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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 2 
t/m 5 

Transport  24-12-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan verkoper / voogd   
van den Heuvel, Catharina verkoopster   
Verbaanderd, Hendrik Peter toeziender   
van den Heuvel, (2 onm.kind. *) 
Anthonij + 

 Hoogemierde  

Dirkx, Maria + moeder van *   
Haanegraaff, Adriaan koper huijzinge, hof, Hoogemierde, 

ca. 1 lopst. (nieuw erve) 
de gemeente (o, w), de straat 
(z), de wed. Willem 
Huijbregts (n) 

Verhaagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, J.B. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 6 
t/m rij 2, foto 5 

Verkoop onr. goederen  10-12-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan verkoper / voogd   
van den Heuvel, Catharina verkoopster   
Verbaanderd, Hendrik Peter toeziender   
van den Heuvel, (2 onm.kind. *) 
Anthonij + 

 Hoogemierde  

Dirkx, Maria + moeder van *   
Haanegraaff, Adriaan koper huijzinge, hof, Hoogemierde, 

ca. 1 lopst. (nieuw erve) 
de gemeente (o, w), de straat 
(z), de wed. Willem 
Huijbregts (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 6 
t/m 8 

Transport  28-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peter verkoper Turnhout  
Huijbregts, Peter * koper goederen te Hoogemierde  
Willems, Engelina e.v. *    
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan idem   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 9 
t/m 12 

Transport  19-1-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Peter * verkoper   
van Loon, Adriaantje e.v. *    
van de Sande, Adriaan # koper   
Naaijkens, Johanna e.v. #  ½ den Hoekacker, 1 lopst. 1 

roede, Lagemierde 
Peter Adriaansen (o), 
Cornelis Swanen (w), 
Hendrik van Loon (z), 
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Adriaan van de Sande c.s. (n) 
  ½ den Gullenhoek voor de 

Aa, 1 lopst. 4 roeden 
het straatje (o), de stroom (w) 
, Clazina Willems (z),de wed. 
Cornelis Wilbort Willems (n)  

de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schepen   
Swanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 1 
t/m 4 

Transport  16-6-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Ida wed.v. Willem de Laat + verkoopster Lagemierde  
…….., wed.v. Jan van Rooij koopster ½ den Buijtenman, 1 lopst.  

1½ roede, Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

de verkrijgster (o, z), de 
transportante (w, n) 

Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Box, H. (secretaris)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 5 
t/m rij 4, foto 1 

Erfdeling betr. 1e kavel 5-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Hendrik condivident   
Swaans, Peter e.v. *    
van Loon, Adriaantje * condividente huijsplaats met den hof, 34 

roeden, schuur, ged. v.d. stal, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 

Hendrik van Loon (o, n), Jan 
Mercx (z), de gem. straat  (w) 

  ½ de Aanstede (n), 2 lopst. 15 
roeden 

 

  ½ den Hoekacker (n), 1 lopst. 
1 roede 

 

  ½ het Beemdeke agter de 
Aanstede (z), 1 lopst. 12 ½ r. 

 

  ½ het Beemdeke aan het 
Rauken, 47 ½ roeden 

 

  ½ de Wairstart (n), 2 lopst. 14 
roeden 

 

  ½ land in het Heijvelt (n), 1 
lopst. 2 roeden 

 

  ½ den Waterlaat (z), 1 lopst. 
3 ½ roeden 

 

  ½ den Gullenhoek voor de 
Aa, 1 lopst. 4 roeden 

 

  den Voorsten Aartsacker, 1 
lopst. 

Jan E. Lemmens  (o), de kind. 
Antonij Pasmans (w), de wed. 
Cornelis Wilbort Willems (z), 
Jan van Doorn (n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Geestelijk Comptoir idem   
de Abdije van Everbode renthefster   
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Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 2 
t/m 4 

Schuldbekentenis / gelofte  7-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan den ouden debiteur / gelover Hoogemierde  
van Leend, Anna Maria geldschietster / creditr.   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 5 
t/m 7 

Transport  4-5-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter verkoper Hoogemierde  
Janssens, Maria wed.v. Willem 
Huijbregts + 

koopster huijs, hof, nieuw velt agter de 
schuur, 3 lopst. 39 roeden, 
Hoogemierde 

de straat (o), Jan de Hont (w), 
de straat  (z, n) 

  parc. ackerland in het 
Aangelag, 35 roeden 

de straat (o), de Waterlaat (w) 
, Maaskens dijk (z), de 
koopster (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 8 
t/m rij 5, foto 1 

Erfdeling betr. 1e kavel 7-6-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan condivident 2e kavel 1/3 steede, landerijnen, 
Hoogemierde 

 

Huijbregts, Peter e.v. *    
Willems, Engelina * condividente 1e kavel 2/3 steede etc., huijsinge, 

schuur, bakhuijs, schop 
Jan van den Heuvel (o), 
Jacobus Dijkmans (w), ander 
deel (z), de straat  (n) 

  heijde en het Huijsven 
(water) 

 

  2/3 den Beemd op Hongeren de stroom (o), ander deel (w), 
Matijs van den Berg (z), 
Adriaan Antonius (n) 

Box, H.    
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 2 
t/m 4 

Transport  7-10-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Paridaans, Hendrina wed.v. Gert 
Adriaansen + 

verkoopster   

Martens, Willem koper ½ den Beekacker, 50 roeden, 
Hoogemierde, het 
Kuldersroode 

de wed. Willem Huijbregts 
(o), Hendrik Peter 
Verbaandert (w), de wed. 
Hendrik Hendrik Verbaandert 
(z), de gem. straat (n) 

Verhagen, B. schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hendrix, Jan M. schepen   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 5 
t/m 7 

Transport  7-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leent, Anna Maria verkoopster Hoogemierde  
van Leent, Jan verkoper   
Huijbregts, Jan den ouden koper den Langen acker, 1 lopst. 

27½ roeden, Hoogemierde 
Josephus van Giesbergen (o, 
n ), Cornelis van den Heuvel 
(w), Jan Cools (z) 

Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 8 
t/m fiche 2, rij 1, f. 1 

Transport  7-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Hendrik e.v. * verkoper   
Willems, Meggelina *    
Willems, Peter koper   
Willems, Jan idem   
Willems, Norbert idem   
Willems, Petronella # koopster   
Vingerhoets, Antonij e.v. #  1/6 huijs, aangelag, 1 lopst. 

15 roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Jan van Doorn (o), de gem. 
straat (n, w), de 2 kind. 
Hendrik van de Sande (z) 

  1/6 heijvelt in den 
Guldenhoek, 2 lopst. 36 r. 

de heijde (o) 

  1/6 Land in het heijvelt  
  1/6 Land / groes in de Knol, 2 

lopst. 4 roeden 
 

  1/6 het Driesken in ’t heijvelt 
van Prijn van der Linden, 1 
lopst. 

 

  1/6 van 1/3 in den Dries aan 
het verbrant huijs, 40½ roede 

 

  1/6 den Kerken acker, 2 lopst. 
49 roeden 

 

  1/6 en Meulendries, 2 lopst. 
33 roeden 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
Verhagen, Bartel schepen   
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Swanen, Cornelis schepen   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 2 
t/m 7 

Erfdeling betr. 2e kavel 7-6-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan condivident 2e kavel 1/3 steede etc., oud huijs, 
schop, Hoogemierde 

Wouter Sneijders (o), ander 
deel (w), Jan van den Heuvel  
(z), de straat  (n) 

  den Buldacker of den  acker 
agter de pat 

Jan van den Heuvel (o), 
Hendrik Wittens (w), de kind. 
Lambert Jacobus van den 
Borne (z), ander deel (n) 

  1/3 beemd op Hongeren ander deel (o), de heijde (w), 
Matijs van den Berg (z), 
Adriaan Antonius (n) 

  3 lopst. in het Huijven (z)  
Huijbregts, Peter e.v. *    
Willems, Engelina * condividente 1e kavel 2/3 steede etc.  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 8 
t/m 10 

Transport  7-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leent, Jan verkoper Hoogemierde  
van Leent, Anna Maria verkoopster   
Martens, Willem koper 1/24 erfstede, huijsinge, 

stallinge, schuur, schop, hof 
en aangelag, landerijnen, 
Hoogemierde in het 
Kuldersroode 

 

Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H.    

 

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

Voogdij  24-11-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan voogd   
Verbaanderd, Hendrik Peter toesiende voogd   
van den Heuvel, (2 onm.kind.*) 
Anthonij + 

   

Dirkx, Maria  moeder van *   
van den Heuvel, Johanna *    
van den Heuvel, Maria *    
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Swaanen, C. loco secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 2, rij 2, foto 2 
t/m 12 

Verkoop onroerende goederen betr. 2e koop 14-5-1804 en  
28-5-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurincx, Migiel + * erflater   
Mierdmans, Anna + (e.v.* ?)  erflaatster   
………. erfgen. / verkopers   
Huijbregts, Peter voogd / verkoper   
Lemmens, Jan B. M. idem   
Lurincx, (onm.kind) Migiel  Hoogemierde  
Hoosemans, Johan Franciscus koper heijvelt het Grut, 25 roeden de gem. straat (o), Cristiaan 

Verbaandert (w), den 
molendijk (z), Hendrik Peter 
Verbaandert  (n) 

Bosmans, Balt. inzetter   
Huijbregts, Wouter borg / schepen   
Martens, Willem borg / schepen   
Verhagen, Bartel schout civiel   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 1 
t/m rij 4, foto 4 

