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folio no. soort akte opmerkingen datum 
ongen. fiche 1, rij 1, 
foto 2 en 1 

Overeenkomst / huwelijksvoorwaarden niet compleet  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij wedn.v. Cristina 
van Leendt 

a.s. bruidegom Hoogemierde  

Dircx, Maria wed.v. Anthonij van den 
Heuvel 

a.s. bruid   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 5v, fiche 1, rij 1 Erfdeling  13-5-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Cornelis condivident 1e kavel schuur, 2 lopst. 3 1/5 roeden 
land in het aangelag (n), 
Hulsel 

de kind. Cornelis de Beer (o), 
Cornelis van de Wouw (w), 
de condividenten (z, n) 

  de Streep, 1 lopst. 13 roeden de gem. straat (o), Jan van 
Ham (w), ackerweg (z), de 
wed. Frans van der Ceelen (n) 

  de Willekens acker, 1 lopst. 
10 roeden 

den Armmen (o), de 
condivident (w), Jacobus 
Maas (z), Joost Dirks (n) 

Sweens, Willemijn * condividente 2e kavel   
Dirkx, Jan Ancem e.v. *  keuken, 11 1/5 roeden in den 

hof (w) 
condiv. 5e kavel (o), condiv. 
1e kavel (w, n), een straatje 
(z) 

  het Teekers hool, 1 lopst. de kind. Corstiaan Dircks (o), 
de kind. Frans van der Ceelen 
(w, z), Jan van Ham (n) 

  1/8 den Grooten Bogt (o), 46 
roeden 

de kind. Frans van der Ceelen 
(o), de condividenten (w, n) 

  den Hoeckacker, 1 lopst. 30 
roeden 

Joost Dirks (o), Cornelis van 
de Wouw (w), Jacobus Maas 
(z), Hendrik Leemans (n) 

  het Nieuwveldt, 1 lopst. 32 
roeden 

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

Sweens, Peternel # condividente 3e kavel   
Willems, Peter Jan e.v. #  schop, 11 1/5 roeden in den 

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

  den Koppen beed, 2 lopst. de kind. Frans van der Ceelen 
(o), de stroom (w), Dirk van 
de Voort (z), Jenneke Dirks 
(n) 

  den Arting, 2 lopst. 20 roeden ackerweg (o), Peter van den 
Borne (w), Dirk van de Voort 
(z), de kind. Frans van der 
Ceelen (n) 

Sweens, Johanna ^ condividente 4e kavel   
Adriaans, Ancem e.v. ^  kamer, 11 1/5 roede in den 

hof 
de condividenten (o, w, n), 
een straatje (z) 

  2 lopst. 44 roeden in den 
Grooten Bogt (w) 

ander deel (o), de gem. straat 
(w), Cornelis van de Wouw 
(z), Jan Ancem Dirkx (n) 

  den Blaaken beekd, 1 lopst. 
20 roeden 

Jan van Ham (o), de Aa (w), 
de kind. Frans van der Ceelen 
(z, n) 

Sweens, Anna condividente 5e kavel stal, 11 1/5 roeden in den hof 
(midden) 

andere delen (o, w, n), het 
straatje (z) 
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  weidries van Adriaan 
Vervugt, 1 lopst. 45 roeden 

Hendrik Leemans (o, w, z), 
de gemeene straat (n) 

  2 lopst. 44 roeden in den 
Grooten Bogt (midden) 

andere delen (o, w), Cornelis 
van de Wouw (z), Jan van 
Ham (n) 

Sweens, Peter Marinus + ** vader / erflater Hulsel  
Dirkx, Maria Peter + e.v. ** moeder / erflaatster   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v en 6, fiche 1, rij 2 Aanstelling voogden  16-5-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan momboir   
Lemmens, Jan Joseph toeziender   
van den Heuvel, (onm.kind *) Willem +  Hoogemierde  
Moonen, Margo moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v t/m 11v, fiche 1, rij 
2 

Staat en inventaris o.a. tin, snaphaan, hemdrok met 
zilveren knoppen 

17-5-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Margo wed.v. Willem van den 
Heuvel 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan momboir / requirant   
Lemmens, Jan Joseph idem   
van den Heuvel, (onm.kind) Willem    
van Mol, Mathijs crediteur   
Schots, Jan crediteur   
Franssen, Jan crediteur   
Wittens, Herman crediteur (brood)  
Verbruggen, Jenne creditrice   
Verpannen, Jan crediteur   
van de Water, Anthonij burgemr. / crediteur   
van Loon, Nicolaas crediteur   
Koolen, Ida creditrice   
Peters, Hr. pastoor / crediteur   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 t/m 14, fiche 1, rij 3 Testament  28-6-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Hendrik wedn.v. Anna van 
Gompel 

testateur Lagemierde  

Swaanen, Cornelis zoon / gelegateerde huijzinge, hof, aangelag etc., 
Lagemierde, den Heikant 

 

Swaanen, Adriaan zoon / gelegateerde   
Swaanen, Geertruij * dochter / gelegateerde   
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van Beers, Willem e.v. *    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v, fiche 1,rij 3 Borgbrief  1-9-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Adriaan requirant / a.s br.gom (geb.: Hoogemierde) Bladel  
Lemmens, Maria requirante / a.s. bruid   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Inspectie / onderzoek van woning  1-9-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem requirant / koper   
Lemmens, Walterus Peter bewoner / verkoper   
Lemmens, Maria dochter / mede 

bewoonster 
wooningske, Hoogemierde in 
het Kuijlders Roode 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16, fiche 1, rij 3 Aanstelling voogden  16-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Adriaan momboir Hilvarenbeek  
Fabrie, Jan toeziender Bladel  
van Diessen, ( 3 onm.kind. *) Jacobus +  Hoogemierde  
Fabrie, Peternel moeder van *   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v en 17, fiche 1,rij 3 Aanstelling voogden  24-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendricus momboir Hulsel  
Kerkhofs, Hendrik toeziender Reusel  
van den Borne, (2 onm.kind.*) Henricus    
Sol, Anna Margo + moeder van * Hulsel  
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1,rij 4 Borgbrief  27-12-1788 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Huijbregts, Adriana requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Goirle  
van Dun, Martinus a.s. bruidegom   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
de Roon, C. secretaris   

 
(fol. 18 bestaat niet) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 en 19v, fiche 1,rij 4 Transport roerende goederen (erfdeel) in marge: kwitantie 1794 27-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laat, Willemijn # transportante Lagemierde  
de Laat, Cornelis + * vader / erflater   
van Steensel, Ida  + e.v. * moeder / erflaatster   
de Laat, Willem broer / verkrijger   
Verhagen, Anthonij schepen    
Leesten, Fransus schepen   
de Roon, C. secretaris   
van de Pas, Jan e.v. # ontvanger 1794   

 

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

Verklaring en machtiging betr. protest tegen huwelijk 9-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bekkers, Maria dienstmeid /deponente 
/ moeder van* / 
constituante 

Lagemierde  

 secretaris / werkgever Middelbeers  
van den Biggelaar, Johannis dienstknecht / a.s. 

bruidegom 
Middelbeers / Driel 
(Gelderland) 

 

van den Biggelaar, (nat. kind *) 
Johannis 

 Hilvarenbeek  

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Fransus schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1,rij 4 Aanstelling voogd  20-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anthonij momboir   
Luijten, (3 onm. kind. *) Wouter +  (overl.: Lagemierde)  
van Hoof, Maria + moeder van * Bladel  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 4 Aanstelling voogden  30-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan momboir Hilvarenbeek  
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Dirks, Peter Joost toeziender Hilvarenbeek  
Hermans, (2 onm.kind.*) Nicolaas Jan +    
Dirkx, Catharina moeder van * Hulsel  
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 t/m 29v, fiche 1, rij 
4 

Staat en inventaris o.a. koper, tin, 3 spinnewielen, 2 
hoogkarren, 2 aardkarren, 6 
melkkoeien, os, 2 stieren, paard, 39 
schapen 

31-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sol, Laurens inventarisant Reusel  
Sol, Peternel inventarisante   
Sol, Cornelis * + vader / erflater Reusel  
Mollen, Margo e.v. * + moeder / erflaatster   
Sol, (nog 1 zoon / 1dochter ) Cornelis mede erfgenamen   
van den Borne, Hendrik requirant / momboir   
Kerkhofs, Hendrik idem   
van den Borne, (2 onm.kind. #) Hendrik    
Sol, Anna Margrita + moeder van #   
  huijzinge, stal, schuur, 

schaapskooij, hoff en 
aangelag etc., Reusel 
(gedeeltelijk Bladel) 

 

Sol, Jan debiteur   
Sol, Anthonij debiteur   
van Gorp, Margo debitrice   
Laurijssen, Jenne Marie debitrice   
Sol, Laurens debiteur   
van Gompel, Marten debiteur (schapen)  
van Rooij, Jan debiteur (schapen)  
Kuijpers, Adriaan debiteur Arendonk (wol)  
Hulselmans, Peter debiteur Arendonk (os)  
Vorsters, Jan debiteur   
Dijkmans, Peter schepen Hulsel  
Willems, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v t/m 31v, fiche 1, 
rij 5 

Transport erfdeel inboedel  31-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sol, Jan partij enerzijds Reusel  
Sol, Anthonij partij enerzijds   
van den Borne, Hendrik momboir Hulsel  
Kerkhofs, Hendrik momboir Reusel  
van den Borne, (2 onm.kind. *) Hendrik partij enerzijds   
Sol, Anna Margriet + moeder van * Hulsel  
Sol, Peternel partij anderzijds / 

verkrijgster 
Reusel  

Sol, Laurens partij anderz. / verkr.   
Sol, Cornelis # + vader / erflater   
Mollen, Margarita e.v. # + moeder / erflaatster   
Dijkmans, Peter schepen Hulsel  
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Willems, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Borgbrief  2-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Vries, Lucia wed.v. Daniel 
Schoondermark 

requirante Bladel  

Schoondermark, Sebilla dochter / requirante (geb.: Hoogemierde)  
Schoondermark, Franzijna idem   
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v t/m 35, fiche 2, rij 
1 

