopst. 

de gemeene straat (o), de 
eerste condivident (w) 

  den Dries aende brugh, 2 
lopst. 42 roeden 

de kind. Michiel Verhagen 
(o), Peeter Goutsmits (w) 

  den Bogers beemt, 2 lopst.  de wed. Castelijns (o), de 
eerste condivident (w) 

  den Bogers acker, 2 lopst. 30 
roeden 

den beesten wegh (o), Peeter 
Goutsmits (w) 
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  Bogers hijde, 7 lopst. 20 r. de kind. Peeter Dijckmans 
(o), de eerste condivident (w) 

  ½ Bogers hijvelt (o), 1 lopst. Jan Lemmens (o), de eerste 
condivident (w) 

  Wouter Abrahams Bogers 
acker, 2 lopst.  

de gem. straat (o), Hendrik 
Peeter Hendriks (w) 

  den Papen acker, 2 lopst. 30 
roeden 

den Armmen van Hulsel (o), 
Peeter Ansem Dirks (w) 

  ½ het Ven hijvelt (n), 2 lopst. 
45 roeden 

de kind. Peeter Dijckmans 
(n),  de eerste condivident (z) 

Verhagen, Jan + (groot)vader / erflater Hulzel (Hulsel)  
Paridaens, Anthonij president / loco off.   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Martens, Willem schepen   
Verhagen, Bartel schepen / loco secret.   

 

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

Testament  18-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij Jan * (ziek) schepen / testateur Hulsel  
Vosters, Anna Maria e.v. * testatrice   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
Paridaens, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32, fiche 2, rij 1 Aanstelling voogden  22-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staas, Jacobus momboir Hoogemierde  
Schots, Jan toesiender   
van de Sanden, Marten + vader   
Schots, Jenneken moeder   
van de Sanden, Ida dochter (onm.)   
van de Sanden, Anthonij zoon (onm.)   
van de Sanden, Marten zoon (onm.)   
van der Ceelen, Peeter schepen Lagemierde  
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
Paridaens, Anthonij president / loco secret.   

 

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

Staat en inventaris (niet afgemaakt) restant inboedel na gedwongen 
verkoop 

na 18-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

inventarisante Hulsel  

Verbaandert, Jan onm. zoon   
van de Sanden, Marten c.s. debiteuren   
Verhagen, Anthonij debiteur Hulsel  
Verhagen, (wed./kind.) Adriaen debiteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 t/m 37, fiche 2, rij 2 Vernadering  14-2-1783 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaense, Hendrik vernaderaar (won.: Hoogemierde)  
Merks, Bastiaen koper huijs, schop, ½ hof en 

aangelagh, 50 roeden, 
Hoogemierde, de Hoogstraat 

 

  het Bugtien, 36 roeden  
van den Bocht, Jan  verkoper   
  Antwerpen (costuijme van -)  
Paridaens, Anthonij president   
Martens, Willem schepen   
Verhagen, Anthonij schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 39, fiche 2, rij 2 Verhuur  4-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Nicolaas verhuurder Lagemierde  
Naijkens, Anthonij (Naaijkens) huurder steede, huijsinge, hoff, deel 

aengelagh ca. 1 lopst., 
Lagemierde aen het 
Vleijeijnd 

 

  Land in de Braak, ca. 5 lopst. 
22 roeden 

 

  den Agtersten Hangbeemt, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  den Meulenbeemt, 2 lopst. 24 
roeden 

 

  1 ½ lopst. in de aensteede van 
Gijsbert Huijsmans ( 7 lopst. 
2 roeden) 

 

  ½ Land in de Gagelbogt, 1 
lopst. 

 

  het Agterste Land, 2 lopst. 25 
roeden 

 

  het Quaad Eeusel agter de 
Gagelbocht, 3 lopst. 4 roeden 

 

  ½ het Nieuw Veld, 1 lopst. 51 
roeden 

 

Swanen, Adriaen huidige bewoner   
van den Borne, Jan borg Hoogemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, Jan secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v en 40, fiche 2,rij 3 Inspectie van woning diverse gebreken 7-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Lodewicus Wilhelmus requirant / koper Hoogemierde  
  huijsinge genaamt den 

Nagtegaal, Hulsel aan den 
Heijkant 

 

van der Sanden, (erfgen.) Marten verkopers   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v en 41, fiche 2,rij 3 Borgbrief  13-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Bartel Adriaan requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Tilburg  
van deWater, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 t/m 42, fiche 2,rij 3 Inspectie van woning veel gebreken 14-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Merkx, Bastiaan requirant / koper huijsinge, Hoogemierde 
neffens de Roomsche kerk 

 

Leijten, Lodewicus Wilhelmus * verkoper   
Colen, Maria e.v. *    
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v en 43, fiche 2,rij 3 Aflossing lening  20-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Sr. Wilbort (Cools) crediteur / ontvanger Diessen  
van den Broek, juffr. Hendrina wed.v. 
Rijnier C. Janssens (i.n.v. kinderen) 

crediteuren / 
ontvangers 

Bladel  

het Corpus / regenten van Hulsel debiteuren   
Bonarts, Jochem geldschieter 1715   
Bonarts, Helena geldschietster 1715   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van der Ceelen, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v, fiche 2, rij 3 Verklaring betr. nog uitstaande schulden nog af te lossen f  2115-13-8 22-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen / deponent Lagemierde  
Verhagen, Anthonij Bartel schepen / deponent Hulsel  
 ontvanger der gem. 

middelen / requirant 
quartier van Oosterwijck  

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 en 44v, fiche 2,rij 3 Borgbrief  25-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Willem requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v en 45, fiche 2,rij 3 Aanstelling voogd  5-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Jan momboir   
Schots, (5 onm. kind.*) Sijmon    
van Dooremaalen, Maria + moeder van *   
Paridaans, Anthonij schepen Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v en 46, fiche 2,rij 4 Overeenkomst betr. alimentie in marge: kwitantie 1788 7-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhooven, Martinus (van 
Laarhoven) 

partij enerzijds / vader 
van * 

Hoogemierde  

Verbeek, Elisabet partij anderzijds / 
moeder van * 

Duijsel (Duizel)  
(Reusel 1788) 

 

(Verbeek), Anneke * (ca. 10 jr.)    
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Huijbregts, Willem schepen 1788   
de Roon, C. gesworen klerk 1788   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 4 Testament  16-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Proost, Jan (jongman) testateur (ziek) Lagemierde  
de Proost, Hendrik vader / erfgenaam   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 2, rij 4 Aanstelling voogden  22-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jan Ancem momboir   
Leppens, Baltus toesiender Hoogeloon  
Dircx, (onm.kind *) Pieter Ansem +  Hulsel  
Leppens, Maria + moeder van *   
van der Ceelen, Pieter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  27-5-1783 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Walterus (bejaard jongman) testateur (ziek) Lagemierde  
Janssens, Peterus erfgenaam / zoon v. *   
Janssens, Jacobus idem   
Janssens, Jan Francis + * broer van testateur   
Lemmens, Maria + e.v. *    
Janssens, Godefridus erfgenaam / zoon v. #   
Janssens, Hermanus idem   
Janssens, Hermanus + # broer van testateur   
Lemmens, Adriaantje + e.v. #    
Verhoeven, Walterus erfgenaam / zoon v. ^   
Verhoeven, Johannis ^    
Janssens, Catharina + e.v. ^ zuster van testateur   
Verhoeven, (4 onm.kind.) Walterus gelegateerden   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 4 Borgbrief  2-6-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Wouter Wouter requirant (gehuwd) (geb.: Hoogemierde) Reusel  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van de Zanden, Jan (van de Sande) schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v t/m 51v, fiche 2, 
rij 4 

Testament  7-6-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jacobus * testateur (ziek) Hoogemierde  
Huijbregts, Maria e.v. * testatrice   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 en 52v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  19-6-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Maria e.v. * requirante (geb.: Lagemierde)   
de Rooij, Antonij *  Hilvarenbeek  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 en 53v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  12-7-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrina Jan  requirante / a.s. bruid (gewoond: Lagemierde)  
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Souwen, Nicolaas a.s. bruidegom Reusel  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 57, fiche 2,rij 
5 

Erfdeling  24-7-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Peterus condivident 1e kavel   
Janssens, Jacobus condivident 1e kavel   
den gemeijnen Armmen tot Antwerpen debiteuren obligatie f 1200,-  
het Corpus van Hoogemierde debiteur capitaal  f 150, -  
Lemmens, Adriaan Joris geldschieter 1748   
Peeters, (de kind.) Hendrik geldschieters 1748 capitaal  f 100,-  
van Hoof, Peeter geldschieter 1749 capitaal  f 220-5  
Janssens, Godefridus condivident 2e kavel   
Janssens, Hermanus condivident 2e kavel 1/10 olijmoolen (oliemolen), 

Lagemierde aan ‘t Vloijeijnde 
de erfgen. Jan van 
Hoogstraten (o, z), de wed. 
Jan Woestenbergh (w), de 
gem. straat (n) 

het Dorp Lagemierde debiteur   
van Helmondt, Marten geldschieter 1750 capitaal  f 600,-  
van der Ceelen, Peter debiteur capitaal  f 300,- (koopsom 

halve steede, Hulsel) 
 

Verhoeven, Walterus condivident capitaal  f 600,-  
het Corpus van Hulsel debiteur capitaal  f 400,-  
Janssens, Joseph geldschieter 1750   
  capitaal  f 180,-  
Janssens, Jacob geldschieter 1699   
Willems, Cornelis Peter (en h.vr.) debiteuren  hypotheek  f 100,-  
Otten, Aalbert Jan (en h.vr.) debiteuren capitaal  f 100,-  
Janssens, Walterus + oom / erflater Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  30-9-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Steensel, Ida wed.v. Cornelis de 
Laat 

testatrice Lagemierde  

de Laat, Willem zoon / erfgenaam   
de Laat, Willemijn dochter / erfgename   
de Laat, Jan zoon / erfgenaam   
de Laat, Jennemie * dochter / erfgename   
Nooijens, Hendrik e.v. *    
de Laat, (2 kinderen ) Jenne + (uit 2 
huwelijken) 

erfgenamen   

van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
(de ?) Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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59 t/m 63, fiche 3, rij 1 Erfdeling  11-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik den jongen e.v. * mede condivident   
Verspreuwel, Adriaantje * condividente 1e kavel keuken met 1/3 hof en 

aangelagh, 1 lopst., 
Hoogemierde op de Twisselt 

Jacobus van Leendt (o), den 
Armmen (w), Jan van de Pas 
(z), de heijde (n) 