Staat en inventaris (boedelbeschrijving)  12-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Johanna wed.v. Peter 
van der Aa + 

inventarisante Lagemierde  

van der Aa, (onm.kind ) Peter    
……., wed.v. Jan van Ham debitrice   
van de Zande, Wouter crediteur (huur)  
Naaijkens, Wilbort idem (o.a. haver)  
van Hees, Arn. idem   
Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Math. idem (winkelwaren)  
Otten, Jan idem   
Tops, Arnoldus idem   
Biekens, Peter idem (arbeidsloon)  
Naaijkens, Jan idem   
va Akkerveken, Peter idem (arbeidsloon)  
Verhagen, Antonij idem   
 dienstmeid / creditrice (huur)  
van Ham, Francis knecht / crediteur   
Brands, ….. hospes / idem ‘de Toerkar’ , Loon op Zand  
……, wed.v. Cornelis Fransis van der 
Heijden 

creditrice   

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 5 
t/m 7 

Transport  9-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Jan verkoper Hoogemierde  
Panioel (Panjoel), Hendrik koper het stedeke van Embregt 

Dijkmans, 1 lopst. 28 roeden, 
Hendrik van de Sande (o), de 
gem. weg (w), de verkoper 
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Hoogemierde, de Stad (z), Lambert en Meggel van 
den Borne (n) 

Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 8 
t/m 10 

Transport bij erfwisseling 15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., wed.v. Willem Huijbregts transportante Hoogemierde  
Martens, Willem verkrijger den Halven Beekakker, 50 

roeden, Hoogemierde 
de kind. Jan Geerts (o), de 
transportante (w), de wed. 
Hendrik Verbaanderd (z), de 
gem. straat (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan Bapt. Marte schepen   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 1 

Transport bij erfwisseling 15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem transportant Hoogemierde  
van Hooff, Jan verkrijger ¼ aanstede, 38 ½ roeden, 

Hoogemierde 
Jan Baptist Luijten (o), Jan 
van Hooff (w), Willem 
Martens (z), de gem. straat 
(n) 

  stuk heijveld, 30 roeden Cornelis Hermans (o, n), Jan 
Fransen (w), Hermanus 
Dijkmans (z) 

Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan M. schepen   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   

 

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

Transport bij erfwisseling 15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Jan transportant Hoogemierde  
Martens, Willem verkrijger den Beekakker, 39 roeden, 

Hoogemierde 
Hendrik Peter Verbaanderd 
(o), de verkrijger (w, z), de 
wed. Hendrik Verbaandert (n) 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 5 
t/m 7 

Transport bij erfwisseling 15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem transportant Hoogemierde  
……, wed.v. Willem Huijbregts verkrijgster de halve Hoffstad, 57 ½ 

roeden, Hoogemierde 
de straat (o), de Bataafse 
Republiek (w), de verkrijgster 
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(z), de kind. Jan Josephus 
Lemmens (n) 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 8 
t/m fiche 3, rij 3, f. 4 

Verkoop van roerende goederen  21-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aards (Aarts), Arnoldus verkoper Lagemierde  
Aarts, Jan koper (scherfbak)  
Aarts, Jan Arn. koper / borg (griessel, moespot, papketel, 

leijke etc., haargetouw, 
koeijketel, kast, trog, tafel,  
speurie, hooi, boekweitkaf ) 

 

Aarts, Jan Baptist idem (handketeltje, standt)  
Aarts, Jan Baptist de jonge idem (rieken)  
Aarts, Wouter idem (tinnen schotel 2x,)   
Aben, Cornelis idem (kast)  
Bakkers, Cornelis idem (kreugen)  
van Beers, Jan idem / borg (spaa)  
Casteleijns (Casteleins), Jan idem / borg (trekpot)  
van Casteren, Jacobus idem Reusel (koe)  
Claassen, Wouter idem (zaal en light, hoogkar)  
Dijkmans, Embregt borg   
Deijkmans (Dijkmans), Jan Baptist koper (oud ijser)  
Goris, Jan Maarte borg   
Hoemans, Bart koper (rommel)  
Lauvrijse (Lauwreijsen), Peter idem (strijkeijser, manden etc.)  
Leemans, Hendrik idem (theeketel)  
Lemmens, Jan idem / borg (vat)  
Lemmens, Jan Jacobus borg   
van Loon, Nicolaas koper (ashoop)  
Luijten, Antonij idem (kuijpje, seijsies en haaken)  
Maas, Adriaan idem (koeijbak)  
Maas, Hendrik idem / borg (ploeg)  
Maas, Hendrik borg Hulsel  
Mollen, Johanna koopster (spinnewiel)  
Otte, Jan bieder   
Paridaans, Antonij koper (hagten, ossejok)  
Paridaans, Steeven idem (aardkar)  
van Rijthooven, Cornelis idem (haal en tang)  
van de Sande, Adriaan borg   
Schots, Pieter bieder   
Verbaandert, Jan borg   
Vosters, Jan koper (os)  
Vugts (Vughts), Adriaan idem (boterteijl, koe)  
Willems, Cornelis Peeter borg   
Willems, Cornelis Wilbort koper (3 schoppen)  
van de Wouw, Cornelis idem (koeijbak)  
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Waater, Abraham schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 5 
t/m 10 

Verhuur  4-9-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

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

hof en aangelag, landerijen, 
Hoogemierde 

 

Moonen, Dirk huidige gebruiker   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mathijs schepen   
van Heusden, J. (secretaris)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 11 
t/m rij 4, foto 1 

Verkoop / transport  26-11-1708 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Ende, Wouter verkoper / momboir   
Sas, Geraert idem   
Janssens, Joost (i.n.v. vrouw) idem   
de Roover, Peeter (i.n.v. vrouw) idem   
de Roover, Andries (i.n.v. vrouw) idem   
Grielis, Jan toesiender / verkoper   
van den Ende, (onm. kind) Hendrina +    
van den Borne, Lambrecht * koper   
Wittens, Hendrina e.v. * koopster de Kleijne Maesacker  
Schuurmans, Dielis president   
Leijtens, Claes schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 2 / 3  Verklaring betr. koop van een paard concept 10-12-1612 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Dionijs Huijbrecht schepen Mierde (Vrijheijt -)  
………., Jan verkoper / deponent   
Handericx, Handerick die men noempt 
Black 

koper   

Fabrij, Nic. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 4 
t/m 6 

Verkoop / transport  1-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rinkels, Jan *  verkoper Hulsel  
Paridaans, Cornelia e.v. * verkoopster   
Franken, Willem koper ½ het Nieuw Eusel, 2 lopst. 

15 roeden, Hulsel aan den 
Heijkant 

de gemeente (o), de wed. 
Hendrik Versant (w, n), de 
andere helft (z) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. (secretaris)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 3, rij 4, foto 7 
t/m 11 

Testament  copie d.d. 1771 9-9-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Trouille, Godefridus notaris sGravenhage  
Masson, Johannes * meester paruijkmaker 

(pruikenmaker) / 
testateur 

  

Patronus, Catharina e.v. * testatrice  in kraambed van eerste kind  
Masson, Lena zuster / oudste dochter 

van # 
  

Masson, Abraham #    
Patronis (Patronus), Isabella oudste zuster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 12 
t/m rij 5, foto 5 

Erfdeling betr. 2e kavel 4-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik condivident    
Leemans, Jan idem   
Leemans, Adriaantje * condividente   
van der Aa, Jan e.v. *    
van Hest, Jenna # condividente   
van Hest, Peternella # idem   
Leemans, Jenne + e.v. ^ moeder van #   
van Hest, …… ^    
Leppens, Baltus ## condivident    
Dirks, Elisabet Ansem wed.v. Jan 
Leppens 

moeder v. **/ voogdes   

Leppens, (5 minderj. kind.**) Jan condividenten   
Leppens, Pieternella condividente   
Leppens, (kind. v. ) Maria + condividenten 

2e kavel 
  

van der Aa, Ansem Dirk (i.n.v.)    
Leppens, (kind v. ) Josijn condivident(e)  

2e kavel 
2/3 het Aangelag, Hulsel, ca. 
2 lopst. 52 roeden 

Gozewinus van de Wouw (o), 
ander deel (w) 

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

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

Hendrik Versant (o), den 
Armen van Netersel (w) 

  ½ den Vreijsen acker (z), 
37½ roeden 

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

Verhagen, Anthonij Bartel schepen / gek. momb.   
van der Zanden, Catharina e.v. ##    
Dirx (Dirks), Pieter Ansem wedn.v.  
Maria Leppens 

   

van der Ceelen, Peter schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 6 
t/m fiche 4, rij 1, f. 1 

Verkoop / transport bij vonnis 13-9-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Jacobus vorster / gemacht./ 
verkoper 

  

Vromans, Jan winnende partij   
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Willems, Jan eigenaar / transportant Hulsel  
den Armen van Netersel verkrijger huijsinge, hof en aangelag, 8 

lopst. 2 roeden, Hulsel 
de kind. Adriaan van der A 
(o), Gosewinus van de Wouw 
(w), de gem. straat (z), Corn. 
de Beer (n) 

  den Dries, 4 lopst. 25 roeden de kind. Adriaan van der A 
(o, z), de gemeente (w), deze 
goederen (n) 

  het Hoog Looijken, 1 lopst. de wed. Frans van der Ceelen 
(o), Maarte Goris (w0, 
Adriaan Rombouts (z), de 
kind. Adriaan van der A (n) 

  land den Vrijsen acker, 1 
lopst. 45 roeden 

de kind. Jan Leppens (o, n), 
Cornelis de Beer (w), 
Hendrik Versandt (z) 

  ½ land het Looijken, 1 lopst. 
30 roeden 

Hendrik Versandt (o), Maarte 
Goris (w), de kind. Adriaan 
van der A (z), Corstiaen 
Roevens (n) 

  de Aansteede van Marte Jan 
Hendricx, 3 lopst. 30 roeden 

de kind. Adriaan van der A 
(o), de gemeente (w), de wed. 
Simon de Leest (n), deze 
goederen (z) 

  het Ven, 1 lopst. de gemeente (o, n), Cornelis 
de Beer (z), Jacobus van den 
Houdt (w) 

  ½ perc. in Bartel Verhaegen 
aanstee, 1 lopst. 30 roeden 

de kind. Jan Leppens (o), 
deze goederen (w, z), 
Cornelis de Beer (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
den Armen van Netersel idem   
Verhaegen, Antonij schepen   
van de Pol, Pieter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 2 
t/m 7 

Transport / vestbrief  11-5-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Dorathea Anthonij * transportante   
Adriaans, Aart e.v. *    
Peters, Jenna Anthonij # transportante   
Hermans, Peter e.v. #    
Peters, Anna Anthonij ^ transportante   
Vromans, Jan e.v. ^    
Vromans, Thomas transportant   
Goris, Marten momboir / idem   
Vromans, (4 minderj.kind. **) Thomas    
Peters, Elisabeth Anthonij + moeder van **   
van den Borne, Lambertus verkrijger huijs, hof en aangelag, 2 

lopst. 34 roeden, Lagemierde, 
het Wellenseijnd 

 

  landt en groes in Thomas 
Evers aansteede, 2 lopst. 