Overeenkomst / huwelijksvoorwaarden  6-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan den jongen ^ momboir / partij enerz.   
Dirkx, Peter momboir / partij enerz. Hilvarenbeek  
Dirkx, Catharina wed.v.  # moeder van * / bruid / 

partij anderzijds 
(vroeger Hilvarenbeek)  

Hermans, Nicolaas den ouden + #    
Hermans, Anthonij * zoon (onm.)   
Hermans, Willemijn * dochter (onm.)   
de Wit, Jacobus Hendrik bruidegom / partij 

anderzijds 
Hulsel  

Hermans, ( 3 voorkinderen ^) Nicolaas 
+ 

 Hilvarenbeek  

Hermans, Nicolaas (de jonge) ^    
Hermans, Adriaan ^  Diessen  
Willems, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2, rij 
1 

Verklaring i.p.v. inventaris  8-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Cornelis wedn.v. Elizabet 
Luijten 

a.s. bruidegom Hoogemierde  

Hermans, (5 onm.kind.) Cornelis    
Plompen, Margo a.s. bruid Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 t/m 37, fiche 2, rij 2 Machtiging  15-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Anthonij * constituant Hoogemierde  
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van de Sanden, Geertruij * constituante   
van de Sanden, Wouter + vader van * / crediteur 

1768 
  

van Hees, Elizabeth  # constituante   
van den Heuvel, Jan e.v. #    
van de Sanden, Elizabeth + moeder van # / 

creditrice 1768 
  

van de Sanden, Wouter * gemachtigde Reusel  
Maas, mej. Adriana + erflaatster / debitrice Antwerpen  
van de Sanden, Johanna creditrice 1768   
Vermanden, Guillelmus Franciscus notaris 1768 Antwerpen  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v t/m 38v, fiche 2, 
rij 2 

Onderzoek / inspectie van woning  3-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Jan requirant / koper   
van Ham, Jan * bewoner / verkoper huijs, stal, schuur, Hulsel bij 

de kerk 
 

van der Heijden, Annemie e.v. *    
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v t/m 40v, fiche 2, 
rij 2 

Verklaringen betr. vaderschap en 
trouwbeloften 

 9-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Adriaantje ca. 21 jr. deponente Hoogemierde  
van Hest, Anthonij ca. 40 jr. broer / deponent   
Althoffer, Jacobus stadhouder / requirant Oisterwijk  
Lurincx, Adriaan # vader van * Hoogemierde  
……, wed. Wouter Hermans  (turffooi)  
van Hest, (nat.dochter * ) Adriaantje     
Lurincx, Michiel vader van #   
Verbaandert, Jan schoonbroer van #   
Leijtens, Peteronella e.v. Hendrik 
Verbaandert 

vroedvrouw / 
deponente 

  

van Berkel, Adriaantje e.v. Hendrik 
Krollen 

deponente   

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

 

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

Transport  16-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Jan e.v. * i.n.v. # transportant Kaam (Chaam)  
Vroomans, Maria *    
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Vroomans, Hendrik +  e.v. # vader van *   
Heijkants, Adriana  # moeder van * / 

transportante 
  

de Kort, Jan verkrijger Lagemierde  
Stroobants, (3 onm.kind. ^ ) Gooijaart mede verkrijgers 1/6 inboedel  
de Kort, Jenne + moeder van ^   
Heijkants, Gerrit + ** broer van # / erflater Lagemierde  
de Kort, Maria e.v. ** erflaatster   
van Beers, Willem momboir van ^   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Fransus schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

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

Testament  26-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Cornelis * testateur Lagemierde  
Rijkers, Johanna e.v. * testatrice (ziek)   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Fransus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 t/m 45v, fiche 2, rij 
3 

Transport erfdeel (uitkoop)  31-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Anna Maria * transportante Hulsel  
van Ham, Johannis e.v. *    
van der Heijden, Jenneke # (Johanna 
Catharina) 

transportante Lagemierde  

van der A, Peter e.v. #    
van der Heijden, Cornelis Francis ^ + vader / erflater   
van Loon, Anthonet wed.v. ^ moeder / verkrijgster Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter schepen   
de Roon, C. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v t/m 51v, fiche 2, 
rij 3 

Staat en inventaris  4-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Jan inventarisant / 
erfgenaam ( ½ ) 

Lagemierde  

de Kort, Jenneke + zuster / erflaatster / 
moeder van * 

  

de Kort, Maria + wed.v.  # zuster / erflaatster   
Strooijbants, (3 kind. *) Goijaart mede erfgen. ( ½ )   
Heijkants, Gerrit + #    
van Beers, Willem momboir v. *   
Strooijbants, Gerrit idem   
van Kasteren, Geertruij huurster (arm)   
Otten, Jan crediteur (2 doodskisten)  
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Leesten, (erven) Jan crediteuren (winkelwaren)  
Janssen, Rijnier crediteur (bier)  
Verpannen, Jan crediteur   
Wijnants, Willem crediteur   
Janssens, Goijaart crediteur (bier)  
de Kort, Bert raaijmaker / crediteur   
 pastoor / crediteur   
 borgemr./ crediteur   
Heijkants, (erfgen.) Gerrit crediteuren   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 53, fiche 2, rij 4 Correctie eerdere verkoop / transport  6-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lievens, Jan e.v. * eerder verkoper Bladel  
van de Sanden, Maria *    
Krollen, Cornelis i.n.v. eerder verkoper   
Krollen, (3 onm.kind. #) Cornelis    
van Vessem, Hendrik Janssen momboir van #   
van de Sanden, Ida + moeder van #   
van de Sanden, Gijsbert + ^ broer / eerder koper   
Daniels, Catharina wed.v. ^  ½ huijsinge, ½ aangelag  
  ½ beemd over de Aa, 56 

roeden, Hoogemierde 
 

van de Sanden, Hendrien + zuster / eerst mede 
eigenares 

  

van de Sanden, Thomas + vader / eerder erflater   
  heijvelt op Hongeren  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 t/m 57, fiche 2, rij 4 Erfdeling  7-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Corstiaan condivident 1e kavel het Hoog heiveld, 1 ½ lopst. 
bij de Hulselse Hoeve 

Peter van der Ceelen (o), Jan 
van der Heijden (w), de heide 
(z), Maria van der Heijden (n) 

  den Hoogendries, 1 lopst. 30 
roeden 

Jan van der Heijden (o), Peter 
van den Borne (w), Peter van 
der Ceelen (z), kind v. Arnold 
van der Heijden (n) 

van der Heijden, Maria wed.v. Cornelis 
Jan Hendriks 

condividente 2e kavel ½ perc. ackerland in de Groot 
acker (z), 1 lopst. 43 roeden, 
Hulsel bij de Hoeve 

Corstiaan van der Heijden (o, 
z), den ackerweg (w), Jan van 
der Heijden (n) 

  1/3 perc. heijde (o), 1 lopst. 
40 roeden 

Peter van der Ceelen (o), Jan 
van der Heijden (w, n), de 
verkrijgster (z) 

  ca. 15 roeden in een 
Houtboschke 

Jan van der Heijden (o), de 
verkrijgster (w, z), Cornelis 
de Beer (n) 

Paridaans, Cornelia * condividente 3e kavel ½ de Rijt (o), 45 roeden, 
Hulsel aan de Hoeve 

Maria van der Heijden (o), 
andere helft (w), Jan van der 
Heijden (z), de gem. straat (n) 
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  de Pers weij, 45 roeden Jan van der Heijden (o, z, n), 
Jan Adriaans (w) 

Linkels, Jan e.v. *    
Coolen, Catharina + (eerst wed.v. #) moeder van *   
van der Heijden, Cornelis + #    
van der Heijden, (onm.kind ^ ) Arnoldus 
+ 

condivident(e) 4e 
kavel 

2e gebont in de stal tot aan de 
schaapskooi, (bij huijzinge 
genaamd ‘ de Hoeve’) 

 

  ½ de Rijt (w), 45 roeden ander deel (o), ackerweg (w), 
Peter van der Ceelen (z), de 
gem. straat (n) 

  de Raabogt, 15 roeden Peter van der Ceelen (o), 
Corstiaan van der Heijden (w, 
z), Jan van der Heijden (n) 

  de Postelse kant (heide), ca. 1 
lopst. 