  ½ het Half  Steeken, 41 
roeden 

Jan Verspreuwel (o), Jan 
Baptist Lemmens (w), Jan 
van de Sanden (z), het 
klooster van Everbeurd 
(Averbode) 

  den Grooten acker, 1 lopst. 
40 roeden 

de haave (=hoeve) goederen 
(o), Hendrik van Helmond 
(w), Willem Huijbregts (z), 
Jan Pasmans (n) 

  de Lange vooren, 2 lopst. Jan B. Lemmens (o), den 
Armmen (w), ’t klooster van 
Everbeurde (z), Jan van 
Spreuwel (n) 

  het Lak ven, 50 roeden den Armmen (o), Jacobus van 
Leendt (w), de wed. 
Verbaandert (z), Jacobus 
Staats (n) 

  de Rijt, 51 roeden den Armmen (o), de wed. 
Jacobus Aarts (w, z), Jacobus 
van Leendt (n) 

van de Pas, Jan e.v. # mede condivident   
Verspreuwel, Johanna # condividente 2e kavel stal van het huijs, 1/3 hof en 

aangelag, 1 lopst., 
Hoogemierde op de Twisselt 

Jacobus van Leendt (o), den 
Armmen (w), Jan van de Pas 
(z), de heijde (n) 

  Maaij Geerts acker, 1 lopst. 
15 roeden 

de hoeve goederen (o), Jan 
Verspaandonk (w), Hendrik 
van Helmond (z), Hendrik 
Lemmens (n) 

  het Steeke van Adriaan 
Gooris, 1 lopst. 20 roeden 

het mastbosch (o), Jacobus 
van Leendt (w), de 
condivident (z), de heijde (n) 

  den Nieuwen acker, 1 lopst. 
43 roeden 

het mastbosch (o), Jan 
Verspreuwel (w, z), Jacobus 
van Leendt (n) 

  den Poolshof, 51 roeden de straat (o, z), de hoeve 
goederen (w), den Armmen 
(n) 

  den Halven beemdt, 1 lopst. 
36 roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
Hendrik Verbaandert (z), de 
stroom (n) 

Verspreuwel, Jan condivident 3e kavel de schuur, 1/3 hof en 
aangelagh, 1 lopst. , 
Hoogemierde op de Twisselt 

Jacobus van Leendt (o), den 
Armmen (w), Jan van de Pas 
(z), de heijde (n) 

  den Luijten acker, 2 lopst. 9 
roeden 

Jacobus van Leendt (o), 
Willem Huijbregts (w), 
Hendrik Verbaandert den 
jongen (z), Jan van de Pas (n) 

  den Haak, 2 lopst. de hoeve goederen (o, n), 
Willem Huijbregts (w), den 
Armmen (z) 

  ½ het Half Steeken, 41 
roeden 

den Armmen (o, n), Hendrik 
Verbaandert (w), Jan van de 
Sanden (z) 
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  dem Dries van Adriaan 
Goovers, 42 roeden 

Jan van de Pas (o), den 
Armmen (w), Hendrik 
Hermans (z), de condivid. (n) 

  het Venneke, 2 lopst. 10 
roeden 

de wed. Verbaandert (o), 
Jacobus van Diessen (w), 
Hendrik van Helmondt (z), 
Jacobus Staats (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Armmen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
Verspreuwel, Hendrik + vader / erflater   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v t/m 64v, fiche 3, 
rij 2 

Transport van roerende goederen  11-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jenneke wed.v. Hendrik 
Verspreuwel 

transportante Hoogemierde  

van Spreuwel, Adriaantje * 
(Verspreuwel) 

transportante   

Verbaandert, Hendrik den jongen e.v. *    
Verspreuwel, Johanna # transportante   
van de Pas, Jan e.v. #    
van Spreuwel, Jan (Verspreuwel) verkrijger   
Verspreuwel, Hendrik + man / vader / erflater   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 t/m 66, fiche 3, rij 2 Borgbrief  23-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Francis wedn.v. Jenneke 
Hendricx 

requirant / a.s. 
bruidegom 

(geb.: Hoogemierde) 
Bladel 

 

Vroomans, Dingena dochter / requirante (geb.: Hoogemierde)  
Vroomans, Johanna idem (geb.: Lagemierde)  
Vroomans, Catharina idem idem  
Vroomans, Dielis zoon / requirant (geb.: Hulsel)  
Paridaans, Anthonij schepen Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
van de Water, Abraham schepen Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 en 66v, fiche 3,rij 2 Borgstelling voor collecteurs /borgemrs.  3-11-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Paridaans, Anthonij borg   
van de Sanden, Jan borg   
Paridaans, Adriaan collecteur Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 en 67v, fiche 3,rij 2 Borgbrief  4-11-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zegers, Jan den jongen (Zeegers / 
Seegers) 

requirant / a.s. 
bruidegom 

(geb.: Hulsel) 
Tilburg 

 

Peters, Anna Maria a.s. bruid   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrickx, Marselis Jan  schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v en 68, fiche 3,rij 2 Aanstelling voogden  11-12-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Laurens momboir   
van Leendt, Jacobus toesiender   
van de Sanden, (3 onm.kind.*)  
Cornelis + 

 Hoogemierde  

van Beers, Jenne moeder van *   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 en 68v, fiche 3,rij 2 Aanstelling voogden  11-12-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik momboir   
Verbaandert, Hendrik den jongen momboir   
Leppens, (4 onm.kind.* ) Jan +  Hulsel  
Dircx, Elisabet Ansem + moeder van *   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 en 69v, fiche 3,rij 2 Borgbrief  31-12-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Johannis requirant /a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Betecum 
in Oostenrijks Brabant 
(Betekom bij Aarschot) 

 

van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 en 70v, fiche 3,rij 3 Borgbrief  1-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Dingena Peter requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Kasteren 
(Casteren) 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v t/m 71v, fiche 3, 
rij 3 

Opgave bezittingen i.p.v. inventaris  10-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Cornelis wedn.v. 
Jenneke Meijnendoncx 

deponent / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde, erfsteede  

van den Heuvel, (6 kind.) Cornelis  
(2 kinderen minderjarig) 

   

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v t/m 72v, fiche 3, 
rij 3 

Opgave bezittingen i.p.v. inventaris  10-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Maria wed.v. Jan  Hendrik 
Hermans 

deponente / a.s. bruid Hoogemierde  

Hermans, (onm. kind) Jan Hendrik    
Lemmens, Jan Joseph debiteur / rentgelder   
Lemmens, Walterus Peter debiteur / rentgelder   
  (deel) huijsinge en aangelag 

met 3 parceelen acker- en 
weijlanden, Hoogemierde in 
het Kuijlders Roode 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73, fiche 3, rij 3 Borgbrief  15-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Johanna requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Netersel  
Boogers, Willem a.s. bruidegom   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v en 74, fiche 3,rij 3 Borgbrief  21-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Dircx, Catharina  requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
Hermans, Nicolaas a.s. bruidegom   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 en 74v, fiche 3,rij 3 Aanstelling voogden  23-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem momboir   
Tops, Jan momboir   
Aarts, (4 onm. kind. *) Jacobus +  Hoogemierde  
Huijbregts, Maria + moeder van *   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v t/m 76v, fiche 3, 
rij 3 

Testament  25-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Adriaan * testateur (ziek) Hoogemierde  
Hermans, Jozijn e.v. * testatrice   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76v en 77, fiche 3,rij 4 Borgbrief  25-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Adriaan requirant / a.s.br.gom (geb.: Hoogemierde) Riel  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v en 78, fiche 3,rij 4 Borgbrief  26-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Johanna requirante  (geb. Lagemierde ) 
Hilvarenbeek 

 

van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 t/m 82v, fiche 3, rij 
4 

Erfdeling  3-2-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jacobus condivident keuken, stal, halve schuur (z) ander deel (o), Peter van den 
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, ½  hof (w), dries, 1 lopst.  
20 ½ roeden, Hulsel aan ’t 
Lindt eijnde 

… Borne (w), Hendrik 
Versandt (z), de gem. straat 
(n) 

  den Huijsacker, 1 lopst. 30 r. Hendrik Versant (o), de kind. 
Jan Leppens (w), akkerweg 
(z), de condivident (n) 

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

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

  den Bulder dries, 2 lopst. de kind. Jan Leppens (o), Jan 
Ancem Dircx (w, n), de wed. 
Frans van der Ceelen (z) 

  het Smitsackerke of het Landt 
’t heijveldt, 52 roeden 

de kind. Hendrik Willems (o), 
de condivid. (w), Hendrik 
Versandt (z), Hendrik 
Verbaandert (n) 

  ½ bosch en weijde (o) en het 
bosch, 50 roeden 

Jan van der Heijden (o), 
ander deel (w), Hendrik Maas 
(z), Hendrik Versandt (n) 

  den Huersel, 2 lopst. 2 roeden de gem. straat (o), Hendrik 
Dircx (w), Corstiaan Dircx 
(z), ander deel (n) 

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

  den Gemeijnen beedt, 2 lopst. 
15 roeden 

de condivident (o), de 
gemeente (w), Adriaan 
Rombouts (z), Dionijs 
Janssen (n) 

  het Klijn bugtje (houtbos), 1 
lopst. 30 roeden 

de kind. Cornelis de Beer (o), 
de gem. straat (w), Jan 
Ancem Dircx (z), Peter van 
den Borne (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 Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
den Armmen van Hulsel rentheffer   
Dircx, Jenneke * condividente   
Claassen, Wouter e.v. * mede condivident kamer, kelder, opkamer, ½ 

schuur (n), torfschop, ½ hof 
(o), hof over den vijver tot 
den kerkpat van den Heijkant, 
1 lopst. 20 ½ roeden, Hulsel 

de kind. Jan Leppens (o), 
ander deel (w, z), de gemeene 
straat (n) 

  de Bugt, 7 lopst. 40 roeden de gem. straat (o), Hendrik 
Verbaandert (w), de wed. 
Frans van der Ceelen (z), 
Lodewicus Wilh. Leijten (n) 

  den Hoekacker, 2 lopst. 7 
roeden 

ackerwegh (o), Corstiaan 
Dircx (w), Peter van den 
Borne (z), Hendrik 
Verbaandert (n) 