 

  het Laer, 2 lopst. 40 roeden  
  landt in ’t Heijvelt, 32 ½ r.  
  driesken agter Hendrik 

Wittens, 1 lopst. 34 roeden 
 

  het Weijvelts Eusel, 50 r.  
  den Voorsten Snellen beemt,  
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2 lopst. 
  den Agtersten Snellen beemt, 

2 lopst. 30 roeden 
 

  Eijrsel daarin, 1 lopst. 20 r.  
Verbaandert, Lambert leenman den Langen Houtert, 3 lopst. 

12 roeden (leengoed) 
 

de Abdije van Everbodem (Averbode) renthefster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 8 
t/m 10 

Rentebrief copie van transport d.d. 13-5-1570 7-5-1699 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Antonij Michiel (en h.vr.) transportant    
Aerts, Joos Mijs # verkrijger   
……., Margriet wed.v. Jan Paridaens 
(en kinderen) 

gelovers / rentg. 1556 huijsinge, aangelag etc., 
Nedermierde aen den 
Braeckhoeck 

de erfgen. Jan Martens, Mari 
Hendrix Paridaens 

Maes, Mari Hendrick Tomas Hendrick * renthefster 1556   
Michiels, Reijnier e.v. *    
Roefs, Mijs daarna rentheffer   
Roefs, Jan Mijs idem   
…….., Catharine wed.v. Aert Mijs + moeder van #   
  panden Nedermierde aen ’t 

Vloeijendt  
 

  de Beecke (bijpand) de…heijvelden, de kind. 
Joost Hulzelmans, Hans 
Willems Martens (n), Adriaen 
Tomas 

  heijvelt  (bijpand) de kind. Paridaens, Luijtgaert 
Hogaerts, Dirck Corstiaens 

Daniels, Willem schepen 1570   
Janssen, Matteus idem   
Stelt, Ns. secretaris 1699   
Magilsen (Michielsen), (erfgen.) Joost    
Leenaerts, (erfgen.) Peeter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 11 
t/m rij 2, foto 1 

Testament  4-3-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan testateur   
Verbaandert, Lambert + * vader   
Goutsmits, Anna wed.v. * moeder / erfgename   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 2, foto 2 
t/m 4 

Transport  11-7-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Peter Jan verkoper   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 205    

door   E.A.M.Verspaandonk 

 13

Roosen, Dirk koper den Houtert voor de Aa, 2 
lopst. 30 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

de stroom (o, w, n), Aart 
Adriaans (z) 

  het Gagelreijs, 2 lopst. 4 
roeden 

de kind. Anthonij 
Swagemakers (o), de stroom 
(z), Cornelis Havermans (z), 
de heijde (n) 

  Hilvarenbeek (perc. onder-)  
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 2, foto 5 
t/m rij 3, foto 4 

Staat en inventaris  6-1-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

inventarisant Lagemierde  

van Hoogstraaten, (2 minderj.kind.) Jan kinderen 2e huw.   
……., wed.v. Adriaan Havermans creditrice (os en schapen)  
Larmit, Adriaan crediteur (huur)  
Tops, Jan smid / idem (arbeidsloon)  
van de Ven, Jacobus raaijmaker / idem (arbeidsloon)  
Otten, Aelbert crediteur (schaarhout)  
Janssen, Goijaart idem (bier)  
Leesten, Francis idem (winkelwaren)  
van Gestel, Pieter idem Hilvarenbeek (schapen)  
van de Grinte, Matthijs idem (koren)  
van Eijndhooven, Francis idem (schaarhout)  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 5 
t/m 11 en rij 4, foto 1 
t/m 10 

Voorbeeldaktes: cautie, achterborg, 
huw. voorwaarden, obligatie, huur, 
testamenten 

van J.F. Hoosemans ca. 1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 12 Memories (handschrift J.F. Hoosemans) ca. 4-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verrijt, Adr. debiteur Tilburg  
Heestermans, Ant. crediteur   
Uijtjens, Nicol. debiteur   
Peters, Corn. borg   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 4 

Erfdeling betr. 5e kavel 7-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Peter + vader / erflater   
Adriaans, Jan condivident   
Adriaans, Leendert idem   
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Adriaans, Corstiaan condivident   
Adriaans, Maria condividente   
Adriaans, Elisabet * idem   
Swaanen, Gijsbert e.v. *  schuur, 1/5 hof en aangelag, 2 

lopst. 29 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

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

  1 lopst. 18 roeden in den 
Garstacker met ‘t Drieske 

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

  ½ het Nieuw veldt van Peeter 
Leenders, 1 lopst. 30 roeden 

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

  den Donkbeemd, 1 lopst. 40 
roeden, ontr. Dun 

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

de Abdij van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Episcopale goederen idem   
den Lagemiertsen Armmen idem   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   
van Heusden, J.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 5, foto 5 
t/m 7 

Uittreksel van huwelijksvoorwaarden 
d.d. 8-8-1774 

 11-11-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan Hendrik momboir / part.enerz.   
Kools, Gerrit toesiender / idem   
Kools, (2 onm.kind. *) Jacobus    
Hermans, Elisabet Hendrik + moeder van *   
Dircx, Johanna Ansem 2e e.v. # partij anderzijds   
Kools, Jacobus # idem Hoogemierde  
Huijbregs, Jan Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J.    
van Crullenberg, Johan Wilhelmus notaris 1776 Bladel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 5, foto 8 
t/m 12 

Opdracht aan de vorster en relaas betr. verzoek om erfdeling 26-7-1776 en 
13-8-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Jacobus wedn.v. Elisabet 
Hendrik Hermans + 

opdrachtgever / 
verzoeker 

  

Kools, ( 2 minderj. kind.) Jacobus  kinderen 1e huw.   
Hermans, Jan Hendrik momboir   
Lemmens, Wouter    
Kools, Gerrit toesiender   
Hermans, Hendrik grootvader / 

geadresseerde 
  

Deckers, J. vorster Hoogemierde  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 5, rij 1, foto 1 
t/m 3 

Memorie van getransporteerde goederen m.b.t. rentes aan het Comptoir der 
Geestelijke goederen 

10-2-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Adriaan transportant   
Versand, Wouter momboir / transport.   
Versand, (3 minderj. kind.) Jan Bartel +    
Schoondermark, Cornelis verkrijger huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, Hulsel 
 

Verspeijk, D. Bart. rentmeester   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 4 
t/m 7 

Transport na verkoop  5-12-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / verkoper Lagemierde  
Schots, Jan koper huijs, hof en aangelag, 30 

roeden, Hulsel het 
Voorteijnde 

de gem. straat (o), Joost Dirks 
(w), Dirk van der Aa (z), 
Adriaan Rombouts (n) 

den Armmen van Hulsel rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. gezworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 8 
t/m 10 

Verhuur concept 20-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Brouwer, Wouter verhuurder Popel (Poppel)  
Dekkers, Fransis huurder Tilborg (Tilburg)  
  huijsinge, gent. ‘den Rooden 

Leeuw’ , Goirle met teul- en 
weijlanden 

 

van Oudenhooven, Nicolaas laatste bewoner   
Cauwenberg, Peter Jan borg   
van Asvelt, Martinus borg   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 11 
t/m rij 2, foto 6 

Overeenkomst / uitkoop  6-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan den jongen momboir / partij enerz.   
Dirkx, Peter idem Hilvarenbeek  
Hermans, (2 minderj. kind. *) Nicolaas 
den ouden + 

   

Dirkx (Dirckx), Catharina moeder van * / bruid / 
partij anderzijds 

Hulsel  

de Wit, Jacobus Hendrik bruidegom / partij 
anderzijds 

  

Hermans, Anthonij *    
Hermans, Willemijn *    
Hermans, Jan zoon 1e huw.   
Hermans, Nicolaas idem   
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Hermans, Adriaan zoon 1e huw. Diessen  
Willems, Peter schepen   
Dijkmans, Peter schepen   
de Roon, C. gezworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 7 
t/m 9 

Verkoop  26-4-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snijders, Petro notaris Turnhout  
Maes, Maria * verkoopster   
Wouters, Dirck e.v. *    
Verspaendonck, Peeter Jan Dilis # koper   
Maes, Anna e.v. #  1/6 erfdeel, Hoogemierde  
Snijders, Peeter Geeraert getuige   
Snijders, Egidius Jacobus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 10 
t/m rij 3, foto 1 

Testament beschadigd 7-3-1619 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peelssers, Peeter Zeebrechts * testateur Lagemierde  
Lambrechts, Elisabeth Steven Cornelis testatrice   
Schuermans, Anthonis Jan getuige   
Peijnenborchts, Corstiaen Aert idem   
Marttenssen, Jan Jans notaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 2 
t/m 9  