Jan Gooris (o), Peter van den 
Borne (w), de kind. Cornelis 
de Beer (z) 

van den Borne, Marianna moeder van ^   
van der Heijden, Jan condivident 5e kavel ½ perceel in den Grooten 

acker (n), 1 lopst. 34 roeden, 
Hulsel bij de Hoeve 

Corstiaan van der Heijden 
(o), ackerweg (w), ander deel 
(z), de verkrijger (n) 

  2/3 perc. heide, 3 lopst. 20 
roeden 

ander deel (o), de verkrijger 
(w, n), Maria van der Heijden 
(z) 

  ca. 5/6 land en houtwas, 1 
lopst. 15 roeden 

Corstiaan van der Heijden 
(o), de verkrijger (w, z), 
Cornelis de Beer (n) 

van der Heijden, Johanna eerder mede eigenares   
van der Heijden, Anna + zuster / erflaatster   
van den Borne, Hendrik momboir van ^   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58, fiche 2,rij 5 Borgbrief  30-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Jan requirant (gehuwd) (geb.: Hoogemierde) Reusel  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 en 58v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  6-5-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Joost requirant (geb.: Lagemierde) Netersel  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  14-5-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen   
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Leesten, Francis schepen   
Palms, Pieter requirant / a.s. br.gom (wonende :Lagemierde) 

Rotterdam 
 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61, fiche 3, rij 1 Testament  15-5-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Theodorus testateur (ziek) Lagemierde  
Dijkmans, Jan Baptist oom / gelegateerde   
Dijkmans, Elisabet * tante / gelegateerde   
van de Ven, Jacobus e.v. *    
Dijkmans, (kinderen) Wouter + gelegateerden   
van de Sanden, Adriaan halfbroer / executeur /  

erfgenaam 
  

van de Sanden, Wouter idem   
van de Sanden, Maria halfzuster / ergename   
Verhagen, Anthonij schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v, fiche 3, rij 1 Aanstelling voogden  5-6-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan momboir   
Verspaandonk, Hendrik momboir   
Janssen, (6 onm.kind. *) Hendrik    
van de Sande, Anthonet + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 t/m 64v, fiche 3, rij 
1 

Staat en inventaris  5-6-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik wedn.v. Anthonet van 
de Sanden 

inventarisant Hoogemierde  

Janssen, ( 6 onm.kind.) Hendrik    
 borgemr. / crediteur   
Lemmens, Hendrik crediteur   
Verhagen, Anthonij crediteur   
Larmit, Adriaan crediteur   
 pastoor / verhuurder / 

crediteur 
den Bremacker  

van Vessem, Adriaan momboir / requirant   
Verspaandonk, Hendrik momboir / requirant   
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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65 en 65v, fiche 3,rij 1 Borgbrief  30-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Pieter schepen Hulsel  
Willems, Pieter schepen   
van der A, Anselmus requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Rotterdam  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66, fiche 3, rij 2 Aanstelling voogden  30-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Dirk momboir Hulsel  
Bloikens, Anthonij (Bloeikens) momboir Weelde  
Dircx, Johanna * onmondige   
Dircx, Corstiaan + vader van *   
Voets, Elisabet  moeder van *   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v t/m 67v, fiche 3, 
rij 2 

Machtiging  3-8-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Catharina wed.v. 
Thomas van de Sanden 

constituante Hoogemierde  

van de Sanden, Jan broer / gemachtigde Hoogemierde  
Maas, mej. Adriana + erflaatster Antwerpen  
Vermanden, Guillielmus Franciscus notaris 1768 Antwerpen  
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v t/m 75v, fiche 3, 
rij 2 

Verhuur windmolen 875 gulden per jaar 10-8-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenbergh, Cornelis Jan verhuurder Lagemierde  
van Oerle, Johannis huurder / gebruiker Helvoirt  
  wind- kooren- en 

boekwijtmoolen met de 
huijsingen, schuur, bakhuijs, 
turfschop, landerijen, 
Lagemierde 

 

  ’t Prinsen Bosch  
  visvijver  
van Ierssel, Pieter Hendrik borg Udenhout  
Heesters, Gerardus Cornelis borg Oisterwijk  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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75v t/m 76v, fiche 3, 
rij 3 

Verklaringen betr. familierelatie  12-8-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Laurens ca. 76 jr. deponent Hoogemierde  
Adriaans, Hendrik ca. 73 jr. deponent   
van de Sanden, Adriaantje * requirante / dochter 

van # 
Alphen  

Kerkhofs, Jan e.v. *    
van der Sanden, Johanna + e.v. #    
van der Sanden, Marcellus    
van der Sanden, Joannes    
van der Sanden, Martinus    
van der Sanden, Willem +  #  Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77, fiche 3, rij 3 Borgbrief  6-9-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van de Gevel, Serfaas Jan requirant (geb.: Hoogemierde) 

Hilvarenbeek 
 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v en 78, fiche 3,rij 3 Borgbrief  5-10-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrie, Petronella wed.v. Jacobus van 
Diessen 

requirante Bladel  

van Diessen, Peter zoon / requirant (geb.: Hoogemierde)  
van Diessen, Hendrik idem idem  
van Diessen, Catharina dochter / requirante idem  
van Diessen, Jacoba idem idem  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 4 Borgbrief  22-10-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Maria requirante /a.s. bruid (geb.: Lagemierde) 
Middelbeers 

 

van Hamont, Jan a.s. bruidegom   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 78v en 79, fiche 
3, rij 4 

Extract uit het register van transporten 
etc. 

 1800 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Adriaan * transportant Hoogemierde  
van den Nieuwenhuizen, Maria e.v. * transportante   
van Laarhoven, Martinus # verkrijger   
Verhoeven, Petronella e.v. # mede verkrijgster keuken, stal , aangelag, 38 

roeden, Hoogemierde in het 
Keuldersroode 

de verkrijgers (o), Willem 
Hulselmans (w), de straat (z), 
Willem Martens (n) 

  ¾ perceel groes en land in het 
aangelag, 7 lopst. 51 roeden 

Antonij Baijens (o), de 
transportanten (w), de straat 
(z), Jan Baptist Luijten (n) 

  ½ het Beekakkerke, 27 ½ 
roeden 

Antonij Beijens (o), de 
transportanten (w, z),  de 
kind. Jacobus Staats (n) 

  den Geerakker, 2 lopst.  de molenstraat (o), Antonij 
Baijens (w), straatje (z), straat 
(n) 

  perc. heijveld bij ’t Leijbroek 
45 roeden 

de straat (o), Jan van Hoof 
(w), ….. (z), Cornelis 
Hermans (n) 

  perc. heijveld bij ’t Leijbroek 
4 lopst. 

de straat (o), Jan Jacobus 
Luijten (w), Gerrit Adriaans 
(z), een pad (n) 

  teulland het Heijveld bij het 
Leijbroek nu: het Maaijen 
akkerke, 1 lopst. 40 roeden 

Willem Martens (o), Jan 
Josephus Lemmens (w, n), de 
straat (z),  

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
de gewezene Abdij van Everbode renthefster   

 

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

Testament  5-1-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Adriaan * testateur (ziek) Hoogemierde  
van den Nieuwenhuijsen, Maria e.v. * testatrice   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 t/m 82, fiche 3, rij 4 Testament  8-1-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Anthonij * testateur Hoogemierde  
Lemmens, Anna e.v. * testatrice   
van Laarhoven, Jenne # dochter 2e huwelijk / 

gelegateerde 
den halven Looacker, ca. 1 ½ 
lopts. in de Hoog acker 

Hendrik Lemmens (o, z), een 
pad (w), de kind. Hendrik 
Hermans (n) 

van Leendt, Jacobus e.v. #    
van Laarhoven, Martinus zoon  3e huwelijk / 

erfgenaam 
  

van Laarhoven, Maria dochter van ^ / erfgen.   
van Laarhoven, Adriaan ^ zoon 1e huwelijk   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
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van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v, fiche 3, rij 5 Borgbrief  11-1-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen Lagemierde  
Leesten, Francis schepen   
Hessens, Johannis (Hessels ?) requirant (geb.: Lagemierde) 

Hilvarenbeek 
 

van Heusden, J. secretaris   
 

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

Verklaringen betr. drankverslaving en 
dronkenschap  

 13-1-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rees, Rocus * predikant / deponent Lagemierde  
Schweitzer, Theresia e.v. * deponente   
Goossens, Johanna Maria dientmeid / deponente   
van de Sanden, Cornelis gebuur / deponent   
Beckers, Maria gebuur / deponente   
van Meerten, Leonard requirant   
van Meerten, Lambertus requirant   
van Meerten, Justinus Cornelis requirant   
van Meerten, Martinus Adrianus inwonend bij *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85, fiche 3, rij 5 Borgbrief  12-3-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
Roevers, Peter requirant (geb.: Lagemierde) Tilburg  
Martens, Willem schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v en 86, fiche 3,rij 5 Aanstelling voogden  7-4-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostade, Joseph momboir   
van den Heuvel, Jan toeziender   
van Ostade, (5 onm.kind. *) Cornelis +  Lagemierde  
van den Heuvel, Hendrina moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
Martens, Willem schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v, fiche 3, rij 5 Borgbrief  20-4-1790 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Peter schepen Hulsel  
Verhagen, Anthonij schepen   
Hendriks, Elisabeth requirante (geb.: Hulsel) Udenhout  
Leesten, Fransus schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 en 87v, fiche 3,rij 5 Borgbrief  3-5-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenberg, Cornelis Jan *    
Kools, Anna Cornelia e.v. *    
Woestenbergh, Jan Anthonij zoon / requirant (geb.: Lagemierde) Tilburg  
Woestenbergh, Anna Allagonda dochter / requirante   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88, fiche 3, rij 5 Borgbrief  17-5-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Zeegers, Margo requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v, fiche 4, rij 1 Borgbrief  17-5-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
de Becker, Jacomijn Cornelis requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) 

Hilvarenbeek 
 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 en 89v, fiche 4,rij 1 Verklaringen betr. gebruik v. akkerweg  17-5-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter ca. 68 jr. deponent Hulsel  
Sweens, Cornelia wed.v. Jan Willems 
ca. 65 jr. 

deponente   

de Beer, (kinderen) Cornelis requiranten het Land in Bartel Verhagen 
aansteede, Hulsel 

Willem Franken (o) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90, fiche 4, rij 1 Aanstelling voogden  22-5-1790 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Hermanus momboir Hoogemierde  
van Vessem, Hendrik Janssen toesiender   
Verspaandonk, (2 onm.kind.*)  
Hendrik + 

   

Koppens, Maria + moeder van *   
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v, fiche 4, rij 1 Aanstelling voogden  24-5-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan vader / momboir   
van Gorp, Cornelis toesiender Reusel  
Willems, (3 onm.kind. *) Adriaan    
Verbeek, Peternel + moeder van * Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v, fiche 4,rij 1 Borgbrief  24-5-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Jan requirant (geb.: Hulsel) Liempde  
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v t/m 93v, fiche 4, 
rij 1 