  ½ perceel bosch en weijde 
(w), 50 roeden 

ander deel (o), de heijde (w), 
Anthonij Sol (z), Nicolaas 
Laurenssen (Laureijssen) (n) 

  het Eeusel aan den 
Hoogendries, 2 lopst. 

de gem.straat (o), Peter v. den 
Borne (z), ander deel (w, n) 
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  den Koppenbeemdt, 2 lopst. 
14 roeden 

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

  de Aanstee van Jacob Staps, 1 
lopst. 30 roeden 

Nijs Janssen (o, z), de 
gemeente (w), Cornelis de 
Beer (n) 

  het Looijken, 1 lopst. 5 
roeden 

de straat (o, n), Corstiaan 
Dircx (w), Lodewicus Wilb. 
Leijten (z) 

den Abt van St. Truijen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 3,rij 5 Machtiging betr. transport  5-2-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oirs, Maria constituante / mede 
transportante 

Hulsel  

van de Weijder, Adriaan gemachtigde Boxtel  
van de Sanden, Francis koper / verkrijger erfsteede etc., Boxtel te 

Munsel 
 

van Klijnenbreugel, Maria + e.v. * moeder / erflaatster   
van Oirs, Jacobus * + vader / erflater   
van de Water, Abraham schepen   
van der Ceelen, Pieter schepen   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 en 84v, fiche 3,rij 5 Borgbrief  12-2-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostaden, Cornelia requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde)  
Keijzers, Peter a.s. bruidegom Hilvarenbeek  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v en 85, fiche 3,rij 5 Aanstelling voogden  21-2-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peter momboir   
Verhagen, Anthonij momboir   
Willems, (3 onm.kind. *) Hendrik  Hulsel  
van Hest, Allegonde moeder van *   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 t/m 86, fiche 3,rij 5 Borgbrief  26-2-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Linkels, Maria e.v. * requirante (geb.: Lagemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Havermans, Willem *    
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  16-3-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis e.v. *    
van den Broek, Johanna * condividente weijde en landt in het 

aangelagh, ca. 1 lopst., Hulsel 
den Pastoirs hof (o), Dionijs 
Janssen (w, n), de gemeene 
straat (z) 

  1/3 den Voorsten Narting 
(midden) 40 roeden 

andere delen 

  1/3 den Arting (midden) 1 
lopst. 14 roeden 

andere delen 

  heijde en weijde: den 
Nijskens hoek, 2 lopst. 58 r. 

Joost Dircx (o), Dirk van der 
A (w) 

den Armmen van Hulsel rentheffer   
van den Broek, Gijsbert condivident huijsinge, stal, schuur met 

den hof en aangelag, ca. 1 
lopst., Hulsel 

Peter van den Borne (o), de 
Pastoirs hof (w), de gemeene 
straat (z), Dionijs Janssen (n) 

van den Broek, Adriaan condivident den Santvoorts beemdt, 1 
lopst. 20 roeden 

de kind. Anthonij Schots (o), 
de gemeente (z, w), Marcelis 
Hendricx (n) 

  1/3 den Voorsten Arting (n), 
40 roeden 

ackerweg (o), de wed. 
Corstiaan Dircx (w, n), ander 
deel (z) 

  1/3 den Arting (n), 1 lopst. 14 
roeden 

Jan Adriaans (o), ackerweg 
(w), ander deel (z), de wed. 
Corstiaan Dircx (n) 

  het Nieuw heijveldt, 1 lopst. Peter van der Ceelen (o), de 
gemeene heijde (w) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer ’s Hertogenbosch   
van der Ceelen, Willem e.v. #    
van den Broek, Peternel # condividente den Hof van Adriaan Vervugt 

(met woningske) 37 roeden, 
Hulsel 

de gem. straat (o), de 
condividente (w), de 
Roomsche kerk (z), Peter 
Frans Willems (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Schilders, Jan e.v. ^    
van den Broek, Maria ^ condividente den Agtersten Arting, 1 lopst. ackerweg (o), de gemeente 

(w), Anna van der Heijde (z), 
Hendrik Dircx (n) 

  1/3 den Voorsten Arting (z), 
40 roeden 

ackerweg (o), de wed. 
Corstiaan Dircx (w), Peter 
van der Ceelen (z), ander deel 
(n) 

  1/3 den Arting (z),1 lopst. 14 
roeden 

Jan Adriaans (o), ackerweg 
(w), de kind. Cornelis de 
Beer (z), anderdeel (n) 

van den Broek, Hendrik ** + vader / erflater Hulsel  
Kouwenberg, Adriaantje e.v. ** + moeder / erflaatster   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v, fiche 4,rij 1 Kwitantie  18-3-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mulders, Hr. Nicolaas pastoor / crediteur Hulsel  
het Corpus Hulsel debiteur   
Dronen, Maijken geldschietster 1682   
van der Ceelen, Pieter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 en 92v, fiche 4,rij 1 Kwitantie  18-3-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

creditrice   

Verbaandert, Hendrik crediteur   
Lemmens, Jan Baptist i.n.v. momboir   
Verbaandert, Jan crediteur (onm.)   
het Corpus Hulsel debiteur   
Laurijnsen, Jan (Laurijessen) geldschieter  1728   
van der Ceelen, Pieter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93 en 93v, fiche 4,rij 1 Kwitantie  18-3-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eersel, Johannis Baptist e.v. *    
van den Broek, Hendrina Agnes * 
wed.v. Reijnier Casper Janssen 

creditrice Bladel  

het Corpus Hulsel debiteur   
Goutsmits, Maria Laurens geldschietster 1712   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 en 94v, fiche 4,rij 2 Borgbrief  19-4-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Jan (van der Aa) requirant /a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Goirle  
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v t/m 96, fiche 4, rij 
2 

Verhuur  19-4-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus verhuurder Lagemierde  
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Kuijpers, Arnoldus huurder (reeds 
bewoner) 

huijzingen, stallinge, schuur, 
schop, hof en aangelag, 
genaamt de Tinne pot,  
Lagemierde, het Vloeieijnde 
met de oliemolen etc., aan ’t 
Vloeieijnde 

 

van Nunen, Jan D. borg   
Kuijpers, Thomas borg   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v en 97, fiche 4,rij 2 Borgbrief  24-4-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Arnoldus requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Tilburg  
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 en 97v, fiche 4,rij 2 Aanstelling voogden  11-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Anthonij momboir   
van Beers, Laurens toesiender   
van Hest, (4 onm.kind. *) Jan +  Hoogemierde  
van Beers, Peternel  moeder van *   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v t/m 100v, fiche 4, 
rij 2 

Staat en inventaris  11-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Peternel wed.v. Jan van Hest inventarisante Hoogemierde  
van Hest, Anthonij momboir / requirant   
van Beers, Laurens toesiender / requirant   
van Hest, (4 onm.kind.) Jan    
 borgemr. / crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v, fiche 4, rij 3 Aanstelling voogden  18-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Hendrik momboir   
van Leendt, Jacobus momboir   
Huijbregts, (onm.kind *) Jan    
van Leendt, Maria + moeder van *   
Paridaans, Anthonij schepen Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
101 en 101v, fiche 4, 
rij 3 

Aangifte van bezittingen  18-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan wedn.v. Maria van 
Leendt 

aangever / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde  

Huijbregts, (kind) Jan    
van Hest, Johanna a.s. bruid   
van Leendt, Jan Baptist + grootvader / erflater 1/12 in goederen  
van den Heuvel, Johanna + tante v. aangever / 

erflaatster 
Terheijden  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102, fiche 4, rij 3 Aanstelling voogden  24-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Lodewicus Wilhelmus momboir   
Goudtsmits, Jan (Goutsmits) momboir Hulsel  
van de Sanden, (3 onm.kind. *) Jan    
Nijssens, Jennemarie + moeder van *   
van der Ceelen, Peter schepen Lagemierde  
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v t/m 104v, fiche 
4, rij 3 

Staat en inventaris  24-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Jan wedn.v. Jennemarie 
Nijssens 

inventarisant Hulsel  

van de Sanden, (3 onm.kind.) Jan    
Vroomans, Jan crediteur   
 koperslager / crediteur   
Dijkmans, Rijnier smid / crediteur Kasteren (Casteren)  
Woestenbergh molenaar / crediteur   
van Loon, Nicolaas crediteur   
Aarts, Jan timmerman /crediteur   
Janssen, Goijert (brouwer) / crediteur   
 pastoor / crediteur   
 collecteur / crediteur   
Leijten, Lodewicus Wilhelmus momboir   
Goutsmits, Jan momboir   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaring betr. bezittingen  geen kinderen uit 2e huwelijk 25-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Peternella wed.v. Jan Baptist 
Janssen, daana wed.v. Jan Baptist 
Luijten 

a.s. bruid / deponente 
 

Hoogemierde  
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Verbaandert, Hendrik a.s. bruidegom   
Paridaans, Anthonij president   
van de Sanden, Jan schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Notities betr. betalingen  18… 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbs, J. P.    
Huijbregts, Wouter    
Hoosemans, J.F. secretaris   
Franssen, Jos    

 
 

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

Staat en inventaris  25-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik wedn.v. Maria 
Willems 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde  

van den Heuvel, Cornelis e.v.* schoonzoon / crediteur 
/ mede inventarisant 

  

Verbaandert, Maria *    
Hermans, (onm.kind) Jan crediteur   
Vroomans, (erfgen.) Thomas crediteuren   
Martens, Willem crediteur   
Tops, Jan smid / crediteur   
Martens, Mathijs crediteur (winkelwaren)  
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert (en zoon) 

crediteuren   

 borgemr. / crediteur   
Coolen, Cornelis timmerman / crediteur   
Dijkmans, Hermanus crediteur   
Schoormans, Jan Baptist crediteur   
Huijbregts, Willem (brouwer) / crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
Janssen molenaar / crediteur Reusel  
Verbaandert, Hendrik zoon / mede 

inventarisant 
  

Verbaandert, Adriaan idem   
Luijten, Steven  # i.n.v. …. mede inventarisant   
Luijten, (onm.kind ) Steven     
Verbaandert, Goverdina e.v. #    
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Overeenkomst na geschil over 
nalatenschap 

 5-8-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Jacobus partij enerzijds   
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Dijkmans, Embregt momboir   
Dijkmans, (4 onm.kind. *) Pieter partij enerzijds Lagemierde  
van Herck, Margo + moeder van *   
Lemmens, Jan Baptist Martinus # partij anderzijds Hoogemierde  
Lemmens, Pieternel Francis partij anderzijds / 

nicht van # 
  

Lemmens, Wouter  ^ + oom / erflater Hoogemierde  
van Herk, Maria e.v. ^ + erflaatster   
Paridaans, Anthonij president   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

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

Borgbrief  18-8-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Peter requirant /a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Diessen  
Dekkers, Anna a.s. bruid   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
van de Water, Abraham schepen / loco secret.   