Belening / leenverhef (2x) copieën en origineel 22-3-1780 en  
25-9-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudstmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

 2/3 het Dooijbroek, 
Lagemierde aan den 
Broekkant 

Hermanus Jansen (o), 
Theodorus Lemmens (z), de 
Aa (w), Jacob Jansen (n) 

Verbaandert, Jan Lambert (14 jr.) zoon / sterfman of 
besetman 

  

Palms, Willem leenman van Tuldel   
Verhagen, Anthonij idem   
Lemmens, Jan idem   
Keuchenius, J.A. griffier   
van der Burgh, J. secretaris 1782 Hilvarenbeek  
  ¾ of  3 spijnt met nog 1/6 in 

den Bullens beemd 
de Ponddries (o), Jacob 
Janssen (z), de Aa (w), 
Hermanus Janssen (n) 

  2 lopst. land gent. den Kruijs- 
of  Hogemierdsacker aan de 
Hasselstraat 

Jacobus Janssen (o), Francis 
Leesten (z), de Hasselstraat 
(w, n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 10 
t/m rij 4, foto 2 

Obligatie d.d. 28-5-1697 extract uit schepenregister, met 
vermelding van transport 12-2-1728 

28-5-1697 en 
15-3-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Goutsmits, Peeter schepen / gelover Hulsel  
Ansems, Miggiel schepen / idem   
Staps, Hendrik borgemeester / idem   
Coninx, Bartel oud borgemr. / idem   
Cornelis, Peeter gesworen / idem   
Peeters, Jan gesworen / idem   
Dirx, Claas verp.beurder / idem   
Sweerts, Jan Peeter armmr. / idem   
Jansen, Jacob gelover   
Sweerts, Jan idem   
Daniels, Dionijs * geldschieter / crediteur   
…….., Anthonet e.v. *    
Stelt, Ns. secretaris   
van Hanenburgh, G. secretaris 1726   
den Arme van Hulsel verkrijger 1728   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4, foto 3 
t/m 6 

Verkoop / transport van Obligatie  12-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Daniel transportant / momboir   
Stevens, Jan Jansse toesiender / transport.   
Nijssen, (onm.kind. ) Corstiaan +    
Nijssen, Ansem Corstiaans transportant   
Wale, Rijnier e.v. * idem   
Nijssen, Cornelia *    
Buschman, Wilhelm Engelbert predikant / verkrijger / 

opperprovisor  
Lagemierde  

de Tafel of H.Geestarme van Hulsel verkrijger   
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Daniels, Dionijs geldschieter 1697   
van Heurn, J. (1697)    
Rombouts, Peter schepen Hulsel  
Peters, Joost Jacob idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4, foto 7 
t/m 12 

Verkoop   17-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Valvekens, Arnoldo notaris Antwerpen  
Wittens, Joannes Janssone * verkoper Antwerpen  
Meijs, Meggel moeder van *   
de Cort, Albertus momboir   
Wittens, Josina koopster huijs, aangelag, schuur, schop  

, brouwhuijs, brouwketel, 
werckcuijp, Leegemierde 
aende Plaetse 

 

  de Mortel, 1 ½ lopst.  
  deel in andere goederen / den 

Solbergh 
 

de Overroij, Andreas Josephus getuige   
Diercx, Jacomo idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 1 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  12-10-1722 
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t/m 4 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan debiteur / gelover Lagemierde, huijs, schuur en 
aangelag aan den Heijkant 

 

de Tafel der Armen creditrice   
Dijkmans, Anthonie + erflater    
van Dooren, Anthonie schepen   
Mijs, Peeter Jan Joosten gesworen setter   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 5 
t/m 8 

Verkoop met machtiging 12-12-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Boven, Dominico notaris Turnhout  
Vervoort, Jan * verkoper   
Colen, Joanna e.v. * verkoopster de Broexhi, Turnhout  
Colen, Walterus (Wouter) koper 1/3 huijsinge, schuere, 

stallinge, 9 lopst. landt, 7 ½ 
lopst. groes, Lagemierde, het 
Waeleseijnt (Wellenseijnt) 

 

  d’Hels (beemt)  
Timmermans, Hendrick rentheffer   
Colen, Nicolaes gemachtigde Lagemierde  
Francken, Jan getuige   
van der Straten, Fransus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 9 
t/m 12 

Verkoop met verklaring d.d. 11-9-1730 9-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekrulle (Delvaille ?),Guillielmus notaris Brussel  
Coolen, Joost verkoper   
Coolen, Nicolaes idem   
Coolen, Henderick idem   
Coolen, Peeter + * vader / erflater   
de Goudtsmit, Ida + e.v. * moeder / erflaatster   
Coolen, Maria zuster / koopster Lagemierde, ¾ nalatenschap,  

de Meijerije van sBosch 
 

van Lieffendael, Peerter getuige   
van Cutsem, …… idem   
van Veen, G.D. secretaris Brussel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 1, foto 1 
t/m 4 

Machtiging betr. vernadering (gemachtigde 
wordt niet genoemd !) 

15-5-1713 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Paesschen, Jan Franchois notaris Antwerpen  
Erffens (Erven), Albertus Lenaertssone* constituant   
Peeters, Joanna moeder van * / eerder 

verkoopster 
  

de Vries, Abraham momboir   
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Erffens, Joanna Catharina *(minderj.) constituante   
………, Aert eerder koper acker, 3 lopst. aenden 

Dorenboom, Lagemierde 
 

  de Else  
  de Diesterbeemt  
van Welt, Ignatius Xaverius getuige   
Mattheus, Jan Battista idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 1, foto 5 
t/m 8 

Erfdeling betr. 3e kavel 8-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Maria condividente 1e staak   
Riebergs, Jenneke Jacobus * idem 2e staak   
Riebergs, Maria Jacobus ^ idem   
Riebergs, Peternel Jacobus # idem   
Riebergs, Jacomijn Jacobus idem   
Riebergs, Andries Jacobus condivident 2e staak   
Riebergs, Aelbert Jacobus idem   
Riebergs, Anneke Anthonij condividente 3e staak   
Riebergs, Maria Anthonij idem 1/3 (midden) den Dries aan 

het verbrandt huijs, het 
geheel 2 lopst. 1 ½ roeden, 
Lagemierde, het Mispelijndt 

de andere delen (z, n), de 
straat (o), Hendrik van de 
Sande (w) 

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

Jan van Rooij (o), de andere 
½ (w), Arnoldus Aarts (z), de 
wed. Embregt Lemmens (n) 

  ½ den Gullenhoek voor de 
Aa, 1 lopst. 4 roeden 

de straat (o), de Aa (w), de 
andere ½ (z), Jan van Rooij 
(n) 

van den Borne, Jan e.v. *    
Naaijkens, Anthonij e.v. #    
van Hees, Jan e.v. ^  Poppel  
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Domijne van Brabandt idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 1, foto 9 
t/m 11 

Verzoek om toestemming verkoop en 
machtiging 

 11-10-1798 (19 vende- 
miaire 7me ann. rep.) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crols, Bartholomeus momboir / verzoeker Arendonk  
Maes, (minderj. kind. *) Jan +  ½ huijzinge, landerijen, 

Hulsel 
 

Rombouts, Petronilla + moeder van *   
Rombouts, (minderj. kind #) Michiel  eigenaar (-es) andere helft  
Strimans, Maria moeder van #   
Seels, Jan    
van den Berg ?, Frans    
Biemans, J. B. ?    
van Loon, C.    
van Herck, P.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 6, rij 1, foto 12 
t/m rij 2, foto 3 

Verhuur beschadigd 13-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Anth. verhuurder   
van Beers, Adriaan huurder huijs, stal, schuur, schop, hoff 

etc., Lagemierde 
 

……. oijkens huidige bewoner ?   
Paridaens, ….. schepen   
………, Abraham idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 2, foto 4 
t/m 9 

Machtiging   29-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dimartinelli, J.A.H.? notaris Diest  
van Haasendonk, Maria Elisabeth constituante   
van Diest, Maria Catharina * idem   
van Haasendonk, Anna Catharina + moeder van *   
Dimartinelli, Maria Francisca wed.v. 
Paulus van Haasendonk 

constituante   

van Haasendonk, (minderj.kind.) Paulus    
van Haasendonk, Cornelis  
(+ 27-6-1782) 

erflater Lagemierde  

van Heusden, Johannes secretaris / gemacht.   
Verhagen, Anthonij schepen / gemachtigde   
van Diest, Joannes vader van *   
Dimartinelli, Vincentius getuige   
Janssens, Petrus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 2, foto 10 
t/m 12 

Voogdij  1-1-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Hendrik momboir Hoogemierde  
Plompen, Jacobus toesiender   
van Hellemond (Helmond),(onm.kind *) 
Wouter + 

   

Plompen, Maria moeder van *   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Paridaans, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 1 / 2  Schuldbekentenis / gelofte  6-….-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit debiteur / gelover   
Lemmens, Jan Baptist momboir / crediteur   
Kools, (2 minderj.kind. *) Jacobus    
Hermans, Elisabet + moeder van *   
Luijten, Jan Cobus schepen   
van de Water, Abraham idem   

folio no. soort akte opmerkingen datum 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 205    

door   E.A.M.Verspaandonk 

 21

fiche 6, rij 3, foto 3 / 4 Verklaring (niet compleet) betr. taxatie ca. 1774 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen / loco officier 
/ deponent 

  

van der Ceelen, Peter schepen / deponent   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, Johannes secretaris / idem   
van der Heijden, Arnoldus    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 5 
t/m 10 

Erfdeling betr. 3e kavel 9-8-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Wouter condivident   
van de Sande, Hendrik vader / voogd v. *   
van de Sande, Theodoux (Theodorus) * condivident (onm.)   
Deijkmans (Dijkmans), Anna + moeder van *   
Deijkmans, Elisabet # condividente   
van de Ven, Jacobus e.v. #    
Deijkmans, Henderik broer / eerder verkoper   
Deijkmans, Jan Baptist (Tist) condivident 3e kavel huijsinge, hof en aangelag, 1 

lopst. 45 roeden, Lagemierde 
aan het Vloeieijnde 

de wed. Nicolaas Otten (o), 
Nicolaas van Loon (w), de 
straat (z), Albert Otten (n) 

  het Land in de Hulselse 
braak, 4 lopst. 14 roeden 

Bert Otten (o, w), de heijde 
(z), Goijaard Jansen (n) 

  Land in de Braak aan de 
molen, 1 lopst. 