Verhuur  26-5-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

verhuurster Lagemierde  

Verbaandert, Jan Lambert zoon / verhuurder   
de Kort, Peter Denis huurder (wonend: Diessen)  
Luijten, Anthonij tot nu huurder / 

gebruiker 
huijsinge, stallinge, schuur, 
schop, hof, aangelag etc. etc., 
Lagemierde aan de plaats 
(behalve kamer, opkamer, 
kelder, bakhuis, deel hof) 

 

  den Santbogt  
  den Pontacker  
Martens, Willem schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 t/m 95v, fiche 4, rij 
1 

Onderzoek / taxatie van windmolen   
d.d. 6-1-1790 

f  1314-3-8 26-8-1790 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oirle, Jan pachter kooren- wintmoolen, 
Lagemierde 

 

Woestenberg, Cornelis eigenaar   
van Rijthoven, Wilbort taxateur / molenmaker Diessen  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96, fiche 4, rij 2 Borgbrief  17-9-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonijs schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Diessen, Anthonet requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Alphen  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v, fiche 4, rij 2 Borgbrief  30-9-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
Leesten, Francis schepen (absent)   
van Eijck, Peter requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) 

Oisterwijk 
 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 en 97v, fiche 4,rij 2 Borgbrief vader was koster / schoolmr. Hulsel 18-11-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Pieter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van de Water, Johannis requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) sGravenhage  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98, fiche 4, rij 2 Aanstelling voogden  7-12-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Steeven Dircx momboir Hulsel  
Verhof, Adriaan toeziender Alphen  
Verhof, (2 onm.kind. *) Cornelis +    
van der Aa, Peternel Dircx + moeder van *   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v t/m 104, fiche 4, 
rij 2 

Erfdeling  13-12-1790 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Jan Baptist * + erflater Hoogemierde  
Verbaandert, Maria + e.v. * erflaatster   
van Leendt, Hendrik zoon / condiv. 1e kavel   
van Leendt, Jacobus zoon / condiv. 1e kavel   
van Leendt, Jan zoon / condiv. 1e kavel huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 51 roeden, 
Hoogemierde in de Koeistraat 

Jan Pasmans (o), Hendrik 
Verbaandert (w), de straat (z), 
Willem Huijbregts (n) 

  het Nieuwvelt, 1 lopst. 40 
roeden 

Hendrik Verbaandert (o), 
Willem Huijbregts (w), de 
straat (z), Willem Martens (n) 

  den Steltacker, 1 lopst. 24 r. Anthonij Paridaans (o), 
Willem Martens (w), den 
vonderpat (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  den Geeracker, 2 lopst. 30 r. de molenstraat (o), Jan Bapt. 
Lemmens (w, n), Jan Jacobus 
Luijten (z) 

  den Verlooren kost 
(houtbosken), 16 roeden 

de wed. Jacobus Willems (o), 
Hendrik Wittens (w), 
Anthonij van Laarhoven (z), 
Willem Martens (n) 

  den Koorenbogt, 3 lopst.  
28 ½ roeden 

Hendrik Verbaandert (o), Jan 
Jac. Luijten (w), het klooster 
van Everbeurde (Averbode) 
(z), de gem. straat (n) 

  den Boschacker, 1 lopst. 3 r. Hermanus Dijkmans (o), 
Adriaan Verbaandert (w), Jan 
Jacobus Luijten (z, n) 

  de Nieuw Bugt, 5 lopst. 7 r. de wed. Jacobus Willems (o), 
de gem. straat (w), het 
klooster van Everbeurde (z), 
Jan Joseph Lemmens (n) 

  den Hoolstraatsen beemdt, 1 
lopst. 33 roeden 

de stroom (o), de gem. straat 
(w), Jan Jacobus Luijten (z), 
Hendrik Verbaandert (n) 

  den Winkelbeemdt, 1 lopst. 
45 roeden 

de stroom (o), Hendrik 
Verbaandert (w, z), de wed. 
Jacobus Willems (n) 

  parc. weijde en bos in 
Catharina Heijvelt, 50 roeden 

Hendrik Verbaandert (o), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(w), Jan van de Sanden (z), 
Anthonij van Laarhoven (n) 

  het Reijke, 5 roeden achter de 
Twisselt 

de kind. JanVroomans (o, w), 
Jacobus Plompen (z), 
heijveldt (n) 

  het half Heijveldt, 1 lopst. 40 
roeden 

Wouter Luijten (o), Jan van 
den Borne (w), het Reijke (z), 
de heijde (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer sHertogenbosch  
van Leendt, Johanna # dochter / condiv. 2e k.   
Snijers, Wouter e.v. #  
(Sneijers / Snijders) 

(reeds bewoners) huijsinge, schuur, schop, hof 
en aangelag, 3 lopst., 
Hoogemierde aan ’t dorp 

den Armme (o), Cornelis 
Willems (w), de kind. 
Hendrik Luijten (z), de gem. 
straat (n) 

  den Kailacker, 1 lopst. 3 r. Cornelis Willems (o, w, n), 
Michiel Lurincx (z) 
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  parceel op de Kail, 1 lopst. Cornelis Willems (o, n), de 
kind. Hendrik Luijten (w), 
Jan Schoormans (z) 

  weijlandt in den Vossenhof, 
40 roeden 

Adriaan Wittens (o, w), de 
gem. straat (z), Jan Marten 
Lemmens (n) 

  den Langen acker, 48 roeden Bartel Verspaandonk (o), 
Michiel Lurincx (w), den 
Gulden acker (z, n) 

  het Beemdeke, 23 roeden Cornelis Willems (o), 
Jacobus Plompen (w), de 
heijde (z), Gerrit Huijbregts 
(n) 

het klooster van Everbeurde (Averbode) rentheffer   
Huijbregts, Jan Jan ^ kleink. / condiv. 3e k.   
van Leendt, Maria + moeder van ^ den Schatsacker, 1 lopst. 24 

roeden 
Jan Marten Lemmens (o), 
Cornelis Willems (w), 
Lambert Jac. van den Borne 
(z), Jan van de Sanden (n) 

  den Hoogen acker, 1 lopst. 42 
roeden 

Jan Verspreuwel (o), Peter 
van Helmondt (w, z), Wouter 
Luijten (n) 

  het Rijntje, 25 roeden Michiel Lurincx (o), Jan 
Baptist Schoormans (w), 
Jacobus Plompen (z), Gerrit 
Kools (n) 

  den Hongersen beemdt, 2 
lopst. 47 roeden met een 
eersel (heide), 1 lopst. 4 r. 
omtrent de Langvoort 

Jan van den Berg (o), Jan 
Bapt. Schoormans (w), de 
heijde (z), de heijvelden (n) 

Huijbregts, Hendrik momboir / grootvader 
van ^ 

  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v, fiche 4, rij 3 Borgbrief  27-12-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Pieter schepen   
Leesten, Francis schepen   
van der Ceelen, Peter schepen (absent)   
Snelders, Elisabet requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Goirle  
van Heusden, Jan secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 en 105v, fiche 4, 
rij 3 

Verklaring i.p.v. staat en inventaris  8-1-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Marie wed.v. Anthonij van den 
Heuvel 

deponente / a.s. bruid / 
moeder van * 

Hoogemierde  

Paridaans, Anthonij a.s. bruidegom   
van den Heuvel, (4 onm.kind. *) 
Anthonij 

   

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



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 113 
door E.A.M.Verspaandonk 

 21

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

Overeenkomst / huwelijks voorwaarden  8-1-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij wedn.v. Cristina 
van Leendt 

partij enerzijds / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde  

Dircx, Maria wed.v. Anthonij van den 
Heuvel 

partij anderzijds / a.s. 
bruid 

  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107, fiche 4, rij 4 Aanstelling voogden  20-1-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis momboir   
Antonisse, Anthonij toesiender   
Antonisse, Marjanna moeder van *   
Willems, (8 onm.kind. *) Jacobus +  Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v t/m 112, fiche 4, 
rij 4 

Staat en inventaris in marge: kwitantie 1810 20-1-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonisse, Marjanna wed.v. Jacobus 
Willems 

inventarisante Hoogemierde  

Willems, (8 onm.kind.) Jacobus    
Leesten, (kind.) Jan crediteuren (winkelwaren)  
 borgemr. / crediteur   
Fransen, Jan crediteur (winkelwaren)  
Laureijssen, Anthonij crediteur   
Donkers, Willem timmerman / crediteur   
Luijten, Jan Hendrik crediteur   
van de Sanden, Jan kerkmr. / crediteur   
Panjoel, Corstiaan smid / crediteur   
van Eijck, Adriaan wever / crediteur   
Plompen, Jacobus crediteur   
Paridaans, Adriaan crediteur   
Martens, Willem crediteur   
Fabrie, Peternel creditrice   
Antonissen, Gerrit (raaijmaker) crediteur (paar raderen)  
Woestenberg, Cornelis crediteur (meel)  
Tops, Jan smid / crediteur   
van Ackerveeken, August crediteur   
van Loon, Pieter crediteur   
Willems, Cornelis momboir / requirant   
Antonisse, Anthonij idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Willems, Josep ontvanger 1810   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 113 
door E.A.M.Verspaandonk 

 22

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112 en 112v, fiche 4, 
rij 4 

Borgbrief  26-1-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

 

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

 

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

Borgbrief  14-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Joseph requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Poppel  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Aanstelling voogden  16-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Corstiaan momboir   
de Beer, Cornelis toesiender   
de Beer, Geertruij moeder van *   
van der Ceelen, (2 onm. kind. *) Jan +  Hulsel  
Leesten, Francis schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v t/m 120, fiche 4, 
rij 5 

Staat en inventaris geen schulden ! 16-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter wedn.v. Margriet 
van Beers 

inventarisant Hulsel  

van der Ceelen, Anna * dochter   
Maas, Hendrik e.v. *    
van der Ceelen, Elisabet # dochter   
van der Heijden, Corstiaan e.v. # momboir   
van der Ceelen, Johanna dochter (meerderj.)   
de Beer, Geertruij wed.v. Jan van der 
Ceelen 