 

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

Borgbrief  7-9-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Hendrina Corstiaan e.v. * requirante  (geb.: Lagemierde)  
de Kort, Adriaan *  Bladel  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v en 115, fiche 4, 
rij 5 

Testament  15-10-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Peter testateur (ziek) Hoogemierde  
Schoormans, Jan Willem vader / erfgenaam   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Martens, Willem schepen / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v t/m 117, fiche 4, 
rij 5 

Staat en inventaris  15-10-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Cornelis executeur Tilburg  
Laurijssen, Maria Nicolaas wed.v. Peter 
Damen + 

erflaatster  Lagemierde  

Althoffer, Johan Jacob notaris 1759 Diessen  
van de Water, Abraham schepen   
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Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117v t/m 117v (2e), 
fiche 5, rij 1 

Testament  25-11-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Akkerveeke, Augustinus * testateur Lagemierde  
Willems, Anne e.v. * testatrice (ziek)   
van Ackerveeke, Johanna dochter / gelegateerde   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118, fiche 5, rij 1 Aanstelling voogden  3-12-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Jan Baptist momboir   
Hermans, Cornelis momboir   
Dijkmans, (5 onm.kind.*) Wouter +  Lagemierde  
Hermans, Anna  2e e.v. # moeder van *   
Dijkmans, Wouter + #    
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v, fiche 5, rij 1 Aanstelling voogden  11-12-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem momboir   
van Leendt, Jacobus momboir   
van Leendt, (2 onm.kind. *) Jan  Hoogemierde  
Vromans, Catharina + moeder van *   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sande, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  17-12-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Hendrik requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Riel  
Kools, Cornelia a.s. bruid   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  17-12-1784 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Cornelia requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Riel  
Dijkmans, Hendrik a.s. bruidegom   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  17-12-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariens, Martinus  requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) 
Udenhout 

 

van Asten, Annemie a.s. bruid   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v en 122, fiche 5, 
rij 1 

Borgbrief  18-12-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoondermark, Gerardus requirant /a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Bladel  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 en 122v, fiche 5, 
rij 2 

Verklaring / herroeping belediging  18-12-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus deponent Lagemierde  
Verhagen, Anthonij destijds gastheer   
Smits, Johan collecteur / tegenpartij   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  23-1-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Baarle 
Nassau 

 

Paridaans, Anthonij schepen   
van de Zanden, Jan (van de Sande) schepen   
van de Water, Abraham schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124, fiche 5, rij 2 Verklaring betr. verwantschap  2-3-1785 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij schepen / deponent Hoogemierde  
van de Sanden, Jan schepen / deponent   
van den Bergh, Peter requirant   
van den Bergh, Jennemarie requirante   
van den Bergh, Anna requirante   
van den Bergh, Jan + broer / erflater (geb.: Hoogemierde) 

overleden in Oostenrijks 
Brabant 

 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124v en 125, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  15-4-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Adriaantje requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Goirle  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 en 125v, fiche 5, 
rij 2 

Aanstelling voogden  15-4-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik momboir   
Dirkx, Nicolaas (Dircx) momboir   
Dirkx, (4 onm. kind. *) Jan Ancem  Hulsel  
Leemans, Peeternella + moeder van *   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

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

Staat en inventaris  15-4-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jan Ancem wedn.v. Peternella 
Leemans 

inventarisant Hulsel  

Dircx, (4 onm.kind.) Jan Ancem    
Hendrikx, Marcelis Jan crediteur   
Verpan, Jan crediteur Bladel  
Jansse, Jan molenaar / crediteur Reusel  
Mulders, Hr….. pastoor / crediteur   
van de Ven, Jacob crediteur   
Dijkmans, Rijnier smid / crediteur Casteren  
Dirkx, Nicolaas crediteur   
 collecteur / crediteur   
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

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

Overeenkomst betr. nalatenschap  16-4-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jenne * dochter / partij enerz. Lagemierde  
van Hoogstraten, Jan e.v. *    
Dircx, Helena + # erflaatster   
van de Zanden, Adriaan wedn.v. # i.n.v. partij anderzijds   
van de Zanden, Dorothee dochter / idem   
van de Zanden, Anthonij zoon / idem   
van de Zanden, Jan zoon /idem   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

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

Borgbrief  24-4-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Katharina e.v. *(Casteleijns) requirante (geb.: Hulsel) Bladel  
Tijssen, Peter * (Thijssen)    
Hendrikx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131, fiche 5, rij 3 aanstelling momboir  3-6-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Hendrik Janssen momboir Hoogemierde  
Krollen, (onm.kind.* ) Cornelis 
(Crollen) 

   

van de Zanden, Ida + moeder van *   
van de Sande, Jan schepen   
Martens, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v t/m 133, fiche 5, 
rij 3 

Testament  3-6-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Gijsbert * testateur (ziek) Hoogemierde  
Daniels, Anna Catharina e.v. * testatrice   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v en 134, fiche 5, 
rij 3 

Verklaringen betr. rooien van houtwal  13-7-1785 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Anthonij deponent Hoogemierde  
van den Heuvel, Willem deponent   
Adriaans, Hendrik requirant / vernaderaar   
Mercx, Bastiaan opdrachtgever het Bugtjen, Hoogemierde 

aan de Arendonkse straat 
 

van den Bogt, Jan + vroeger eigenaar   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v en 135, fiche 5, 
rij 4 

Borgbrief  1-8-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Margo requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
de Brouwer, Johannis a.s. bruidegom   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van de Water, Abraham schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v, fiche 5, rij 4 Aanstelling voogden  20-8-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Gerrit momboir   
Aarts, Anthonij toesiender   
Staats, (5 onm.kind. *) Jacobus +  Hoogemierde  
Aarts, Willemina moeder van *   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

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

Staat en inventaris  20-8-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Willemina wed.v. Jacobus Staats inventarisante / 
a.s. bruid 

Hoogemierde  

Cools, Gerrit momboir / requirant   
Aarts, Anthonij toesiender / requirant   
Staats, (5 onm.kind.) Jacobus    
Leesten, (kind.) Jan crediteuren (winkelwaren)  
Vingerhoeds, Pero crediteur (schoenen)  
Peeters, Hr. ….. pastoor / crediteur   
……., wed.v. Jan Huijgens creditrice Weelde (meel)  
Huijbregts, Willem crediteur (bier)  
Martens, Willem crediteur   
van de Pas, Jan crediteur   
Martens, Mathijs crediteur   
Larmit, Adriaan crediteur   
Verhaaijen, Mathijs (Verheijen) crediteur Ravels  
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van Hest, Jenneke creditrice   
Willems, Maria creditrice   
Aarts, Arnoldus crediteur Vessem (varken)  
Panjoel, Corstiaan smid / crediteur   
de Kort, Aelbert mr. rademaker / credit.   
Franssen, Jan crediteur (brood)  
……., wed. Janssen creditrice Reusel (meel)  
Adriaanse, Gerrit crediteur   
 knecht / crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
……., wed. Adriaan Zeegers creditrice (melkkoe)  
 borgemr. / crediteur   
Martens, Willem schepen   
van de Zanden, Jan (van de Sande) schepen   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v t/m 148, fiche 5, 
rij 5 

Erfdeling  3-10-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Jan * condivident   
van Diessen, Maria e.v. * condividente schuur, schop, ½ hof (o) met 

den halven dries (aangelag 
noortw.) 1 lopst. 46 roeden, 
Lagemierde aan de 
Braakhoek 

den hof (o), ander deel (w), 
condividenten (z), de kind. 
Adriaan Paridaans (n) 

  het Beekske, 1 lopst. 18 r. de erfgen. Adriaan Paridaans 
(o, n), Klaas van Loon (w), 
Corstiaan Roevens (z) 

  ½ den Hoogenbogt (n), 4 
lopst. 17 roeden 

Jan Gooris (o), de kind. 
Servaas van de Sanden (w), 
ander deel (z), de erfgen. 
Adriaan Paridaans (n) 

  ½ het Landt op de Leemen 
(z), 2 lopst. 20 roeden 

het Berkestraatje (o, z),  de 
gem. weg (w), ander deel (n) 

  ½ het Landt in de Looijkens 
(n), 1 lopst. 21 ¼ roeden 

ander deel (o), de gem. straat 
(z), Walterus van Loon (w, n) 

  het Landt op den Beekacker, 
1 lopst. 43 ½ roeden 

Wouter Dijkmans (o), Peter 
Willems (w), het Berke 
straatje (z), de gemeene 
ackerwegh (n) 

  ½ het Beerschot (n), 2 lopst. 
2 roeden 

de gem. straat (o), het Beeke 
straatje (w, n), ander deel (z) 

  ½ de Agterste Beeke (n), 56 
roeden 

Corstiaan Roevens (o), ander 
deel (z), Adriaan van de 
Sanden (w), de condividenten 
(n) 

  het Hoecx heijveldt, 1 lopst. 
15 roeden 

de gem. heijde (o, w, n), 
Adriaan van de Sanden (z) 

  parc. heijveldt in de Heijlaren 
, 4 lopst. 7 roeden 

Hendrik van de Sanden (o), 
Peter Joris Peters (w), Jan 
Zeegers (z), de erfgen. 
Embregt Lemmens (n) 

  parc. heijveldt in de 
Looijkens, 1 lopst. 