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

  Land in de Braak, 2 lopst. 52 
roeden 

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

  het half Eeusel, 1 lopst. 40 
roeden 

Francis van der Heijden (o), 
de condivident (w), de heijde 
(z), Bert Otten (n) 

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

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

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

  Land in Adriaan Goovers 
braak, 1 lopst. 3 roeden 

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

  Land in het Heemelrijk en 
Land in den Agtersten bogt, 
samen 2 lopst. 12 roeden 

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

  het Meijbeemdeke en Nieuw 
velt of Nieuw erf, samen 2 
lopst. , Hulsel 

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

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goedern idem   
den Hoogemierdsen Armen idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 6, rij 3, foto 11 
t/m rij 4, foto 1 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie d.d. 2-11-1789 7-10-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jacobus debiteur / gelover Hoogemierde  
Adams, Anne Maria wed.v. Peeter 
Vugts 

creditrice   

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   
Vugts, (erfgen.) wed. Peeter crediteuren 1789   
Smolders, Cornelis ontvanger 1789    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 2 / 3   Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 16-11-(1711 ?) 16-3-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Antoni Corstiaen debiteur / gelover (deel erffstede, Lagemierde)  
Lemmens, Goijaart Adriaen  crediteur   
Verhagen, Antoni president   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 4 / 5   Schuldbekentenis / gelofte  2-1-1676 (en 1-3) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Deonijs schepen / gelover Hulsel  
Sweers, Hendrick idem   
Ambens, Michiel burgemr. / idem   
Leenders, Aert Jan gesworen / idem   
Conincx, Bartel Jan idem   
Sweers, Jan oud schepen / idem   
vander Voort, Cornelis idem   
Goris, Jan h.geestmr. / idem   
Joosten, Jan Peter geldschieter /crediteur    
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 6 / 7   Overeenkomst na geschil  25-1-1683 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan (Jansen) gemachtigde / partij 
enerzijds 

  

van den Bocht, Jan (Wouters) idem   
Evers, (erfgen.) Tomas + partij enerzijds   
Wittens, Jan idem   
de Ladale, Jacobus idem   
Kemps, Jan Jan Cornelis partij anderzijds   
Huijsmans, Hendrick rentheffer   
Hermans, Herman schepen   
van den Sande, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 8 / 9   Overeenkomst na geschil  13-11-1679 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ladale, Jacobus * partij enerzijds   
Schoot, Cornelia e.v. *    
Mijs, Jan Joost partij anderzijds   
Dijckmans, Peter schepen   
Nieuwenhuijsen, Peter idem   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 10 
en 11   

Brief / verzoek (copie) betr. zaak tegen Jan Hoffmans 28-7-1688 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

den Ed. Raede van Brabant geadresseerde   
………, Maijken wed.v. Marten Jacobs    
Hoffmans, Jan mr. kleermaker   
Goijars (Goijaerts), Jacob    
Lijtens (Leijtens), Henrick    
Lijtens (Leijtens), Nicolas    
van de Laer, B. afzender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 12 
en rij 5, foto 1   

Schuldbekentenis / gelofte  23-5-1678 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoffmans, Jan Willem debiteur / gelover huijsinge etc., Hoogemierde 
inde Hooghstraet 

Jan Hendrick Leijten (o), de 
gem. straat (z), wed. Anthonij 
Jacob Beecken (w), de 
gemeijnte (n) 

Jacobs, Maijken Marten (en kind.) geldschietster / credit.   
Maes, Jan schepen   
Bierens, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 2 / 3 Machtiging op foto 3 doorgestreept 22-11-1689 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Maijken wed.v. Marten Jacobs  
(ca. 66 jr.) 

constituante   

Jacobs, (kinderen) Marten constituanten   
van de Sande, Wouter Marcelis gemachtigde   
vander Speeck, Anthonij idem   
Hoffmans, Jan tegenpartij   
van den Bergh, Marcelis schepen   
Adriaens, Goijaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 4 
t/m 6 

Verklaring (klad) betr. Jan Hoffmans (verdacht van 
voortvluchtigheid) 

2-9-1688 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marcelis president / deponent   
Verspeeck, Anthoni schepen / deponent   
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Adriaenssen, Goijaert idem   
Hoffmans, Jan  Hulsel  
Sebastiani, Hendrick procureur / notaris / 

deponent 
Poppel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 7  Verklaring / protest  19-12-1687 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……., Maijken wed.v. Marten Jacobs +     
Jacobs, Jan Martens zoon   
Jacobs, Steven Martens zoon   
vande Sande, Jan Marcelis e.v. *    
Jacobs, Jenneken Marten    
Sebastiani, Henr. procureur   
Hofmans, Jan tegenpartij   
Colen, Jan Wouter commissaris / schepen   
Ansems, Michiel idem   
Hendricx, Adriaen schepen   
van den Bergh, Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 8 
t/m 10  

Brief (concept) betr. gedrag van Jan Hoffmans 15-3-1688 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ed. Mog. Heeren (Raad v. Brabant) geadresseerden   
Hoffmans, Jan * kleermaker / winkelier Hoogemierde  
…….., wed.v. Marten Jacobs + tegenpartij in geschil   
Panenborgh, Maijcken 1e e.v. *    
…………….., 2e e.v. *  Brabant  
Panenborghs, (onm.kind.) Maijcken    
vanden Bergh, Marcelis president / afzender   
van der Speeck, Anthoni schepen / idem   
Adriaens, Goeijaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 11 
t/m fiche 7, rij 1, f. 1 

Verkoop / transport  28-11-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Hendrina Jan * verkoopster Bladel  
van Bakel, Jan *    
Hendricx, Adriaan Jan verkoper Oirschot  
Huijbregts, Gerrardus koper parc. heijvelt, ca. 1½ lopst., 

Hoogemierde aan de Suetrijt 
gem. heijvelt (o), Jan 
Schoormans (w), de kind. 
Lambert van den Borne (z) 

Fuchs, Peter Joseph schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 1, foto 2 Schuldbekentenis / gelofte  1-5-1716 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Herman debiteur / gelover   
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van Miert, (kind.) Jan Maes  
(+ Turnhout) 

crediteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 1, foto 3 
t/m 5 

Verkoop / transport  8-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirx, Joost * verkoper Hulsel  
van Gerwen, Johanna e.v. * verkoopster   
Lamien, Peter koper wooningske en hof, ca. 6 

roeden, Hulsel aan het 
Voorteijnde 

de straat (o), de verkopers (w) 
, Dirk van der A (z), de wed. 
Anthonij Schots (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Verhaagen, Anthonij idem   
van Heusden, J.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 1, foto 6 
t/m 12 

Huwelijksovereenkomst (afschrift)  29-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Hendrik Jansse momboir Hoogemierde  
Peters, Melchior toesiender Bladel  
van de Zande, (5 minderj.kind. *) 
Gijsbert + 

   

Daniels, Anna Catharina moeder v. * / bruid   
Luijten, Wouter bruidegom Hoogemierde  
van de Zande, (meerderj. dr.) Gijsbert +    
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. gesworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2, foto 1 / 2 Kwitantie v. erfdeel  30-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peter *  Lagemierde  
Ruttens, Lucia e.v. *    
Ruttens, Peeternelle  Antwerpen  
Kelders, Elizabeth wed.v. Jacobus 
Ruttens + 

moeder / debitrice   

van Hazendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2, foto 3 
t/m 6 

Verkoop / transport v. roerende 
goederen 

in ruil voor levensonderhoud 30-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Geevel, Willem * verkoper Lagemierde  
Kelders, Elisabeth e.v. *    
Gijsbers, Jan # zoon ? / koper   
Coolen, Helena e.v. # dochter ?   
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van Hazendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Paridaans, Anth. president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2, foto 7 
t/m 10 

Verhuur  24-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

aangelag, landerijen, 
Lagemierde aenden Hijkand 
(heijkant) 

 

Verbaandert, (erfgen.) Lambert rentheffers   
Paridaens, Anthonij schepen   
van de Waater, Abraham schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2, foto 11 
t/m rij 3, foto 1 

Schuldbekentenis / gelofte erg beschadigd 6-…-178… 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……… debiteur / gelover Hulsel  
Leppens, …….dus momboir   
Dircx, (minderj.kind)  crediteur  (-trice)   
Dircx, Pieter Ancem  + # erflater   
Leppens, Maria  + e.v.# erflaatster   
van der Ceelen, Peter schepen   
………, Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 2 
t/m 8 

Erfdeling betr. 1e kavel 9-8-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Wouter condivident 1e kavel   
van de Sanden, Hendrik wedn.v. Anna 
Dijkmans + 

vader / voogd   

van de Sanden, Theodorus (minderj.) condivident 1e kavel huijs, hof en aangelag met het 
beemdeken, samen 4 lopst. 
40½ roeden, Lagemierde aan 
het Mispeleijnde 

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

  de Knol, ½ weijveldt, 
heijveldt aan den Witten 
beemd met den Horst daarbij, 
samen 7 lopst. 28 ½ roeden 