   

van der Ceelen (2 onm.kind. ) Jan (zoon +)   
Hooge- Lagemierde en Hulsel rentgelders   
van der Heijden, Jan debiteur   
Rombouts, Adriaan debiteur   
van de Voort, Dirk debiteur   
van der Ceelen, Bastiaan broer / debiteur   
 borgemr. / crediteur   
de Beer, Cornelis momboir   
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Leesten, Francis schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  19-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
Adriaans, Adriaan Jan requirant (geb.: Hulsel) Westelbeers  
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  1-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Petronella requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Udenhout  
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Staat en inventaris  1-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Jan + erflater Hulsel  
van der Ceelen, Margo dochter (onm.)   
van der Ceelen, Johanna dochter (onm.) 1/8 hoeve etc. , Hulsel  
de Beer, Geertruij wed.v. Jan van der 
Ceelen 

inventarisante / a.s. 
bruid 

  

van der Heijden, Corstiaan requirant / momboir   
de Beer, Cornelis requirant / momboir   
van der Ceelen, Peter * (groot) vader   
van Beers, Margriet + e.v. * (groot) moeder   
Hooge- Lagemierde en Hulsel debiteuren / rentgeld.   
Kastelijns, Jacobus zwager / debiteur   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  2-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Brouwers, Mathijs requirant t.b.v.   
Brouwers, Jan Francis zoon / requirant  (geb.: Lagemierde) Vessem  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
125v en 126, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  7-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Fijnaart  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  7-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Hermanus momboir / verhuurder 
t.b.v. 

Hoogemierde  

Verspaandonk, (2 onm.kind.) Hendrik verhuurders   
Verbaandert, Jan den jongen huurder huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, etc. 
Hoogemierde in de Stadt 
straat 

 

Lurincx, Michiel borg   
Verbaandert, Jan den ouden borg Lagemierde  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 t/m 129v, fiche 5, 
rij 2 

Transport inboedel (uitkoop)  12-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij wedn.v. Cristina 
van Leendt 

vader / transportant Hoogemierde  

Paridaans, Anna Maria * dochter 1e huw. / 
transportante 

  

Lemmens, Peter e.v. *  Westelbeers  
Paridaans, Peternel # dochter 1e huw. / idem    
Luijbregts, Anthonij e.v. #  Westelbeers  
Paridaans, Johanna ^ dochter 1e huw./ idem   
de Hondt, Jan e.v. ^  Hoogemierde  
Paridaans, Hendrina ** dochter 1e huw./ idem   
Adriaans, Gerrit e.v. **  Hoogemierde  
Paridaans, Dorethea ## dochter 1e huw. / idem   
van Helmondt, Peter e.v. ##  Hoogemierde  
Paridaans, Adriaan ^^ broer / koper  Hoogemierde  
Kaas, Marjanna e.v. ^^    
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 t/m 133v, fiche 5, 
rij 2 

Erfdeling  17-3-1791 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Dirk + * vader / erflater Hulsel  
de Kort, Helena + e.v. * moeder / erflaatster   
van der A, Wouter Dircx condivident 1e kavel   
van Dijk, Jacobus e.v. #    
van der A, Catharina Dircx # condividente 1e kavel   
Moonen, Adriaan e.v. ^    
van der A, Johanna Dircx ^ condividente 1e kavel   
Meeuws, Hendrik e.v. **    
van der A, Elisabet ** condividente 1e kavel   
van der A, Steeven Dircx momboir   
Kerkhof, Adriaan momboir   
van der A, Peternel Dircx + moeder van *^   
Kerkhof, (2 onm.kind *^ ) Cornelis + condividenten 1e kavel huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 2 lopst. 12 
roeden, Hulsel 

de gem. straat (o), de stroom 
(w), de kind. Joost Dircx (z), 
Adriaan Rombouts (n) 

  den Voorbosch, 3 lopst. 11 r. Peter Dijkmans (o), Jan 
Marcelis Hendricx (w), de 
kind. Cornelis de Beer (z), 
Peter Goutsmits (n) 

  den Ackerbogt, 5 lopst. 3 r. Peter Goutsmits (o), Peter 
Dijkmans (w), dekind. 
Michiel Verhagen (z), Jan 
Rinkels (n) 

  den Kloppenbugt, 1 lopst. 36 
roeden 

Jan Rinkels (o), Peter 
Goutsmits (w),  Peter 
Dijkmans (z), Jacobus 
Kastelijns (n) 

  den Deenen dries, 1 lopst. 24 
roeden 

de wed. Peter Willems (o), de 
wed. Marcelis Hendricx (w, 
n), de gem. straat (z) 

  den Hannenbogt, 3 lopst. 4 r. Adriaan Rombouts (o), de 
straat (w, n), de stroom (z) 

  den Boogaart, 4 lopst. 5 
roeden 

Jacobus Maas (o), de wed. 
Hendrik Peter Hendricx (w), 
de kind. Adriaan Verhagen 
(z), Jacobus Kastelijns (n) 

  de Hofstadt, 1 lopst. 8 roeden de kind. Peter Dircx (o), de 
condividenten (w), Cornelis 
de Beer (z), Peter Dircx (n) 

  de Rootjens, 5 lopst. de condividenten (o), de 
heijde (w, z), Jacobus 
Kastelijns (n) 

  het Nieuwveldt, 1 lopst. de kind. Joost Dircx (w), de 
heijde 

  parceel heijveldt aan de 
heijde, 1 lopst. 30 roeden 

de kind. Jan Lemmens (o), de 
heijde (w), de wed. Marcelis 
Hendricx (z), Adriaan van 
den Broek (n) 

  den Bogtacker, 1 lopst. 38 r. Peter Goutsmits (o), Peter 
Dijkmans (w), Hendrik Maas 
(z), Jan Ancem Dircx (n) 

het Comptoir der Domijnen v. Brabant rentheffer sHertogenbosch  
van der A, Jan Dircx condivident 2e kavel huijsinge, hof, aangelag, 2 

lopst. 10 roeden, Hulsel aan 
de voorteijndtse brug 

de straat (o, z), de stroom 
(w), Peter Dijkmans (n) 

  den Beemdt, 1 lopst. 2 roeden Adriaan Rombouts (o), de 
heijde (w), Jan Marcelis 
Hendricx (z), de stroom (n) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 113 
door E.A.M.Verspaandonk 

 26

  den Voorsten bogt, 3 lopst. 
45 roeden 

Peter Cornelis van de Sanden 
(o), Jan Marcelis Hendricx 
(w, z), de wed. Anthonij 
Verhagen (n) 

  den Eerdt brandt, 2 lopst. 43 
roeden 

Peter Dijkmans (o), de kind. 
Adriaan Verhagen (w), de 
wed. Anthonij Verhagen (z, 
n) 

  Boogers heijveldt, 2 lopst.  de wed. Anthonij Verhagen 
(o), de kind. Adriaan 
Verhagen (w), Peter 
Dijkmans (z), Jan Adriaan 
van de Sanden (n) 

  het Raakschot heijvelt, 1 
lopst. 30 roeden 

Jacobus Kastelijns (o), de 
gem. heijde (w), de 
condividenten (z), Peter van 
den Borne (n) 

het Capittel van Oirschot rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  31-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelisse, Anthonetta wed.v. Cornelis 
van Herk 

verhuurster Reusel  

van den Bergh, Mathijs huurder parceel weijlandt met den 
horst daaraan, genaamt den 
Beemdt, Hoogemierde 

 

Schoormans, (2 kind.) Evert daarvoor eigenaars   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v en 135, fiche 5, 
rij 3 

Verklaring betr. laten malen op de Reuselse 
molen  

1-4-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen / deponent Hoogemierde  
Wittens, Adriaan schepen / deponent   
van der Ceelen, Peter schepen / deponent Hulsel  
Dijkmans, Pieter schepen / deponent   
Verhagen, Johanna wed.v. Wouter 
Janssen 

requirante / eigenares koorn-windtmoolen te Reusel 
(windmolen) 

 

van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v t/m 139, fiche 5, 
rij 3 

Erfdeling  5-4-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik condivident kamer, opkamer, (deel v…) ander deel (o), Hendrik ….. 
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kelder, schuur, ½ aangelag 
(w), Hulsel 

Maas (w), de wed. Peter 
Willems (z), de gem.straat (n) 

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

de wed. Hendrik Versandt (o) 
, Willem Franken (w), Peter 
Roest (z), ander deel (n) 

  ½ den Stokacker (w), 1 lopst. 
30 roeden 

ander deel (o), Peter van den 
Borne (w), Jan Ancem Dircx 
(z), Adriaan Rombouts (n) 

  ½ den Heijlaaren beemdt aan 
de brug (w), 30 roeden 

andere helft (o), de kind. 
Cornelis de Beer (w), de 
kind. Jan Lemmens (z), de 
gemeene heijde (n) 

  groes en ackerlandt, 4 lopst. 
18 roeden aan ’t Lijndt eijndt 
tegenover het huijs 

Cornelis van de Wouw (o), de 
wed. Frans van der Ceelen 
c.s. (w), de gem. straat (z), de 
kind. Cornelis de Beer (n) 

  ½ de Vrijssen acker, 37 ½  
roeden 

de condividenten (o), 
ackerweg (w), ander deel (n), 
de wed. Hendrik Verzandt (z) 

Leemans, Jan condivident keuken, ½ kelder en opkamer 
, stal, schop, ½ aangelag (o), 
Hulsel aan het Leijndt eijnde, 
4 lopst. 30 roeden 

de kind. Peter Sweens (o), 
ander deel (w), de wed. 
Hendrik Versandt (z), de 
gemeente (n) 

  den Weijdries, 1 lopst. 45 
roeden 

de wed. Hendrik Versandt (o, 
z), de condiv. (w), de kind. 
Peter Sweens (n) 