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

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armmen van Lagemierde rentheffer   
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het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
Adriaanse, Peter # condivident   
Kastelijns, Maria e.v. # condividente kamer, keuken, stal, ½ hof 

(w), ½ dries, samen 46 ½ 
roeden, Lagemierde aan den 
Braakhoek 

huijs en hof (o), Adriaan van 
de Sanden (w, z), ander deel 
(n) 

  ½ den Hoogenbogt (z), 4 
lopst. 17 roeden 

Jan Gooris (o), de kind. 
Servaas van de Sanden (w, z), 
ander deel (n) 

  Landt tijnen den Trommel- 
acker, 1 lopst. 

Jan Arn. Aarts (o, z), de 
condividenten (w), Adriaan 
van de Sanden (n) 

  ½ het Landt op de Leemen 
(n), 2 lopst. 20 roeden 

het Berkestraatje (o), ander 
deel (z), de gem. weg (w, n ?) 
of condivident ? (n) 

  ½ Landt in de Looijkens (o), 
1 lopst. 21 ¼ roeden 

Walterus van Loon (o, z), de 
gem. straat (w), ander deel 
(n) 

  het Bugtje, 1 lopst 13 roeden de gem. straat (o), Adriaan 
van de Sanden (w), straat (z), 
de erfgen. Hendrik Snellaarts 
(n) 

  ½ het Beerschot (z), 2 lopst. 2 
roeden 

de gem. straat (o), het Beeke 
straatje (w), de erfgen. 
Adriaan Paridaans (z), ander 
deel (n) 

  ½ de Agterste beeken (z) 56 
roeden 

Corstiaan Roevens (o), 
Adriaan van de Zanden (w), 
de Hulselse heijvelden (z), 
ander deel (n) 

  het heijveldt agter Gooris, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  parc. heijveldt aan het 
Hekken, 2 lopst. 30 roeden 

het Berke? straatje, Corstiaan 
Roevens 

van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v en 149, fiche 6, 
rij 1 

Machtiging tot afleggen eed  i.n.v. 
constituant als gezworen klerk 

 10-10-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Roon, Cornelis gesworen clercq / 
constituant 

Lagemierde  

van Heusden, Jan secretaris   
Alsche, G. Frederik procureur / 

gemachtigde 
‘sGravenhage  

Raade van Brabant / Overmaze    
Paridaans, Anthonij schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   

 

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

Borgbrief  15-10-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Hees, Marcelis requirant (geb.: Hoogemierde) 
Hoogeloon 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v, fiche 6, rij 1 Aanstelling voogden  29-10-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Gerrit momboir   
Krollen, Cornelis momboir   
Krollen, (3 onm.kind. *) Jan Baptist +  Zevenbergen  
………….. + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen Lagemierde  
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, Cornelis president / loco secret.   

 

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

Borgbrief  27-12-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoondermark, Susanna e.v. * requirante (gewoond: Hoogemierde) 
Bladel 

 

van Breda, Hendrik *    
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Aanstelling voogden  5-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Over Aa, Jan momboir Lagemierde  
Lemmens, Jan Embregt toeziender   
Lemmens, (2 onm.kind. *) Adriaan    
van der Aa, Elizabet + moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152 en 152v, fiche 6, 
rij 2 

Aanstelling voogd  5-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Anthonij momboir Lagemierde  
van de Poel, (onm.kind *) Jan +    
van de Zanden, Dorothea moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
153, fiche 6, rij 2 Aanstelling voogden  12-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Hendrik Janssen momboir Hoogemierde  
Peeters, Melchior toeziender  Bladel  
van de Zanden, (5 onm.kind.*) Gijsbert 
+ 

   

Daniels, Anna Catharina moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v t/m 158, fiche 6, 
rij 2 

Staat en inventaris o.a. timmermansgereedschap 12-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Anna Catharina wed.v. Gijsbert 
van de Zande 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Hoogemierde  

van de Zande, ( 5 onm.kind.) Gijsbert    
van Vessem, Hendrik Janssen momboir / requirant   
Peeters, Melchior toeziender / requirant   
van Rooij, (kind) Cornelis crediteur   
van Beers, Wouter crediteur   
Peters, Hr.  pastoor / crediteur   
 borgemr. / crediteur   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158v t/m 163, fiche 6, 
rij 3 

Staat en inventaris zilveren ring en kruis 13-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan wedn.v. Elizabet van 
der Aa 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Lagemierde  

van Over A, Jan momboir / requirant   
Lemmens, Jan Embregt toeziender / requirant   
Lemmens, (2 onm.kind.) Adriaan    
Lemmens, Jan verhuurder / crediteur Lagemierde, steede ‘de 

Nulle’ 
 

Lemmens, Jacobus crediteur   
Verhagen, Anthonij crediteur   
 secretaris / crediteur   
van der Aa, Anthonet creditrice   
Leesten, (kind.) Jan crediteuren (winkelwaren)  
van den Borne, Peeter crediteur   
……, wed.v. Marten de Kort verhuurster /creditrice goederen onder Lagemierde  
van der Aa, Jenne verhuurster / creditrice perceel weiland  
van der Aa, Jacobus crediteur   
……, wed. Peter Vugts creditrice   
Otten, Jan crediteur   
Janssen, Godefridus crediteur (bier)  
Woestenberg, Cornelis molenaar / crediteur (meel)  
 pastoor / crediteur   
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Verpanne, Jan crediteur Bladel (wassen kaarsen)  
van der Aa, Cornelia dienstmeid / creditrice   
 borgemr. / crediteur   
Hermans, Anna wed.v. Wouter 
Dijkmans 

creditrice   

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Verklaring betr. bezittingen  22-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Dorthea wed.v. Jan van 
de Poel * (van de Sande) 

a.s. bruid / deponente Oostelbeers  

Lemmens, Adriaan wedn.v. Elizabeth 
van der Aa 

a.s. bruidegom Lagemierde  

van de Poel, Leenardus zoon van*   
van de Zanden, Anthonij momboir   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Overeenkomst / huwelijks voorwaarden  29-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Hendrik Janssen momboir / part.enerz. Hoogemierde  
Peeters, Melchior toeziender / part.enerz. Bladel  
van de Zanden, (5 onm.kind. *) Gijsbert 
+ 

partij enerzijds   

Daniels, Anna Catharina moeder van * / bruid / 
partij anderzijds 

Hoogemierde  

Luijten, Wouter bruidegom / partij 
anderzijds 

Hoogemierde  

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167, fiche 6, rij 4 Aanstelling voogden  11-2-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis momboir   
Verspaandonk, Hendrik toeziender   
Verspaandonk, (onm.zoon *) Jan    
van den Broek, Maria + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Verklaring betr. bezittingen  26-2-1786 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Jan wedn.v.  * a.s. bruidegom Hoogemierde  
van Rooij, Annemie a.s. bruid   
Verspaandonk, (onm. zoon #) Jan    
van den Broek, Maria + * moeder van #   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v t/m 174v, fiche 
6, rij 4 

Erfdeling  12-4-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Anna e.v. * condividente 1e kavel   
van Ostaden, Joseph * mede condivident huijsinge, schop, smis met 

4/5 in het aangelag (w) met 
den Doorhof, met ‘huis en 
hof op het Hoog’ met Land in 
den hof, het geheel 6 lopst. 55 
roeden, dus 4/5= 5 lopst. 32 
roeden, Hoogemierde, het 
Hoog 

ander deel (o), Jan Baptist 
Schoormans (w, n), de 
gemene heide (z) 

  den Akker in de Bugt, 1 lopst. 
24 roeden 

Hendrik van de Zanden (o, w) 
, Bart Merkx (z), de kind. 
Lambert van den Borne (n) 

  het Drieske in de Bugt, 57 
roeden 

Hendrik van de Zande (o, z), 
Jan van den Berg (w), de 
condividenten (n) 

  den Agtersten Veldakker, 50 
roeden 

derde kavel (o), Gerrit 
Huijbregts (w), de condivid. 
(z), Hendrik van de Zanden 
(n) 

  het Regenschot, 2 lopst. de gem. heide (o, z), de wed. 
Gijsbert van de Zanden (w), 
Lambert Jacobus van den 
Borne (n) 

  3/5 den Bogt (o) het geheel 5 
lopst. 32 roeden 

Jan van den Heuvel (o, z), 
ander deel (w), Jan Jacobus 
Luijten (n) 

  den Boschakker, 41 roeden Jan van den Heuvel (o), 
Hendrik van de Zanden (w), 
Hendrik Janssen (z), 2e kavel 
(n) 

  den halve Beemd op 
Hongeren met den Horst 
daaraan, samen 1 lopst. 36 r.  

de kind. Jan van Loon (o), de 
kind. Lambert van den Borne 
(w), de gem. heide (z), 
Hendrik Verspaandonk (n) 

  het Driehoeksken, 1 lopst. 3 
roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
de gem. heide (w), Mathijs 
van den Berg (z), Aelbert de 
Kort (n) 

  de Marntjens? heide, 2 lopst. de gem. heide (o, z), Jan van 
de Zande (w), Jan Jansse (n) 

de kerk van Hoogemierde renthefster   
den Abt van Everbode rentheffer   
het Comptoir der Domeinen v. Brabant rentheffer ‘sHertogenbosch  
den Armmen van Hoogemierde rentheffer   
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van Eijk, Maria e.v. # condividente 2e kavel   
Lemmens, Adriaan Joris # mede condivident / 

momboir v. ^ 
den Kerkakker, 1 lopst. 16 
roeden, Hoogemierde 

Jan Verspaandonk (o), 
Hendrik Lemmens (w), de 
wed. Thomas van de Zanden 
(z), de gemeene straat (n) 

  1/5 den Bogt (midden), ca. 1 
lopst. 6 ¼ roeden 

andere delen (o, w), de 
condividenten (z), Cornelis 
Willems (n) 

  ½ den halven Veldakker met 
het driesken daarin (o), 1 
lopst.  18 ½ roeden 

Wouter van de Zande (o), 
ander deel (w), de kind. Jan 
van Loon (z), Hendrik 
Verspaandonk (n) 