Peeter Pannenburgh (o,w), de 
heer Keuchenius (z), Goijaart 
Janssen (n) 

  den Koolen acker, 1 lopst. 50 
roeden 

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

  Land in Grietje Willen bogt, 
1 lopst. 56 roeden 

Jan van Dooren (o), ackerweg 
(w), Leendert Adriaansse (z), 
den Armen acker 

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

  het Donk rietveld, 2 lopst. 3 de heijde (o), de stroom (w), 
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roeden Steeven Paridaens (z), 
Willem van de Geevel (n) 

  Wouter Pariaens Beekacker, 
1 lopst. 30 roeden 

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

  ½ viswater aan de deur bij 
den schutsboom, 24 roeden 

de vroente 

  ½ de Reijt alias Sauvoire, 2 ½ 
roeden 

de heijde 

Dijkmans, Elisabeth e.v. # condividente   
van de Ven, Jacobus #    
Dijkmans, Jan Baptist condivident   
Dijkmans, Hendrik broer / eerder verkoper   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Waeter, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 9 
t/m 11 

Voogdij  16-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Laurens momboir Reusel  
Beijsens, Hendrik toesiender Reusel  
van Laarhoven, Maria minderjarige Hoogemierde  
van Laarthoven, Adriaan + * vader   
Jacobs, Suzanna (wed.v. *) moeder   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 12 
t/m rij 4, foto 2 

Voogdij  30-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan momboir Hilvarenbeek  
Dirkx, Peter Joost toesiender idem  
Hermans, (2 minderj.kind. *) Nicolaas 
Jan + 

 Hulsel  

Dirkx, Catharina moeder van *   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter idem   
de Roon, C. gezworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 3 Kwitantie  29-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooghstraten, Willem debit. / borgemr. 1727   
van Doren, Anthonij ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 4 / 5 Gedrukte brief betr. aflossing der Capitalen 1727 2-2-1728 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten van Lagemiert geadresseerden   
van Heurn, J. afzender sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 6 
t/m 8 

Rentebrief d.d. 27-12-1672 extract, met aflossingen 3-10-1727 
en 24-3-1728 

27-2-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Pieter schepen  / gelover   
Mattheussen, Willem schepen / gelover   
de Gemeijnte van Leegemierde debitrice   
Dijkmans, Corstiaen Jansen crediteur / renth. 1672   
van Hanenburgh, G. secretaris 1726   
Dijckmans, Korstiaen  ontvanger 1727 / 1728   
Lemmens, Jan Adriaen schepen / getuige 1727   
Coppens, Wouter schepen / getuige 1728   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 9 Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 3-4-1728 20-1-1674 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peter schepen / gelover Lagemierde  
Hermens, Adriaen idem / idem   
van Dooren, Cornelis borgemr. / idem   
van Gorop, Dirck Goijaert gesworen / idem   
Cemps (Kemps), Jan Cornelus idem / idem   
van Hellemont, Wouter Jacobs geldschieter / crediteur   
de Ladale, J. subst. secretaris   
Hermens, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Jansen + 

ontvangster 1728   

Peters, Joost Jacop schepen / getuige 1728   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 10 
t/m rij 5, foto 8 

Staat van transporten etc., belast met 40e 
penning 

 over 1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis 
Willems, Adriaan 
van den Heuvel, Jan 

transportant 
verkrijger 
idem 

(5 jan.) 
(obligatie)(gelofte) 

 

Jacobs, Jan 
van de Ven, Hendrica 

gelover 
creditrice 

(8 jan.)(gelofte)  

Swaans, Peter 
van de Sande, Adriaan 

transportant 
verkrijger 

(19 jan.) 
(teulland) 

 

Huijbregts, Catrina 
Jansen, Maria 

transportante 
verkrijgster 

(10 febr.) 
(erfgoederen) 

 

van Hees, Arnoldus 
Dekkers, juffr. Cornelia Adriana Judith 

transportant 
verkrijgster 

(3 mrt.) 
(kapitaal) 

 

Swaans, Peter 
van Loon, Hendrik 
van Rooij, Peter 
Mercx, Jan 

transportant 
verkrijger 
idem 
idem 

(23 apr.) 
(groes en heijde, teulland) 
(teulland) 
(teulland) 

 

 
Mercx, Jan transportant (12 mei)  
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Verhagen, Bartel verkrijger (groes) 
Mercx, Jan 
Mercx, Jacoba 

transportant 
verkrijgster 

(21 mei) 
(huijsinge etc., Lagemierde) 

 

van Hest, (erfgen.) Antonij 
Dijkmans, Jacobus 

transportanten 
verkrijger 

(31 mei) 
(stede, landerijen, 
Hoogemierde ) 

 

Swaans, Ida 
…….., wed.v. Jan van Rooij 

transportante 
verkrijgster 

(16 juni) 
(teulland, groes) 

 

Mercx, Maria 
van den Borne, Lambert Lambert 
Mercx, Sebastiaan 
van den Borne, (kind ) Lambert Jacobus 

geloveres 
 
 
 

(16 juni)(gelofte)  

Swaans, Peter 
Leesten, Matijs 

transportant 
verkrijger 

(31 juli) 
(groes) 

 

de gemeente van Hoogemierde 
van Loon, Migiel 
Antonisse, Adriaan 
Fransen, Jan 
van Ostade, Josep 
van den Borne, Hendrik 
van den Heuvel, Jan 
Verspaandonk, Hendrik 

transportante 
verkrijger 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

(1 sept.) 
(heijde) 

 

van Hoogstraten, Helena 
Adriaans, Peter 

transportante 
verkrijger 

(9 sept.) 
(landerijen, Lagemierde) 

 

Paridaans, Hendrina 
Martens, Willem 

transportante 
verkrijger 

(7 okt.) 
(teulland) 

 

van Ham, Jan 
Verbaandert, Anna 

gelover (16 nov.)(gelofte)  

Swaans, …… 
van Loon, Hendrik 

transportant 
verkrijger 

(9 dec.) 
(stal) 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 9 en 
10 

Gelofte / rentebrief  28-1-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bers (Beers), Jan Peeters Antonis * gelover / rentgelder   
Janssen, Margriet e.v. *  beempt, Lagemierde de gem. heijde (o), Jan 

Dierck Hoppenbrouwers (z), 
de Aa (w), Cornelis van 
Dooren (n) 

den Heijlijgeest van Leegemierde crediteur / rentheffer   
Leijten, Peeter Dierck schepen   
den Vos, Peeter idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 11 
en 12 

Testament (concept)  18-9-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan Adriaan * testateur (ziek) Lagemierde  
Wittens, Jenneke e.v. * testatrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 1 
t/m 4 

Schuldbekentenis / gelofte / vestiging 
van rente 

 20-8-1726 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Jacobs, Govaart gelover / rentgelder de Heijkant, ca. 2 ½ lopst. Jan vanden Bergh (o), de heij 

(z), de gelover (w), Govert 
vanden Bergh (n) 

de Tafel of  H.geestarmen, 
Hoogemierde 

rentheffer   

Plompen, (erfgen.) Willem + eerder rentgelders   
Verhagen, Miggiel Bartholomeus eerder rentgelder   
Jacobs, Adriaan gelover den Kerkacker, ca. 90 roeden de erfgen. Jan Maas (o), 

Marcelis vande Sande (z), de 
erfgen. Peeter vanden Bergh 
(w), de Lindestraat (n) 

Schuurmans, Dielis president   
van den Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijert schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 5 
t/m 8 

Schuldbekentenis / lening (300 g.) / 
gelofte (copie) 
met kwitantie 1792 

betr. oorlogslasten: karren, hooi, stro 
, haver, brood, mutstert, gidsen en 
bodes 

17-10-1748 /   
30-12-1751 en 
10-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Cornelis president / gelover Hoogemierde  
Lemmens, Wouter Jan schepen / idem   
Cools, Peeter idem / idem   
Lemmens, Adriaan Goris geldschieter / crediteur Hoogemierde  
Patronus, F. secretaris   
van de Graaf, A. gesworen 1751   
de Schmeling, P.W. ambtenaar v. *1747   
het Comptoir der Domeijnen *  sHertogenbosch  
Janssens, Jacobus ontvanger 1792   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 9 
t/m 11 

Schuldbekentenis / lening (100 g.)   
met kwitantie 1791 

 19-11-1767 en 
21-12-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Jen wed.v. Bartel 
Versant + 

debitrice Lagemierde  

…….., wed.v. Jan Francus Janssens geldschietster / credit.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter schepen   
Masson, F. secretaris   
Janssens, Jacobus (i.n.v.) ontvanger 1791   
Janssens, Peter crediteur 1791   
Versant, Wouter betaler 1791   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 12 
en rij 2, foto 1 

Machtiging betr. verkoop erfdeel 30-12-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nuijts, Jan voogd / constituant Huijbergen  
van Gorp, (kind *) Jan Henricx    
Kl…….., Anneken Janssen moeder van *   
van Gorp, Jacob Henricx toesiender /   
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gemachtigde 
van Gorp, Hendrick Govaerts + # grootvader / erflater Hoogemierde  
Plompen, Maeijken Jacobs + e.v. # grootm. / erflaatster   
van Lommel, Hendrick Diercx schepen Huijbergen  
Vijvers, Adriaen Cornelissen idem   
Heestermans, Egid. Adriaen (secretaris ?)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 2 
t/m 4 

Transport  16-9-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas verkoper Lagemierde  
van Hoostraten, Jan koper het Raakschot, 2 lopst. 25 

roeden, Lagemierde omtrent 
den molen 

Klaas van Loon (o, n), 
Anthonij en Adriaan 
Verhagen (z), Jan Tops (w) 

het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 5 
t/m 8 

Transport  31-8-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Jenne verkoopster Hoogemierde  
van Hest, Anthonij broer / koper ¼ huijsinge, stal, schuur, 

schop, hoff en aangelag, div. 
percelen, Hoogemierde inde 
Hoogstraat 

 

van Hest, Anthonij  + * vader / erflater   
Janssen, Elisabeth + e.v. * moeder / erflaatster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Abdije van Everbode renthefster   
Paridaens, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 9 en 
10 