  ½ den Stokacker, 1 lopst. 30 
roeden 

Jan Ancem Dircx (o, z), 
ander deel (w), Adriaan 
Rombouts (n) 

  den Heijdries, 4 lopst. de gemeente (o, n), Anna 
Sweens (w), de wed. Hendrik 
Versandt (z) 

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

de wed. Hendrik Versandt 
(o), de wed. Frans van der 
Ceelen (w), ander deel (z), 
Jan van de Sanden (n) 

  ½ den Vrijssen acker, 37 ½ 
roeden 

de condividenten (o, z), 
ackerweg (w), Dirk van de 
Voort (n) 

  ½ den Heijlaaren beemdt (o) 
naar de brug, 30 roeden 

de kind. Jan Lemmens (o, z), 
ander deel (w), de heijde (n) 

den Hulselsen Armmen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Capittel van Oirschot rentheffer   
den Abt van St. Truijen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v, fiche 5, rij 4 Borgbrief  13-4-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Schots, Hendricus requirant (geb.: Hoogemierde) Ravels  
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  2-5-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Jan * testateur Hoogemierde  
Lemmens, Anneke e.v. * testatrice   
Schoormans, Cornelis e.v. # gelegateerde   
Pasmans, Jenneke # dochter   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v t/m 145v, fiche 
5, rij 4 

Erfdeling  16-5-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Jan condivident keuken, stal, schop, het klijn 
hofken, den middelsten hof, 
½ den dries, ½ ackerlandt in 
het aangelag (z), 3 lopst. 4 ½ 
roeden, Lagemierde, het 
Vloieijnde 

Goijaart Janssen (o), karweg 
(w), de straat (z), andere helft 
(n)  
betr. akkerland: ander deel (n, 
z) 

  ½ den Hangbeemdt (z), 46 
roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
Cornelis Vloemans (z), ander 
deel (n) 

  ½ het Middelste Landt (n), 1 
lopst. 33 roeden 

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

  ca. ¾ den Hoeksen beemdt, 
52 roeden 

de stroom (o), straatje (w), 
Adriaan van de Ven (z), 
Adriaan Otten (n) 

  ½ de Braak (n), 2 lopst. 27 ½ 
roeden 

de heijde (o, w), ander deel 
(z), Cornelis Woestenberg (n) 

  parc. heijveldt in de 
Heijlaaren, 2 lopst. 

de kind. Jan van Dooren (o), 
de condivid. (w), de wed. 
Lambert Verbaandert (z), Jan 
van Dooren (n) 

  30 roeden in het Groot 
heijveldt tussen Lagemierde 
en Hulsel 

 

  den Daalacker en den 
Vonderbeemt  (leengoed van 
den Boogaart) 

 

    
van Beers, Willem momboir   
Strooijbants, Goijaart vader / toeziender   
Strooijbants, (3 onm.kind. *) Goijaart    
de Kort, Jenneke + moeder van * kamer, schuur, hof met het 

klijn stalleke, klijn hofken, ½ 
dries agter aan, ackerlandt 
met ½ ackerlandt (n), 3 lopst. 
48 ½ roeden, Lagemierde, het 
Vloieijnde 

Goijaart Janssens (o), karweg 
(w), ander deel (z, n) 
betr. akkerland: Cornelis 
Willems (n) 

  den Goijenhof, 2 lopst. Jan Otten (o), Adriaan van de 
Ven (w, z), de gem. straat (n) 

  den Schuurmans acker, 57 
roeden 

Nicolaas van Loon (o), 
Augustinus van Ackerveeken 
(z), de heijde (w), Gooijaart.. 
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Janssens (n) 
  ½ den Hangbeemt (n), 46 

roeden 
de heijde (o), de stroom (w), 
ander deel (z), de molenstraat 
(n) 

  ½ het Middelste Landt (z), 1 
lopst. 33 roeden 

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

  ca. ¼ den Hoeksen beemdt, 
ca. 18 roeden over de stroom 

heijvelt (o), de stroom (w), 
Adriaan van de Ven (z), 
Adriaan Otten (n) 

  ½ de Braak (z), 2 lopst. 27 ½ 
roeden 

de heijde (o, w), Cornelis 
Vloemans (z), ander deel (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armmen van Lagemierde rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het klooster van Everbeurde (Averbode) rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  7-5-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonet wed.v. Francis van 
der Heijden 

testatrice (ziek) Lagemierde  

van der Heijden, Jenneke * dochter / gelegateerde   
van der A, Peter e.v. *    
van der Heijden, Annemie # dochter / gelegateerde   
van Ham, Jan e.v. #    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v en 148, fiche 5, 
rij 5 

Verklaring betr. bezittingen  20-5-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Pas, Jan wedn.v. Johanna van 
Spreuwel 

deponent / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde  

de Laat, Willemijn a.s. bruid   
van de Pas, (onm.kind) Jan    
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v, fiche 6, rij 1 Aanstelling voogden  6-5-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Steeven momboir Hoogemierde  
Verspreuwel, Jan momboir   
van de Pas, (onm.kind *) Jan    
van Spreuwel, Johanna + moeder van *   
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Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149 t/m 153v, fiche 6, 
rij 1 

Erfdeling  7-6-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis e.v. *    
Verhagen, Helena * condividente keuken, staal, (deel) schuur 

naast Peter Dijkmans, 2/3 
aangelag en hof, ca. 1 lopst. 
40 roeden, Hulsel aan het 
Voorteijnde 

ander deel (o), de straat (w), 
ander deel (z), Peter 
Dijkmans (n) 

  2/3 het Looijken (o), 3 lopst. 
30 roeden 

den Armmen (o), ander deel 
(w), de wed. Marcelis 
Hendricx (z), Hendrik Dircx 
(n) 

  land het Bieseven, 3 lopst. Wouter van der A (o), de 
kind. Jan Lemmens (w), den 
ackerweg (z), de condivid.(n) 

  het Hooge bieseven met den 
Aardbrand, samen 3 lopst. 30 
roeden 

de wed. Anthonij Verhagen 
(o, n), de gemeente (w), de 
condividenten (z) 

  den Mortel acker, 3 lopst. 45 
roeden 

Macelis Jan Hendricx (o), de 
gem. straat (w), de wed. 
Anthonij Verhagen (z), 
Wouter Klaassen (n) 

  de Distel of Vonderbroek 
beemdt, 52 ½ roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
Peter Willems (z), Peter 
Goutsmits (n) 

  den Grooten beemdt, 4 lopst. 
30 roeden 

de stroom (o), de wed. 
Hendrik Peter Hendricx (z), 
Wouter Klaassen (w), de 
kind. Jan Lemmens (n) 

  de Wielrijt, 1 lopst.  Cornelis Peter van de Sanden 
(o), de heijde (w, z), de Hr. 
Nicolaas Mulders (n) 

  Euwsel land en heijde, 4 
lopst. 30 roeden 

Peter Willems (o), de gem. 
straat (z, w), Peter Goutsmits 
(n) 

  2/3 ’t Nieuwvelt, (n) het 
geheel ca. 2 lopst. 

Adriaan Rombouts (o), de 
heijde (w), ander deel (z), Jan 
van der A (n) 

  het Bogaarts heijveld, 1 lopst. Jan van Beers (o), ackerweg 
(w), de kind. Jan Lemmens 
(z), de condividenten (n) 

  het Bieseven, 2 lopst. 42 r. de condividenten (o), Peter 
Dijkmans (w, n), Cornelis 
Peter van de Sanden (z) 

  ca. ½ lopst. uijt het Beeken 
heijvelt 

weerszijden: 2e kavel 

  ½ het Groot heijvelt of 
Groote Voorschans (n),  1 ½ 
lopst. 

 

  heijvelt in de Hollande, 1 
lopst. 30 roeden 

de heijde (o), Joost 
Huijbregts (z), de heijvelden 
(w), kind. Anth. Verhagen (n) 
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  de Staart beemdt, 1 lopst. 20 
roeden 

Jan van der A (o), Peter 
Goutsmits (w), de wed. 
Anthonij Verhagen (z), Peter 
Dijkmans (n) 

  de Vooreijndsen beemdt, 1 
lopst. 15 roeden 

Jan van der A (o), de 
condivid. (z), de kind. Jan 
Lemmens (n) 

van Vessem, Hendrik Janssen e.v. #    
Verhagen, Hendrina # condividente kamer, (deel) schuur (o), 1/3 

hof en aangelag, ca. 50 
roeden,  Hulsel aan het 
Voorteijnde 

acker tijne het aangelag 
(volgende perceel ) (o), de 
straat (w), Peter Goutsmits 
(z), Peter Dijkmans (n) 

  parceel ackerlandt onder ’t 
aangelag, ca. 1 lopst. 30 r. 

Adriaan Rombouts (o), den 
hof (w), ackerweg (z), de 
kind. Joost Dircx (n) 

  den Jaanen acker, 2 lopst. Wouter van der A (o, n), 
Jacobus Kastelijns (w), 
ackerweg (z) 

  1/3 de Looijkens (w), 1 lopst. 
45 roeden 

ander deel (o, n), de kind. Jan 
Lemmens (w), Cornelis van 
de Wouw (z) 

  den Langen acker, 3 lopst. de gem. wegh (o), de kind. 
Jan Lemmens (w), Wouter 
Klaassen (z), Cornelis Peter 
van de Sanden (n) 

  de Dries voor de brug, 1 
lopst. 21 roeden 

de stroom (o), Wouter 
Klaassen (w), de gem.weg (z) 
, de kind. Jan Lemmens (n) 

  den Kalverbogt dries, 1 lopst. ackerweg (o, w), Cornelis 
Peter van de Sanden (z, n) 

  den Halven beemdt of den 
Waije hof, ruim 1 lopst. 

Jan van der A (o), de wed. 
Hendrik Peter Hendricx (w), 
Peter Dijkmans (z), de 
condividenten (n) 

  den Boogaart, 2 lopst. de wed. Anthonij Verhagen 
(o, z), de wed. Francis van 
der Heijden (w), de Hr. 
Nicolaas Mulders (n) 

  1/3 het Nieuwvelt (z), het 
geheel ca. 2 lopst. 