  ½ den Wellen (o), 1 lopst.4 ½ 
roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
ander deel (w), de gem. heide 
(z), Mathijs van den Berg (n) 

  heiveld bij het Grut Jan Lemmens (o), Godefridus 
Janssen (w), Michiel  Mercx 
(n) 

  ½ den Beemd aan den 
molendijk met een eersel daar 
aan (z), 1 lopst. 38 ½ roeden 

Jan Baptist Dijkmans (o), de 
gem. straat (w), de molendijk 
(z), ander deel (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van Eijk, Peter + **    
van de Put, Catharina e.v. **    
van Eijk, Adriaan ^ (onm.) condivident   
van Eijk, Peter ^ (onm.) condivident   
van Eijk, Goverdina ^ (onm.) condividente schaapskooij met 4 roeden 

hof daar aan, 1/5 aangelag (o) 
ca. 1 lopst. 23 roeden, 
Hoogemierde, het Hoog 

de 1e kavel (o, w, n), de 
gemeene heide (z) 

  1/5 den Bogt (w), ca. 1 lopst. 
6 ¼ roeden 

2e kavel (o), Wouter van de 
Zanden (w, z), Cornelis 
Willems (n) 

  ½ den halve Veldakker met 
het driesken daarin (w), 1 
lopst. 18 ½ roeden 

ander deel (o), kind.v. 
Willem Donkers (w), de kind. 
Jan van Loon (z), de 
condividenten (n) 

  ½ den Wellen (w), 1 lopst. 4 
½ roeden 

ander deel (o), Hendrik 
Adriaanse (w), de gem. heide 
(z), Mathijs van den Berg (n) 

  het Merrien Eersel, 40 roeden Jan van den Berg (o), de 
erfgen. Wouter Lemmens 
(w), Jan Bruijnincx (z), Jan 
van den Heuvel (n) 

  ½ den Beemd aan den 
molendijk met een eersel daar 
aan (n), 1 lopst. 38 ½ roeden 

Jan Baptist Dijkmans (o), de 
gem. straat (w), ander deel 
(z), Peter van den Borne (n) 

van Eijk, Wouter ## + (groot)vader / erflater Hoogemierde  
Jakobs, Jenne e.v. ## + (Jacobs) (groot)moerder / erfl.   
van Eijk, Godefrida zuster / eerder mede 

eigenares 
  

van Eijk, Elizabet idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Testament  12-4-1786 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Jan * testateur Lagemierde  
van Diessen, Maria e.v. * testatrice (ziek)   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Testament  21-4-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heiden, Cornelis Francis * testateur (ziek) Lagemierde  
van Loon, Anthonet e.v.* testatrice   
Keuchenius, Hr. P. # crediteur   
Neomagus, Emelia e.v. #    
van der Heiden, ( 2 kind.) Cornelis F. erfgenamen   
  het Kalverdriesken   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v, fiche 7, rij 1 Herroeping testament  20-5-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heiden, Cornelis Francis * testateur  Lagemierde  
van Loon, Anthonet e.v.* testatrice   

 

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

Erfdeling  22-5-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Jan condivident 1e kavel huijzingen en hof, 24 roeden, 
Hoogemierde 

kind.v. Willem Donkers (o), 
Cornelis Willems (w), de 
gem. straat (z), Jan Fransen 
(n) 

  Gooijert Wouters akker, 1 
lopst. 

de wed. Thoma van de Zande 
(o), Corstiaan Panjoel (w), de 
Abdije van Everboode (z), de 
straat (n) 

  het Lijbroek, 2 lopst. de stroom (o), de straat (w), 
Jan Schoormans (z), de hoeve 
goederen (n) 

  1/3 in Philips nieuw erve, 1 
lopst. 16 roeden 

de gem. heide (o, w), Mathij 
van Mol (z), Anthonij van 
Hest (n) 

  het Heiveld van Willem van 
den Bergh, 1 lopst. 13 roeden 

de wed. Thomas van de 
Zanden (o), de straat (w), 
Adriaan van Hees (z), Jan 
Schoormans (n) 

  den Steenakker, 1 lopst. 13 
roeden 

Jan van de Pas (o), Wouter 
van de Zanden (w), de 
Biegilde van H.Mierde (n) 
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  het Zilverslag groes, 1 lopst. 
40 roeden 

Francis van Eindhoven (o), 
de Abdije van Everboode (w) 
, Adriaan Jooris Lemmens (z) 
, de gem. straat (n) 

  den Ripsakker, 1 lopst. 7 
roeden 

kind.v. Willem Donkers (o), 
Michiel van Loon (w), 
Hendrik Janssen van Vessem 
(z), Lambert v. den Borne (n) 

  viswater den Tak  
het Comptoir der Domeinen rentheffer sHertogenbosch  
Verspaandonk, Maria condividente 2e kavel den Beemd op Hongeren, 1 

lopst. 4 roeden 
Jan van den Berg (o), Adriaan 
Larmit (w), de stroom (z), 
Walterus Lemmens (n) 

  het Zilverslag, 1 lopst. 40 
roeden 

Francis van Eindhooven (o), 
Hendrik Jansse van Vessem 
(w), Hermanus Dijkmans (z), 
de condividenten (n) 

  ½ de Suet Rijt (o), 1 lopst. 11 
roeden  

de gem. straat (o), Anthonij 
Aarts (w, n), de gemeente (z) 

  ½ van twee perceelen in het 
Groot heiveld (o), 3 lopst. 

de wed. Jacobus Staats (o), 
Lambert van den Borne (w), 
Peter van den Borne (z), 
Hermanus Dijkmans (n) 

  ½ den Verlooren kost (o), het 
geheel 45 roeden 

de wed. Jacob Staats (o), 
Lambert van den Borne (w), 
Peter van den Borne (z), 
Hermanus Dijkmans (n) 

  ½ den Langen akker (o), het 
geheel 1 lopst. 15 roeden 

Adriaan Larmit (o), de gem. 
heide (w), Anthonij van Hest 
(z), Joseph van Gisbergen (n) 

  ½ den Halven Simons dries 
(o), het geheel 1 lopst. 17 r. 

de gem. straat (o), Jan 
Schoormans (w), Hermanus 
Dijkmans (z), Cornelis 
Willems (n) 

de kerk van Hoogemierde renthefster   
Vinken, Jacobus * condivident 3e kavel   
Vinken, Adriaan * idem   
Vinken, Klazina * idem   
Verspaandonk, Peternel + moeder van * de Haanrijt, 1 lopst. 15 

roeden 
Anthonij van Hest (o), de 
stroom (w), de wed. Thomas 
van de Zande (z), de gemeene 
heide (n) 

  den Kerkakker, 2 lopst. 30 
roeden 

Hermanus Dijkmans (o), Jan 
van den Berg (w), Hendrik 
Huijbregts (z), de Hoeve 
goederen (n) 

  ½ de Suet Rijt (w), het geheel 
1 lopst. 11 roeden 

ander deel (o), Anthonij Aarts 
(w, n), de gemeente (z) 

  ½ in twee perceelen in het 
Groot Heiveld (w), het geheel 
3 lopst. 

ander deel (o), Lambert van 
den Borne (w), Peter van den 
Borne (z), Hermanus 
Dijkmans (n) 

  ½ den Verlooren kost (w), het 
geheel 45 roeden 

ander deel (o), Lambert van 
den Borne (w), Peter van den 
Borne (z), Hermanus 
Dijkmans (n) 

  ½ den Langen akker (w), het 
geheel 1 lopst. 15 roeden 

ander deel (o), de gem. heide 
(w), Anthonij van Hest (z), 
Joseph van Gisbergen (n) 

  ½ den halven Simons dries 
(w), het geheel 1 lopst. 17 r. 

ander deel (o), Jan 
Schoormans (w), Hermanus.. 
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Dijkmans (z), Cornelis 
Willems (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186 en 186v, fiche 7, 
rij 2 

Borg / pandstelling  12-6-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Maria wed.v. Wout 
Bekkers 

borg Weelde  

den Armme tafel van Laagemierde requirant den Beemd op Hongeren, 1 
lopst. 4 roeden, Hoogemierde 

 

  het Zilverslag, 1 lopst. 40 r.  
  stuk heiveld op Hongeren  
Meijs, Peter e.v. *    
Bekkers, Jennemie * dochter    
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187 en 187v, fiche 7, 
rij 2 

Borgbrief  12-6-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen Laagemierde  
Lemmens, Jan schepen   
Meijs, Peter e.v. * requirant Lagemierde / Weelde  
Bekkers, Jennemie *    
Verspaandonk, Maria wed.v. Wouter 
Bekkers 

borg   

de Roon, C. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187v en 188, fiche 7, 
rij 2 

Borgbrief  22-6-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oorschot, Johannes requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188v, fiche 7, rij 3 Aanstelling voogden  14-7-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan momboir   
Roosen, Dirk toeziender Dun  
Panenborg, (2 onm.kind. *) Peter +    
van Rooij, Annemie moeder van *   
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Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189, fiche 7, rij 3 Aanstelling voogden  14-7-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooijaards, Johannes (Goijaarts) momboir Vessem  
van Beers, Laurens toeziender Lagemierde  
Gooijaards, Maria + moeder van *   
van Beers, ( 4 onm.kind.) Giele    
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v t/m 194, fiche 7, 
rij 3 

Staat en inventaris  14-7-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Michiel wedn.v. Maria 
Gooijaards (Goijaarts) 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Lagemierde  

Gooijaards, Johannes momboir / requirant / 
crediteur 

  

van Beers, Laurens momboir / requirant   
Gooijaards, (4 onm.kind.) Michiel    
Aarts, Gijsbert crediteur Mierlo  
Aarts, Joseph crediteur   
Teuwens, Hr. pastoor / crediteur   
Verpanne, Jan crediteur (wassen kaarsen)  
van de Ven, Anthonij raaijmaker / crediteur   
Janssen, Godefridus (brouwer) / crediteur (bier)  
Leesten, (kind.) Jan crediteuren (winkelwaren)  
 koperslager / crediteur Lommel  
Woestenberg, Cornelis Jan molenaar / crediteur (meel)  
Klessens, Willem wever / crediteur   
de Proost, Hendrik crediteur / verhuurder steede  
 borgemr. / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Overeenkomst / huwelijks voorwaarden  29-7-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Michiel wedn.v. Maria 
Goijaarts 

a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Lagemierde  

van Beers, (4 onm.kind.) Michiel    
van Roij, Maria wed.v. Peter Panenborg 
(van Rooij) 

a.s. bruid / moeder van 
* 

Lagemierde  

Panenborg, (2 onm.kind. 1e huw.#) 
Peter 

   