Overeenkomst (copie) overdracht van keuren en breuken 
der vroenten 

5-11-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Orten, Anthonij onderrentmeester v. *   
de Coninklijke Majesteijt (v. Spanje) *    
Mourus (Moors), Peter stadhouder   
Kelst, ……. onderrentmeester v. #   
de Ho. Mog. Heeren Staaten #    
Schuurmans, Antonis Jan verkrijger   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 11 
en 12 

Overeenkomst  betr. gebruik en onderhoud van het 
kerkgebouw 

25-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Rees, Rocus (gereformeerde gemeente) predikant / part. enerz. Lagemierde  
Tops, Jan (roomsche gemeente) partij anderzijds   
Otten, Jan  idem   
  het kerkgebouw  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 1 
t/m 3 

Renonsatie / Afstand  afschrift 17-11-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Diepenbroecx, Laurens renonsant Hilvarenbeek  
Meijer, Jan e.v. * verkrijger huijsken, hofken, ca. ¼ lopst., 

Hilvarenbeek in de 
Peerdestraat op den hoek van 
de Voortse pat 

 

Diepenbroecx, Jenneken *    
Diepenbroecx, Anneken mede verkrijg(st)er   
Diepenbroecx, Jan idem   
Diepenbroecx, Adriaentje idem   
Diepenbroecx, Johanna # idem   
Fiegar, Stefanus e.v. #    
van Andel, Peeter schepen   
Naeijkens, Arnoldus idem   
Berghman, J.M.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 4 en 
5 

Machtiging  betr. aangaan van lening van 500 G. 21-5-1678 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Matthijs schepen / constituant Hoogemierde  
van den Bergh, Marcelis borgemr. / idem   
Thomas, Peeter gesworen / idem   
van den Bergh, Peeter idem / idem   
van Audenhove, Jan idem / idem   
Schuermans, Jan bedesetter / idem   
Coolen, Cornelis Tomas idem / idem   
Plompen, Claes idem / idem   
van de Sande, Servaes Wouters idem / idem   
Jacobs, Hendrick verp.beurder / idem   
Adams, Jacob h.geestmr. / idem   
Matthijssen, Jacob Goijaert franse borgemr. / idem   
de Ruijter, Jan Dielis idem / idem   
Raeijmaeckers, Peeter Adriaen idem / idem   
van de Sande, Marcelis Wouters oud schepen / idem   
Wittens, Jan idem / idem   
Aerts, Baltus constituant   
van de Sande, Jan idem   
Schoormans, Jan idem   
Lemmens, Jan Frans idem   
Verbruggen, Matthijs idem   
Schoormans, Lauwerens idem   
………., wed.v. Marte Jacobs constituante   
Maes, Jan gemachtigde   
Bierens, Adriaen idem   
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  sHertogenbosch  
Coolen, Jan Wouter president   
van Helmont, Joost Jacobs schepen Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 5 Schuldbekentenis / lening / gelofte  23-5-1678 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoffmans, Jan Willem debiteur / gelover Hoogemierde, huijsinge en 
erfgronden in de Hooghstraet 

Jan Hendrick Leijten (o), de 
gem. straat (z), de wed. 
Anthonij Jacob Beeken (w), 
de gemeijnte (n) 

Jacobs, Maeijke Marte (en kinderen) geldschieters / credit.   
Maes, Jan schepen   
Bierens, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 6 
t/m 8 

Verhuur Tilburg 22-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Vries, Heijliger verhuurder Tilborg  
van Iersel, Francis huurder huijzinge, schop en hoff, 

Tilburg, den steenweg 
 

Knegtel, Theodorus laatste bewoner   
van Beurden, Cornelia borg   
Bertens, Adriana creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 9 
t/m 12 

Testament niet compleet ca. 1750 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems ?, ………… testatrice   
van der Aa, Johanna wed.v. Jan Willems moeder   
Willems, Peeter erfgen.   
Willems, Willibrordus idem   
Willems, Jacobs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 1 
t/m 3 

Gelofte / obligatie  29-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan * debiteur / gelover   
Schoormans, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
vam de Zanden, Jan (en vrouw) crediteuren   
Vromans, Thomas schepen Lagemierde  
Schoormans, Laurens idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 4 / 5 Machtiging Tilburg 1-8-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Schoffers, Norbertus districts 
gecommitteerde / 
constituant 

  

Woestenbergh, Cornelis idem Tilburg  
Hoosemans, Johannes Franciscus gemachtigde   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 6 
t/m rij 5, foto 4 

Erfdeling  (beschadigd) ca. 1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenburg ?, Hendrik condivident ?   
Panenburg, Peter condivident 1e kavel keuken, solder, stal, oversteek 

v.d. schuur 
de Proost,  Jan ? van Rooij 

  het Agterse Land, 2 lopst. 48 
roeden 

Hendrik de Proost 

  ½ den Witten beemt, 1 lopst. 
12 ½ roeden 

Augustinus van Ackerveeken, 
de 2e kavel 

  het Driesken agter de steede, 
40 roeden 

 

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

de 2e kavel 

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

de 2e kavel 

  het Voorste en bovenste 
heijveld, 2 lopst. 

de wed. Lambert Verbaandert 
, Jan Arn. Aarts 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
v………, Abraham    
Panenburg, Helena condividente 2e kavel  kamer, schuur, solder, 1/3 

hoff en aangelag (o), 45 
roeden 

de 1e kavel, de gem. straat 

  ½ het Voorste….  
  den huij….. dries, 2 lopst. de 1e kavel 
  ½ den Witten beemt, 1 lopst. 

12 ½ roeden 
de 1e kavel, Paulus Cochenius 
(Keuchenius) 

  het heijveld aent Broek, 23 
roeden 

Aelbert Jan Otten, Jan van 
Dooren 

  ½ het Voorste weijveld oft 
Eusel in den Donk, 1½ lopst. 
½ roede 

de 1e kavel, Willem…. 

  …..in ‘t heijveld de 1e kavel, Jan Baptist van 
Loon 

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

Jan de Kort, de wed. Willem 
van Hoogstraaten 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Verster, Abraham idem   
van Hasendonk, …….. schepen   
van de Water, Abraham idem   
Huijbregts, Willem president   
van de Ven, Adr. (1781) debiteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 5, foto 5 
t/m 7 

Transport  10-11-1781 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
de Bruijn, Aalbert * transportant   
van de Gevel, Henlena e.v. *    
van den Hout, Jacobus # transportant   
van de  Gevel, Elisabet e.v. #    
van de Gevel, Maria transportante   
van de Gevel, Jan +  ^ vader / erflater   
Riebergs, Maria + e.v. ^ moeder / erflaatster   
den H.Armen van Lagemierde verkrijger huijsken, hoff, 10 roeden, 

Lagemierde, het Mispeleijnde 
 

  het half Landt in ’t heijvelt, 1 
lopst. 15 roeden 

 

  den Donk Eeusel, 2 lopst. 10 
roeden 

 

van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Waater, Abraham idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 5, foto 8 
t/m fiche 9, rij 1, f. 2 

Erfdeling betr. 2e kavel 31-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Maria Catarina * condividente Hoogemierde  
Panioel (Panjoel), Hendrick e.v. *    
Schoormans, Willemijn # condividente   
van de Sande, Antonij e.v. #  ½ huis, kelderke, hof, ½ 

aangelag, 7 lopst. 43 roeden, 
Hoogemierde, de Smisstraat 

de wed. Adr. Larmit (o, z), de 
wed. Hendrik Geerts (w), de 
gem. straat (n) 

  den halve Gaarstbogt ofwel 
Hanne Griet, 1 lopst. 9 
roeden 

Jan M. Lemmens (o), den 
Armen (w, n), de wed. Adr. 
Lartmit (z) 

  den Neeren acker, 1 lopst. 39 
roeden 

Peter van Helmont (o, z), de 
straat (w), Jan B. Lemmens 
(n) 

  ¼ de Heijbogt, 12 ½ roeden  
  het Klijn ackerke ofwel de 

Ouw kerk, 30 roeden 
Hendrik Lemmens (o), 
Cristiaan Verbaandert (w), de 
wed. Adr. Larmit (z), de gem. 
straat (n) 

  parc. in de Rijtjens, 25 roeden Albert Riebergs (o), de wed. 
Michiel Lurincx (w), Albert 
Riebergs (z), Jan Huijbregts 
junior (n) 

  ½ den Beemdt op Hongeren, 
1 lopst. 12 ½ roeden 

Jan Huijbregts junior (o), de 
wed. Adr. Larmit (w), Hulsel, 
Jan Fransen (n) 

  het Gielens beemdeke, 1 
lopst. 17 roeden 

Peter van Herk (o), de erfgen. 
Jan van den Berg (w, z), 
Michiel van Loon (n) 

  den Opper, 52 roeden Hendrik Lemmens (o, n), de 
straat (w), Joseph 
Schoormans (z) 

  den halven Langen acker, 1 
lopst. 12 roeden 

Antonij Vroomans (o), Gerrit 
Hermans (w, z), de wed. 
Hendrik Geerts (n) 

 
  stuk beemdt in de Hoolstraat, 

41 roeden 
de stroom (o, de straat (w), 
Hendrik Panjoel (z), Adr. 
Vroomans (n) 
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  den Horst daaraan, 52 roeden als voor 
  den halven Koorenbogt, 1 

lopst. 17 roeden 
de wed. Hendrik Geerts (o, n) 
, de wed. Adr. Larmit (w), de 
erfgen. Wouter van de Gevel 
(z) 

de Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Heer van Oirschot rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van de Plas, Helena creditrice / renthefster   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 1, foto 3 
t/m 9 

Erfdeling betr. 3e kavel 7-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Peter + vader / erflater   
Adriaans, Jan condivident   
Adriaans, Leendert idem   
Adriaans, Corstiaan idem keukden v. h. woonhuijs en 

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

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

  den Voorsten Aarts acker, 1 
lopst. 