Adriaan Rombouts (o), de 
heijde (z, w), ander deel (n) 

  de aanstee van Steven 
Laurijssen, 42 ½ roeden 

Wouter Klaassen (o), de gem. 
straat (z), de condiv. (w), Jan 
van der A (n) 

  2 delen heijde in het Beeke 
heijvelt, ca. 1 lopst. 

daartussen : 1e kavel 

  ½ de Groote Voorschans of 
Groot heijveldt (z), 1 lopst. 
30 roeden 

Cornelis Peter van der 
Sanden (o), ackerweg (z), de 
kind. Jan Lemmens (w), 
ander deel (n) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer sHertogenbosch  
den Heer van Oirschot rentheffer   
den Abt van St. Truijen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154 t/m 160v, fiche 6, 
rij 1 

Verhuur wind- koren en boekweitmolen, 
Lagemierde 

30-6-1791 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenberg, Cornelis Jan verhuurder Tilburg  
Sels, Cornelis huurder (wonende : Senderlo) 

(Tessenderlo) 
 

van Oerle, Johannis huidige gebruiker wind- kooren en boekwijt 
moolen, Lagemierde met de 
huijsingen, schuur, bakhuijs, 
turfschop, landerijen 

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Lichtemis pacht  sHertogenbosch  
  ’ t Princenbosch (hout uit-)  
Sels, Jan Baptist broer / borg Ravels  
Sels, Francis broer / borg Mercxplas (Merksplas)  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160v t/m 162v, fiche 
6, rij 3 

Verhuur  19-7-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Doesburgh, Norbert verhuurder Tilburg  
van de Sanden, Cornelis * mede verhuurder Lagemierde  
Peeters, Adriaan huurder / reeds 

gebruiker 
huijsinge, stallinge, schuur 
etc., hof en aangelag, acker 
en weijlanden, Dun onder 
Hilvarenbeek 

 

  uitgezonderd t.b.v. *: kamer, 
schaapskooi, ¼ goederen  

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Machtiging aan toonder t.b.v. verheffing 
leengoed 

 26-7-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan e.v. * (ca. 37 jr.) constituant Hoogemierde  
van Hees, Elisabet *    
Raede en Leenhoove van Brabandt  sGravenhage  
  1/3 in 4 bunderen met huijs 

en hof genaamt den Singel, 
met 2 manschappen, 
Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

 

van Hees, Jan Peter vader / vroeger eigen.   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v, fiche 6, rij 3 Aanstelling voogden  5-8-1791 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jacobus momboir   
de Beer, Cornelis den jongen toeziender   
Kastelijns, (4 onm.kind. * ) Jan +  Hulsel  
de Beer, Johanna moeder van *   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Overeenkomst / huwelijksvoorwaarden  5-8-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jacobus momboir / part. enerz.   
de Beer, Cornelis den jongen momboir / part. enerz.   
Kastelijns, ( 4 onm.kind. *) Jan + partij enerzijds   
de Beer, Johanna moeder van * / bruid / 

partij anderzijds 
  

Dircx, Jan Jan bruidegom / partij 
anderzijds 

  

van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v t/m 166v, fiche 
6, rij 3 

Verhuur  29-9-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Havermans, Willem  verhuurder Dun onder Hilvarenbeek  
Hermans, Bernardus huurder / reeds 

gebruiker 
(wonende: Diessen)  

  huijzinge, stal, schuur, etc., 
hof en aangelag, te Dun, 
percelen acker- weij- en 
heijlanden, deels Lagemierde 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  30-9-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan momboir /verhuurder 
i.n.v. 

  

van den Heuvel, (onm.kind *) Willem +    
Moonen, Margo + # moeder van *   
Joossen, Adriaan 2e e.v. # vader / voogd / 

verhuurder i.n.v. 
  

Joossen, (onm.kind *) Adriaan    
Govaerts, Jan Francis huurder (wonend: Lagemierde)  
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  huijzinge, hof en aangelag 
etc., Hoogemierde op het 
Hoog 

 

den Armmen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
Verbaandert, Jan borg   
Swaans, Peter borg   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Voorafrekening legaat  3-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Adriaan    
Swaanen, Geertruij *    
van Beers, Willem e.v. *    
Swaanen, Hendrik vader   
Swaanen, Cornelis    
Verhagen, Anthonij schepen Lagemierde  
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport van roerende goederen  3-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Hendrik transportant   
Swaanen, Cornelis zoon / verkrijger   
Swaanen, Adriaan zoon   
Swaanen, Geertruij * dochter   
van Beers, Willem e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171 t/m 175, fiche 6, 
rij 4 

Erfdeling  6-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem condivident huijzinge, hof, 45 roeden, 
Hoogemierde, het Kuijlders 
roode 

Hendrik Pieter Verbaandert 
(o, n), Jan Pasmans (z), de 
straat (w) 

  ½ perc. ackerland in de 
aansteede (o), 1 lopst. 38 ¾ r. 

Hendrik Pieter Verbaandert 
(o, z), ander deel (w), de 
straat (n) 

  bijna ½ de Agterste Beeken 
(w), 1 lopst. 3 roeden 

ander deel (o), Cornelis van 
den Heuvel (w), Jan Pasmans 
(z), de kind. Jacobus Staats 
(n) 

  den dries agter den hof, 2 
lopst. 7 roeden 

de condivident (o, w), Willem 
Huijbregts (z), Hendrik Peter 
Verbaandert (n) 

  ½ in 1 lopst. 40 roeden in den 
beemd over de A (n) 

kind. Jan Leesten (o), de 
stroom (w), ander deel (z) …. 
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Jan Pasmans (n) 
  ½ in ¾  het Lankven (w), 1 

lopst. 9 ¾ roeden 
ander deel (o, z), den 
Armmen (w), de Kruijsvelden 
(n) 

  het Voorste Schutje, 1 lopst. 
39 roeden 

Hendrik Peter Verbaandert 
(o), de condivident (w), 
Willem Huijbregts (z), Jan 
Pasmans (n) 

  ½ parc. heijveldt aan den 
Breevensen dijck (n), 1 lopst. 
45 roeden 

de kind. Hendrik Hermans 
(o), ander deel (w), de gem. 
heijde (n, z) 

  den Voorsten Beekacker, 19 
roeden 

Hendrik Peter Verbaandert 
(o, z), de condivident (w), 
Hendrik Hendrik Verbaandert 
(n) 

  den Beemd aande Vonderpat, 
1 lopst. 33 roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
Jan Baptist Lemmens (z), den 
Vonderpat (n) 

  het Looken heijveld, 1 lopst. 
30 roeden 

de wed. Thomas van de 
Sanden (o), ’t klooster van 
Everbeurde (Averbode) (w), 
Jan Joseph Lemmens (z), de 
gem. straat (n) 

  heijveldt aan de Hoolstraat, 1 
lopst. 40 roeden 

de gem. straat (o), Adriaan 
van Hees (w, z), Hendrik 
Hendrik Verbaandert (n) 

  en Bogt, 1 lopst. 40 roeden Jan Jacobus Luijten (o, w), de 
condivident (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer sHertogenbosch  
de kerk van Hoogemierde renthefster   
Martens, Peternel * condividente   
Luijten, Jan Baptist e.v. *  ½ parceel in de aansteede (w) 

, 1 lopst. 38 ¼ roede, 
Hoogemierde in het Kuijlders 
Roode 

de condiv. 1e kavel (o, w, z), 
de gemeene straat (n) 

  ruijm ½ den Agtersten 
Beekacker (n), ca. 1 lopst. 18 
roeden 

Jan Pasmans (o, z), ander 
deel (w), Jacobus Staats (n) 

  ½ in 1 lopst. 40 roeden in den 
Beemdt over de A 

de kind. Jan Leesten (o), de A 
(w), Willem Jacobs (z), ander 
deel (n) 

  ½ van ¾  in het Lank ven, 1 
lopst. 9 roeden 

Willem Huijbregts (o), ander 
deel (w), Jan Pasmans (z), de 
Kruijsvelden (n) 

  ½ heijveld aan den 
Breevensen dijk (w), 1 lopst. 
45 roeden 

ander deel (o), Jan Jacobus 
Luijten (w), de heijde (z, n) 

  de Oppert, 2 lopst. 43 roeden Hendrik Wittens (o), Hendrik 
Hendrik Verbaandert (w), Jan 
Jacobus Luijten (z), Willem 
Huijbregts (n) 

  het Eersel aan de Voortstraat, 
30 roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
de kind. Hendrik Jan 
Hermans (z), Hendrik 
Wittens (n) 

  het Bugtje, 45 roeden de gem. straat (o, w, z), de 
Abdije van Everbeurde (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
175v en 176, fiche 6, 
rij 5 

Borgbrief  13-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Cornelis Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Arendonk  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v en 177, fiche 6, 
rij 5 

Borgbrief  5-11-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peter requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Dordrecht  
van der Celen, Peter (van der Ceelen) schepen   
van der Voort, Dirk schepen   
Verhagen, Anthonij loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177 en 177v, fiche 6, 
rij 5 

Borgbrief  19-12-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen Lagemierde  
Leesten, Francis schepen   
Ruevens, Nicolaas (Roevens) requirant Poppel  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178, fiche 6, rij 5 Aanstelling voogden  2-1-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Joseph vader / toeziender   
Luijten, Wouter momboir   
Lemmens, (4 onm.kind. *) Jan Joseph    
Schoormans, Goverdina + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v en 179, fiche 7, 
rij 1 