Panenborg, (2 onm. kind. 2e huw.*) 
Peter 

 erfsteede, Lagemierde aan het 
Mispeleijnde 
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van de Ven, Adriaan momboir van # en * / 
partij anderzijds 

Dun ? / Lagemierde  

Adriaanse, Jacobus momboir van # / partij 
anderzijds 

  

van den Bogt, Adriaantje + moeder van #   
Roosen, Dirk momboir van * / partij 

anderzijds 
  

Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Lemmens, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198 t/m 199, fiche 7, 
rij 4 

Overeenkomst / huwelijks voorwaarden  5-8-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbeek, Jan wedn.v. Allegonda Rijkers a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Hoogemierde  

van Hest, Jenneke * a.s. bruid / partij 
anderzijds 

  

Janssen, Jan Baptist zoon van zuster v. *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v en 200, fiche 7, 
rij 5 

Borgbrief  9-8-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Elisabet requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Tilburg  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200v en 201, fiche 7, 
rij 5 

Inspectie / onderzoek van woning  12-9-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mulders, Nicolaas pastoor / requirant / 
koper 

Hulsel  

van de Ven, (kind.) Jacobus verkopers huijsinge, Lagemierde aan het 
Vloeieijnde 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201v t/m 215, fiche 7, 
rij 5 

Erfdeling  19-9-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan condivident schuur, schop, ½ aangelag (n) 
, 3 lopst. 16 ½ roeden, 
Lagemierde het Vloeieinde 

de kind. Jan de Kort (o), de 
gem. straat (w, n), ander deel 
(z) 
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  ½ Land in de Braak (z), 2 
lopst. 46 ½ roeden 

Jacobus van de Ven (o), Jan 
Tops (w, z), andere helft (n) 

  ½ den Smeel berg (o), 1 
lopst. 4 roeden 

Jan Tops (o), ander deel (w), 
de gem. heide (z), Nicolaas 
van Loon (n) 

  ½ den Heilaaren beemd (n), 1 
lopst. 45 roeden 

Willem van Beers (o), de 
stroom (w), andere helft (z), 
de kind. Jan Leesten (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen  rentheffer ’s Hertogenbosch   
van de Ven, Anthonij condivident verkooppenningen huijzinge 

en hof ( 370 gulden), 
Lagemierde, het Vloeieinde 

 

Mulders, Hr. Nicolaas koper   
van de Ven, Catharina * condividente   
Luijten, Wouter e.v. * mede condivident kamer, ½ aangelag (z), 

Lagemierde, ‘t Vloeieinde 
ander deel (o, n), de gem. 
straat (w), Jacobus van de 
Ven (z) 

  ½ Land in de Braak (n), 2 
lopst. 46 ½ roeden 

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

  ½ den Smeel (w), 1 lopst. 4 
roeden 

ander deel (o), Nicolaas van 
Loon (w, n), de gem.heide (z) 

  ½ den Heilaaren beemd (n), 1 
lopst. 45 roeden 

Willem van Beers (o), de 
stroom (w), de condividenten 
(z, n) 

van de Ven, Jacobus # vader   
Verhagen, Margriet + 1e e.v. # moeder / erflaatster   
de Roon, Cornelis president   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215v en 216, fiche 8, 
rij 1 

Borgbrief  3-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Hendrina e.v. * requirante (geb.: Lagemierde) Oirschot  
van Hak, Jan *    
van Hak, Adriaantje dochter / requirante (geb.: Hulsel)  
Verhagen, Anthonij schepen Lagemierde  
Lemmens, Jan schepen   
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v, fiche 8, rij 1 Aanstelling voogden  5-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Hendrik momboir   
van den Bergh, Mathijs toesiender   
van den Borne, (4 onm.kind. *) Lambert  Hoogemierde  
Luijten, Maria + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. getuige / (loco secret.)   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
217 t/m 225, fiche 8, 
rij 1 

Staat en inventaris o.a. koperwerk, tonnen bier, staande 
horlogie, vijzel, balans 

14-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambert wedn.v. Maria 
Luijten 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde  

van den Borne, (4 onm.kind.) Lambert    
van den Berg, Mathijs debiteur   
Paridaans, Anthonij borgemr. /crediteur   
Panjoel, Corstiaan smid / crediteur   
Lemmens, Hendrik crediteur (ijzerwerk)  
de Kort, Aelbert raaijmaker / crediteur   
Franssen, Jan crediteur (winkelwaren)  
 knecht / crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
Luijten, Jan Hendrik * broer v. Maria   
Luijten, Jacobus  idem / oud collecteur   
Verspeek, Elizabeth + wed.v. Hendrik 
Luijten  

grootmoeder / 
erflaatster 

  

Luijten, Jan Hendrik * momboir   
van den Berg, Mathijs momboir   
de Roon, Cornelis schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225v en 226, fiche 8, 
rij 2 

Borgbrief  17-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Elisabet  requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Huijclom 
(Heukelom) 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. (loco)secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
226 en 226v, fiche 8, 
rij 2 

Borgbrief  5-12-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Strooijbants, Goijaart * requirant Bladel  
de Kort, Jenneke +  1e e.v. *    
Strooijbants, Jan zoon 1e huw. (geb.: Lagemierde)  
Strooijbants, Johanna dochter 1e huw.   
Strooijbants, Maria dochter 1e huw.   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227 t/m 228v, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop  betr. leengoederen 1-1-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Lemmens, Jan Peter * verkoper Lagemierde  
Krollen, Cornelis toestemmer /gebruiker   
van Eindhoven, Francis koper wonende: Lagemierde  
  huijzing, stal, schuur, hof, 

aangelag, 8 lopst. 58 roeden, 
Hoogemierde tegenover de 
Roomsche Kerk (4 bunderen 
met huijs en hof , gent. de 
Cingel met 2 manschappen) 

Jan van den Heuvel (o), 
Anthonij van Hest (w), 
Cornelis Willems (z) de gem. 
straat (n) 

Mierdmans, Anna + moeder van * / 
daarvoor eigenares 

  

Willems, Cornelis eerder mede verheffer 
(1/3) 

  

van Hees, Peter idem (1/3)   
den Armmen van Hoogemierde rentheffer   
de kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Beurse rentheffer ’s Hertogenbosch   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 228v en 229, 
fiche 8, rij 3 

Kwitantie 40e penning betr. 
bovenstaande verkoop 

verkoop is vernadert door Cornelis 
Willems (zie onder) 

30-12-1786 
6-1-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndthooven, Francis koper   
Willems, Cornelis vernaderaar Leengoederen, Hoogemierde  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229 t/m 230v, fiche 8, 
rij 3 

Vernadering betr. leengoederen 6-1-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis vernaderaar Hoogemierde  
van Eindhooven, Francis koper Lagemierde  
Lemmens, Jan Peter verkoper huijzing, stal, schuur, hof en 

aangelag, 8 lopst. 58 roeden,  
Hoogemierde tegenover de 
Roomsche Kerk (1/3 in 4 
bunderen met huijs en hof 
gent. de Cingel, met 2 
manschappen) 

Jan van den Heuvel (o), 
Anthonij van Hest (w), 
Cornelis Willems (z), de gem. 
straat (n) 

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
231, fiche 8, rij 3 Aanstelling voogden  24-1-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeegers, Jan momboir Tilburg  
Luijten, Anthonij toeziender Lagemierde  
Zegers, (onm. kind *) Adriaan +    
Luijten, Catharina moeder van * Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
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Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
231v en 232, fiche 8, 
rij 4 

Borgbrief  1-2-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Johanna (gehuwd) requirante (geb.: Lagemierde) Aarschot 
(Oostenrijks Brabant) 

 

Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  12-2-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoonen, Cornelis * testateur Lagemierde  
van Kasteren, Jozijna e.v. * testatrice (ziek)   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233v en 234, fiche 8, 
rij 4 

Inspectie / onderzoek van woning  12-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Hermanus requirant / vernaderaar   
Verspaandonk, Jan bewoner huijsinge, Hoogemierde bij 

de groote kerk 
 

van Eijndthoven, Francis daarvoor koper / 
eigenaar 

  

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 233v en 234, 
fiche 8, rij 4 

Inspectie / onderzoek van woning kladje 6-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jac. requirant / koper   
Zeegers, (kinderen) Jan verkopers huijsinge etc.  
van der Ceelen, Peter inspecteur   
Dijkmans, Peter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
234v en 235, fiche 8, 
rij 4 

Aflossing / kwitantie  18-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Jacobus crediteur / ontvanger   
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Janssens, Peterus mede crediteur   
de Regenten / het Corpus van Hulsel debiteuren   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
235v en 236, fiche 8, 
rij 4 

Verklaring betr. verdronken kind  22-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Water, Anthonij mr. chirurgijn / 
deponent 

Bladel  

Kuijpers, (kind +) Arnoldus  (ca. 3 jr.) overledene   
van de Ven, Adriaan getuige   
Rinkels, Jan getuige   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
236 t/m 244v, fiche 8, 
rij 4 

Staat en inventaris o.a. mortier, huijshorlogie, 
koperwerk, schrijfleien, tinnen 
schotels, 3 spinnewielen, 
bierstelling, vaten bier, flessen wijn, 
steenvormen, 2 zwaarden, paard, 40 
schapen, 4 melkbeesten, 3 ossen, 

26-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Hendrik inventarisant / voogd Hoogemierde  
Luijten, Jacobus inventarisant   
van den Borne (4 kind. *) Lambert mede eigenaars / 

debiteuren   
666 gulden 6 stuivers !  

Luijten, Maria + moeder van*   
Verspeek, Elisabet wed.v. Hendrik 
Luijten + 

eerst mede eigenares  
( ½ ) 

  

van den Bergh, Mathijs voogd   
van Loon, (kinderen) Jan debiteuren (bier)  
Schoormans, Laurens debiteur (huishuur)  
Krollen, Hendrik debiteur (huishuur)  
Schoondermark, Daniel debiteur   
van den Borne, Jan debiteur   
van Leendt, Jacobus debiteur   
Willems, Jacobus Adriaan debiteur   
Huijbregts, Gerrit debiteur   
Mercx, Adriaan debiteur   
Wittens, Hendrik debiteur   
Hartogs, Peter debiteur   
van de Pas, Jan debiteur (steen)  
Vinken, Wouter crediteur   
Smits, Anthonij crediteur Dessel (laken)  
de Haas crediteur Mol (hoeden)  
Koolen, Cornelis timmerman / crediteur   
Vosters, Simon crediteur   
Oome, (vrouw) creditrice (mout)  
Lemmens, Jan crediteur Lagemierde  
Leesten, (kinderen) Jan crediteuren (winkelwaren)  
Adriaans, Jacob crediteur   
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Verbaandert, Adriaan crediteur   
Woestenberg, Cornelis molenaar / crediteur (meel)  
Mercx, Sebastiaan crediteur (os)  
Paridaans, Adriaan borgemr. /crediteur   
Daams, juffr. creditrice   
Verbeek, Jan crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
Santvoort advocaat / crediteur (dorpsadvocaat)  
Huijbregts, Willem schepen / loco officier   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
245 en 245v, fiche 9, 
rij 1 

Borgbrief  25-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vera, Peter (van der Aa) requirant / a.s. 
bruidegom 

(geb.: Hoogemierde) 
Ginneken 

 

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
245v en 246, fiche 9, 
rij 1 

Borgbrief  6-4-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Johanna requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Alphen  
van Hal, Laurens a.s. bruidegom   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
246v en 247, fiche 9, 
rij 1 

Borgbrief  12-4-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Maria e.v. * requirante (geb.: Hoogemierde) Reusel  
Leijten, Lodewicus Wilhelmus *    
Leijten, Joseph zoon / requirant (geb.: Hoogemierde)  
Leijten, Maria dochter / requirante idem  
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
247v en 248, fiche 9, 
rij 1 

Borgbrief  19-4-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Jan requirant / a.s. 
bruidegom 

(geb.: Hulsel) Alphen  
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van den Brandt, Johanna a.s. bruid   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248v en 249, fiche 9, 
rij 1 

Verklaringen betr. diefstal op 25-12-
1785 

 28-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Johanna ca. 30 jr. deponente Hoogemierde  
Schoormans, Joost vader   
 ‘klompenmakers’  Oirschot  
  Postel  
  de Baasterhoeve  
van Eijndthoven  Lagemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  28-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Marianna requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Alphen  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  28-7-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
van Eerdwijk, Steeven vader Tilburg  
van Hoof, Johanna moeder   
van Eerdwijk, Josephus Norbertus zoon / requirant (de meesten geboren te 

Lagemierde) 
 

van Eerdwijk, Gerardus idem   
van Eerdwijk, Maria Alegonda dochter / requirante   
van Eerdwijk, Adriana idem   
van Eerdwijk, Savrinus zoon / requirant   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
251 en 251v, fiche 9, 
rij 2 

Machtiging betr. afhandelen verkoop  2-8-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Hendrik constituant / verkoper Hoogemierde  
van Meurs, Johan Adriaan notaris / gemachtigde Tilburg  
van den Hoek, Jan Simon koper ½ huijs, schop en hof, Tilburg  
Huijbregts, Willem schepen   
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Martens, Willem schepen   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252 t/m 254, fiche 9, 
rij 2 

Verhuur  8-9-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Nicolaas schepen / verhuurder Lagemierde  
Kuijpers, Arnoldus huurder huijsing, stal, schuur, schop, 

bakhuijs, hof, perceelen acker 
en weijlanden etc., 
Lagemierde, het Vloeijeijnde 

 

  velden omtrend den 
koornwindmoolen (molen) 

 

van Nunen, Jan borg Oirschot  
Kuijpers, Thomas borg Moergestel  
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan schepen   
de Roon, C. (subst.) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
254v en 255, fiche 9, 
rij 2 

Borgbrief  8-9-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Anthonij * requirant (geb.: Lagemierde) Netersel  
Anthonijsse, Maria e.v. * (Anthonisse)    
van de Ven, Theodorus zoon / requirant (geb.: Lagemierde)  
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
de Roon, C. (loco) secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
255v en 256, fiche 9, 
rij 3 

Verklaring   11-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Merks, Laurens (ruim 93 jr. !) deponent Lagemierde  
Fabrij, Johannis requirant Oirschot  
Fabrij, Jan Joosten +  grootvader requirant / 

herbergier 
Hapert ’de Paddeklank’  

Fabrij, Godefridus Janssen vader requirant   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
256v t/m 257v, fiche 
9, rij 3 

Verhuur  22-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Ida wed.v. Dirk Kastelijns verhuurster Hulsel  
Tijssen, Peter huurder wonende: Bladel  
  huijzinge, schuur, schop, hof 

en aangelag etc., Hulsel 
 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 112 
door E.A.M.Verspaandonk 

 53

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
258 en 258v, fiche 9, 
rij 3 

Borgbrief  3-12-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Maria requirante (gehuwd) (geb.: Hoogemierde) Poppel  
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
258v en 259, fiche 9, 
rij 3 

Borgbrief  13-12-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snelders, Jenne Maria requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Tilburg  
Lemmens, Jan schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
259v en 260, fiche 9, 
rij 3 

Borgbrief  12-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Wittens, Adriaan schepen   
Beeks, Anna e.v. * (Becks ?) requirante (gewoond: Hoogemierde) 

Reusel 
 

Huijbregts, Adriaan *    
Huijbregts, Peter zoon / requirant   
Huijbregts, Jan idem   
Huijbregts, Cornelis idem   
Huijbregts, Adriaan idem   
Huijbregts, Catharina dochter / requirante   
Huijbregts, Maria Helena idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
260 en 260v, fiche 9, 
rij 3 

Borgbrief  14-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Cornelia requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Netersel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. schepen   

 

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

Borgbrief  22-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Maria requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Alphen  
van Alphen, Nicolaas a.s. bruidegom   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Testament  4-2-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Peter testateur Hoogemierde  
Schoormans, Jan vader   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
263 t/m 264, fiche 9, 
rij 4 

Testament  6-2-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / testateur 
(ziek) 

Lagemierde  

Lemmens, Klazina * jongste dochter   
Otten, Jenne + moeder van *   
Lemmens, Jacobus * zoon   
Lemmens, Dingena * dochter   
Otten, Adriaan voogd   
Lemmens, Jan Embregt voogd   
Verhagen, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
264 en 264v, fiche 9, 
rij 4 

Borgbrief  12-2-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Adriaantje requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Tilburg  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
265 en 265v, fiche 9, 
rij 4 

Borgbrief  3-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Margo requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Goirle  
Verhagen, Anthonij schepen   
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Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
265v t/m 267, fiche 9, 
rij 4 

Verhuur  10-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus verhuurder Lagemierde  
Janssens, Godefridus huurder  / reeds 

bewoner 
huijzinge, stallinge, schop, 
brouwerije, hof en aangelag, 
etc. etc., Lagemierde aan de 
plaats 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / obligatie in marge: cassatie 1803 10-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus debiteur Lagemierde  
Janssens, Hermanus broer / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
de Roon, C. secretaris   
Verhagen, B. schepen 1803   
Swaanen, C. idem   
van Beers, Lavrijs idem   
Box, J.F. secretaris 1803   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
268 en 268v, fiche 9, 
rij 5 

Aanstelling voogden  12-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem momboir Lagemierde  
Moonen, Jan toeziender   
van Beers, (onm.kind *) Hermanus +    
Moonen, Dingena moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
268v t/m 274v, fiche 
9, rij 5 

Staat en inventaris o.a. koper en tin, zilveren 
schoengespen, bierstelling, biervaten 

26-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Dingena wed.v. Hermanus van 
Beers 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Lagemierde  

van Beers, (minderj. dochter) Hermanus    
van Beers, Willem requirant / momboir   
Moonen, Jan requirant / momboir   
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  den Kerken acker, 2 lopst. 22 
½ roeden, Lagemierde  

voetpad, karweg 

  den halven Waterlaat, 2 lopst. 
7 ½ roeden, aan de 
Mispeleijndsche Acker 

Jan van Loon (o), Jan van 
Dooren (w), de gem. weg (z), 
den kerkpadt (n) 

  de Aansteede, 2 lopst. 34 
roeden 

Laurens van Beers (o, w, z), 
Corstiaan Mathijssen (n) 

van Beers, Willem * debiteur / rentgelder   
Swaanen, Geertruij e.v *    
de Kort, Helena wed.v. Gerard Luijten eerst renthefster   
  huijske, erve, Lagemierde 

omtrent de Roomsche Kerk 
Jacobus Janssens 

Tops, Jan smid / crediteur   
Otten, Jan raaijmaker / crediteur   
Adriaanse, Lucas knecht / crediteur   
Leesten, (kinderen) Jan verhuurders /credit.   
 burgemr. / crediteur   
Janssens, Godefridus crediteur (bier)  
Verhagen, Anthonij schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
275 t/m 276, fiche 10, 
rij 1 

Overeenkomst  26-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem momboir    
Moonen, Jan momboir   
van Beers, (onm.kind *) Hermanus +    
Moonen, Dingena moeder v. */a.s. bruid Lagemierde  
Linkels, Jan a.s. bruidegom   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
276v t/m 278, fiche 
10, rij 1 

Overeenkomst / huwelijks voorwaarden  26-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Jan bruidegom  Lagemierde  
Moonen, Dingena wed.v. Hermanus van 
Beers 

bruid    

van Beers, (onm.kind) Hermanus    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
278v en 279, fiche 10, 
rij 2 

Borgbrief  25-4-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Johanna requirante (gehuwd) (geb.: Hoogemierde) Ravels 
(Oostenrijks Brabant) 

 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
279v t/m …., fiche 10, 
rij 2 

Staat en inventaris niet compleet -1788 ? 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndoven, Petronella wed.v. Jan 
Dijckmans (van Eijndhoven) 

inventarisante Lagemierde  

Dijckmans, (meerderj.kind.) Jan    
Melis, Petronella wed.v. Walterus 
Dijckmans 

debitrice / creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 2 en 3 Index   

 
Einde aug. 2010 

 
 
 