Testament  30-1-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baaijens, Jan Anthonij * (Beijens) testateur Hoogemierde  
Schoormans, Catharina e.v. * testatrice (ziek)   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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179v, fiche 7, rij 1 Borgbrief  4-4-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van de Sanden, Willem requirant Poppel  
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  6-4-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen Lagemierde  
Leesten, Francis schepen   
Verhagen, Jan requirant (geb.: Lagemierde) Ginneken  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181 en 181v, fiche 7, 
rij 1 

Testament  10-4-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Marinus testateur (ziek) Hulsel  
van der Heijden, Anna Maria wed.v. 
Marcelis Hendricx 

stiefmoeder / 
erfgename 

  

Hendricx, Jan broer / erfgenaam   
Hendricx, Catharina zuster / erfgename   
Hendricx, Dingena idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182, fiche 7, rij 1 Borgbrief  15-4-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
van de Voort, Dirk schepen   
van der A, Catharina e.v. * requirante ( wonend: Hulsel ) 

Hilvarenbeek 
 

Franken, Willem den jongen *  (geb.: Hoogeloon)  
Franken, Cornelis zoon / requirant   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182v, fiche 7, rij 1 Borgbrief  19-4-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Wittens, Adriaan schepen   
van Helmondt, Maria Catharina requirante (geb.: Hoogemierde ) 

Turnhout 
 

van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
183 en 183v, fiche 7, 
rij 1 

Borgbrief  19-4-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Gevel, Servaas requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Netersel  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v t/m 184v, fiche 
7, rij 1 

Verklaring betr. nalatenschap / 
bezittingen  

 22-4-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosen, Adriaan wedn.v. Margo 
Moonen 

a.s. bruidegom Hoogemierde  

van den Bergh, Goverdina a.s. bruid   
Joosen, (onm. kind *) Adriaan    
van den Heuvel, (onm.kind *) Willem    
Moonen, Margo + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185 en 185v, fiche 7, 
rij 2 

Borgbrief  5-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Elisabet requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Chaam  
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185v en 186, fiche 7, 
rij 2 

Machtiging  i.v.m. aanstelling als 
drossaard 

 19-6-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Johannis secretaris / drossaard 
van * / constituant 

Hooge- Lagemierde en 
Hulsel 

 

  * Hilvarenbeek, Diessen, Riel 
en Westelbeers 

 

Alsche, George Fredrik procureur  voor  #/ 
gemachtigde 

  

Raade en Leenhove van Braband #  sGravenhage  
Leesten, Jan Francis schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Verhagen, Anthonij loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185v t/m 189v, fiche 
7, rij 2 

Erfdeling  22-6-1792 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooris, Jan * condivident   
Sweens, Meggel e.v. * mede condividente huijs, stal, schuur, schop, hof, 

aangelag, ca. 18 lopst. 27 
roeden, Lagemierde aan den 
Braakhoek 

ander deel (o), (vrouw v.) Jan 
Baptist van Loon (w), de 
wed. Jan Arn. Aarts (z), de 
straat (n) 

  den Looacker, 37 roeden Wouter Versant (o), de wed. 
Peter Willems (w), Embregt 
Lemmens (z), Hendrik de 
Proost (n) 

  het Raakschot, 1 lopst. 50 
roeden 

de wed. Jan Arnoldus Aarts 
(o), den hooijberg (w), Jan 
van Dooren (z), de kind. 
Hendrik van de Sanden (n) 

  het heijvelt agter de Beeken 
of den Postelsen kant, 2 lopst. 
30 roeden, Hulsel 

Corstiaan Roevens (o), de 
heijvelden (w), de Venne (z), 
de molenstraat (n) 

  ½ den Donkbeemd naast de 
heijde, 41 ¼ roeden in de 
Donken 

de heijde (o), ander deel (w), 
Jacobus Maas (z), de wed. 
Jan Arnoldus Aarts (n) 

  den Hoogenbogt, 1 lopst.  
18 ½ roeden 

Corstiaan Roevens (o), 
Adriaan van de Sanden (w), 
de wed. Jan van Beers (z), 
den ackerwegh (n) 

  het Heijvelt bij Cornelis 
Gooris, 50 roeden 

Corstiaan Roevens (o), 
Adriaan van de Sanden (w), 
Cornelis Snellaarts (z), de 
wed. Jan van Beers (n) 

  den Weijkdonk, 4 lopst. 4 
roeden naast Dun 

de heijde (o), Jan van Rooij 
(w, n), den Armmen (z) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer sHertogenbosch  
Gooris, Paulus ^ condivident het klijn woonhuijsken met 

het hofken, Lagemierde aan 
den Braakhoek 

de straat (n), andere delen (o, 
w, z) 

  den Peters dries en Pair dries 
in het aangelag met den 
houtwal , samen ca. 8 lopst. 
20 roeden 

Corstiaan Adriaans (o), ander 
deel (w), de wed. Jan 
Arnoldus Aarts (z), ander 
deel  (n) 

  ½ den Donkbeemdt naast de 
stroom, 41 ¼ roeden in de 
Donken 

ander deel (o), de stroom (w), 
Jacobus Maas (z), de wed. 
Jan Arnoldus Aarts (n) 

Fabrie, Catharina e.v. ^    
Gooris, Marten + # vader / erflater   
van de Sanden, Anthonet + e.v. #  moeder / erflaatster   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Testament  2-7-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurincx, Megiel * (Michiel) testateur Hoogemierde  
Miertmans, Anna e.v. * testatrice   
Lurincx, Lambert jongste zoon   
Lurincx, Engelina # dochter   
Verbaandert, Jan e.v. #    



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 113 
door E.A.M.Verspaandonk 

 40

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191v, fiche 7, rij 3 Aanstelling voogden  25-7-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis momboir   
van der Heijden, Corstiaan toeziender   
Hendricx, (7onm.kind.*) Marcelis Jan +    
van der Heijden, Anna Maria moeder van * Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Staat en inventaris o.a. paard, 3 ossen, 4 melkbeesten, 
varken, 31 schapen, 9 biestokken 

26-7-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Anna Maria wed.v. 
Marcelis Jan Hendricx 

inventarisante Hulsel  

Hendricx, (7 onm.kind. ) Marcelis Jan    
Smits, A.C. koopman / debiteur Dessel (wol)  
Hendricx, Dingena dochter 1e huw. / 

creditrice 
  

van de Voort, Pieter knecht / crediteur   
Willems, Francis knecht / crediteur   
Mulders, Hr. Nicolaas crediteur   
 pastoor / kerk / credit.   
Hendricx, Jan Marcelis momboir   
van der Heijden, Corstiaan momboir   
Huijbregts, Willem president   
Verhagen, Anthonij schepen   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196v t/m 198, fiche 7, 
rij 4 

Verklaringen betr. voortdurende 
dronkenschap en agressie 

 20-9-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rees, Hr. Rocus * predikant / deponent Lagemierde  
Schweitzer, Theresia e.v. * deponente   
van Meerten, Leonard  requirant   
van Meerten, Lambertus requirant   
van Meerten, Justinus Cornelis requirant   
van Meerten, Martinus Adrianus aangeklaagde inwonend bij *  
Tielen, juffr.  inwonend bij *  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 196v en 197, 
fiche 7, rij 3 

Brief (gericht aan secretaris ?) verzoek om getuigenverklaringen 
betr. bovenstaande 

10-9-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Meerten, Martinus Adrianus aangeklaagde Lage Mierde  
Rees, Hr. (en huisvrouw) gevraagd als getuigen   
Ackerwijck, W.C. verzender sHertogenbosch  

 

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

Verklaringen betr. voortdurende 
dronkenschap en agressie 

 22-9-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobus, Lucas  ca. 40 jr. deponent Lagemierde  
van der A, Peter  32 jr. deponent   
Swaans, Lambert ca. 27 jr. deponent / eerder 

knecht bij * 
  

Rees, Hr.* predikant   
van Meerten, Leonard requirant   
van Meerten, Lambertus requirant   
van Meerten, Justinus Cornelis requirant   
van Meerten, Martinus Adrianus aangeklaagde  (inwonend bij *)  
Tielen, juffr.  (inwonend bij *)  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v en 200, fiche 7, 
rij 4 

Aanstelling voogden  4-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Hendrik Janssen momboir Hulsel  
Aarts, Anthonij toeziender Hoogemierde  
Aarts, (onm. kind 2e huw. *) Anthonij    
van Laarhoven, Anna Marens + moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verklaringen betr. voortdurende 
dronkenschap en agressie 

 8-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rees, Hr. Rocus * predikant / deponent Lagemierde  
Schweitzer, Theresia e.v. * deponente   
Swaans, Lambert arbeider / deponent   
Rinkels, Jan deponent   
van Meerten, Leonard requirant   
van Meerten, Lambertus requirant   
van Meerten, Justinus Cornelis requirant   
van Meerten, Martinus Adrianus aangeklaagde (inwonend bij *)  
Tielen, mej.  (inwonend bij *)  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
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Verhagen, Anthonij schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203, fiche 7, rij 5 Borgbrief  11-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Hest, Peternella requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) 

Hilvarenbeek 
 

Hermans, Peter den jongen a.s. bruidegom   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v, fiche 7, rij 5 Aanstelling voogden  19-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Adriaan Peter momboir Diessen  
van Gompel, Gerardus toeziender Bladel  
Hendricx, (4 onm.kind. *) Hendrik Peter 
+ 

   

van Gompel, Peternel moeder van * Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204 t/m (206v), fiche 
7, rij 5 

Staat en inventaris  19-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gompel, Peteronella wed.v. 
Hendrik Peter Hendricx 

inventarisante Hulsel  

Hendricx, Adriaan Peter momboir / requirant   
van Gompel, Gerrardus idem   
Hendricx, (4 onm.kind.) Hendrik Peter    
van Oirle, Jan crediteur (brood en winkelwaren)  
Verpannen, (erfgen.) Jan crediteuren   
Janssen, Jacobus crediteur / rentheffer   
 borgemr. / crediteur   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1 Index  1788 -1792 

 
Einde augustus 2010 

 
 
 