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

  ½ den Donkbeemd met den 
Sandhorst daarin, 1 lopst. 5 ½ 
roeden, omtrent Dun 

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

  1/5 het Nieuwvelt agter Ubels 
huijsken, 30 roeden 

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

  ½ het Nieuwvelt van Peter 
Leenders, 1 lopst. 30 roeden 

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

de Abdij van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Episcopale goederen idem   
den Lagemierdtse Armmen idem   
Adriaans, Maria condividente   
Adriaans, Elisabet condividente   
van Leeuwen, Arnoldus e.v. …Adriaans condivident   
Swaanen, Gijsbert  e.v. …Adriaans idem   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J.    

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 1, foto 10 
t/m 12 

Lijst van transporten etc. belast met 
cijnzen aan het Comptoir der ……. 

fragment 1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Hendriks, Cornelia * 
Schots, Peter e.v. * 
Hendriks, Jan Marcelis 

transportante 
 
verkrijger 

(25 aug.) 
 
paardestal en hof (o) 

 

Lemmens, Jan Joseph 
Lemmens, Catarina 
Panjoel, Hendrik 
van de Sande, Antonij 

transportant  
transportante 
verkrijger 
idem 

(25 aug.) 
 
1/3 huijs, hof, kelder, 
percelen 

 

Verbaandert, Jan 
Verbaandert, Cornelis 
Verbaandert, Hendrina 
Smolders, Cornelis 
van Beers, Adriaan 
Smolders, (minderj.kind.*) Cornelis 
Verbaandert, Johanna 
Verbaandert, Adriaan 

transportant 
idem 
transportante 
vader / momb./ transp. 
momboir / transp. 
 
transportante 
broer / verkrijger 

(25 aug.) 
 
 
 
 
 
 
4/5 huijs, hof , etc. 

 

Nouwens, Clasina wed.v. P. Willems 
Willems, Hendrik P. 

transportante 
verkrijger 

(17 dec.) 
¼ huijs, hof, etc. 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 1  Verklaring / paspoort  24-4-1677 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Janse schepen / deponent Hoogemierde  
Bierens, Adriaen schepen / deponent   
vanden Broeck, Nicolaes requirant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 2 
t/m 4 

Machtiging  13 (14)-11-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Weerts, Gijbel crediteur / constituant Lommel  
van Heusde, Cornelis procureur / gemacht. Hilvarenbeek  
Schoondermark, D. tegenpartij / debiteur Mierde (winkelwaren)  
Moons, Dirk schepen Lommel  
Scriba, W.F. idem idem  
de Jongh, J. gesworen klerk idem  

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 5 
t/m 9 

Verkoop / transport  16-2-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anthonij verkoper 1/9   
Leijtens, Catharina + e.v. * moeder   
Luijten, Thomas * vader   
Luijten, Wouter broer / eigenaar 1/9 / 

koper 
Hoogemierde  

Luijten, Cathrina zuster / eigenares 1/9 / 
koopster 

(samen) 1/9 van ½ huijs, 
kelder, ½ aangelag, 7 lopst. 
43 roeden, Hoogemierde in 
de Smitstraat 

de kind. Jan Leijtens (o), 
Wouter van Helmond c.s.(w), 
Cornelis van den Heuvel (z), 
de gem. straat (n) 

  1/9 den halven Garstbogt, 1 
lopst. 9 roeden 

Hendrik Geerts (o, n), Wouter 
van Hellemond (w, z) 

  1/9 den Neeren acker, 1 lopst. 
39 roeden 

de kind. Jacobus van Leendt 
(o), de gem. straat (w), 
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Hendrik van Hellemond (z), 
Jan Lemmens (n) 

  1/9 den Pairakker, 2 lopst. 23 
roeden 

Lambert van den Borne (o,n), 
Jan van Heesch (w), Cornelis 
Krollen c.s. (z) 

  1/9 acker, weij- en heijlanden  
Leijtens, Nicolaas oom / eigenaar 2/3   
Leijtens, Peternel tante / mede eigen. 2/3   
den Armme van Hoogemierde rentheffer   
de Abdij van Everboode renthefster   
den Abt van Egternake (Echternach) rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 10 
t/m rij 3, foto 1 

Instemming met vroegere gelofte 
(copie) 

 8-5-1722 en 
20-7-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan Wouters instemmer Hoogemierde  
van de Sande, Marcelis Wouters idem   
van de Sande, Wouter + vader / eerder gelover 

1688 
huijs, hoff etc., Hoogemierde 
in het Koldersroije, ca. 3 
lopst. 

de gem. straat (o), Adriaan 
Schuirmans (z), de erfgen. 
Adriaan Tielmans (w, n) 

de Abdije van Everboden (Averbode) renthefster   
van der Schriek, ……… notaris 1688   
Nuijts, Geraart getuige   
Staat, Fransciscus idem   
van Leemputten, F. notaris Zichene (Zichem)  
van Hanenburgh, G. secretaris Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 2 
t/m 4 (5) 

Machtiging betr. verheffen leengoed aan toonder 26-7-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan (ca. 37 jr) * constituant Hoogemierde  
van Hees, Elisabet e.v. *    
van Hees, Jan Peter + vader / daarvoor 

eigenaar 
1/3 van 4 bunder, huijs, hof 
gent. den Singel met 2 
manschappen, Hoogemierde 
in de Kerkstraat 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 6 
t/m 11 

Machtiging (copie) en wederom 
machtiging 

betr. afhandeling nalatenschap 9-9-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kouwenberg, Huijbert Samuel e.v. ^ schoolmr. / gemacht. / 
wederom constituant 

Reusel  

van de Waater, Abraham schoolmr. / gemacht. / Lagemierde  
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wederom constituant 
Roodbeen, Cornelis notaris sGravenhage  
van de Water, Willem constituant Delft  
van de Water, Johannes idem den Haag  
van de Water, Hendrik Arnoldus idem   
van Daalen, Johannes Nicolaas e.v. * idem   
van de Water, Johanna Josina *    
van de Water, Johnna Maria (ongeh.) constituante   
van Hoeven, Johanna + wed.v.  # moeder / erflaatster   
van de Water, Johannis + #    
van Hulst, Carel getuige   
Bogaars, Jan idem   
van Crullenberg, Johan Wilhelmus notaris / gemachtigde Bladel  
de Greeff, Adriaan president   
de Back, George schepen   
Leenaarts, Hendrik schepen / loco secrets.   
van de Water, Johanna ^    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 12 
t/m rij 4, foto 10 

Testament d.d. 14-6-1742 ( 2x copie) processtuk 1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claassens, Hendrick * testateur Lagemierde  
Swaanen, Elijsabeth e.v. * testatrice   
Swaenen, (kinderen) Elijsabeth erfgenamen   
Claassens, (zoon)…… zoon v. zuster / 

gelegateerde 
  

van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 2 

Verklaringen processtuk 20-8-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergh, Bartel (ca. 84 jr.) deponent Lagemierde  
Andriesse, Andries Joost requirant / zoon v. ^ Baarschot (Diessen)  
Willems, Claas + *    
Verhees, Margriet + e.v. *    
Claassen, Hendrik # + zoon van * Lagemierde  
Swaenen, Elijsabeth e.v. #    
Claassen, Adriaantje ^ dochter van *   
Andriesse, Joost + e.v. ^    
Willems, Philip Jacob (ca. 70 jr.) deponent   
Otten, Albert Jan schepen   
Coolen, Walterus idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 5, foto 3 
t/m 5 

Extract uit het Trouwregister van 
Hilvarenbeek (23-4 en 9-5-1712) 

processtuk 10-8-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Joost Andries bruidegom Diessen  
Nicolaessen, Adriaentie bruid Lagemierde / Diessen  
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van Winteroij, Hendrik schepen   
van den Nieuwenhuijsen, Laureijs idem   
Timmers, P.    
Berghmans, J.M. ? (secretaris) Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 5, foto 6 
t/m 12 

Repliek processtuk 1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Andriessen, Andries Joost eiser / aanlegger   
Swaanen, Elisabeth gedaagde   
Claassen, Hendrik + erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 1, foto 1 
t/m 6 

Verkoop / transport zeer vaag / slecht leesbaar 26-7-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Spaandonk (Verspaandonk), 
Hendrik 

verkoper Hoogemierde  

van Eijndoven, Fransis * koper   
Matijssen, Maria e.v. *  huijs, hof en aangelag, 7 

lopst. 13 roeden ?, 
Hoogemierde 

Bartel Verspaandonk (o, z) 

  den Rijtbeemt, 1 lopst. ? de kind. Jan Vromans 
  parc. teulland en houtbos, 1 

lopst. 34 roeden 
de heijde (o), de verkoper ? 
(w, z), Bartel Verspaandonk 
(n) 

  beemt en Eusel in de 
Hoolstraat, samen 4 lopst. 
51½ roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
de kind. Jan Vromans (z), de 
wed. Michiel Lurincx (n) 

  den Rijtbeemt of Halven 
beemt……. lopst. 

de verkrijger ? (o, w), de 
kind. ….. (z) 

  het heijvelt van Jan Outers Jan Donkers (z ?) 
  den Langen Bosacker, 50 

roeden ? 
de wed. Adriaan Larmit, de 
kind. Jan van Loon, Jan van 
den Heuvel 

  den Bosacker van Miermans, 
1 lopst. 15 roeden 

Anthonij Baijens (o), de 
verkrijger (w), Jan Fransen 
(z), Jan van den Heuvel (n) 

  den Bosacker de verkrijger (o), Hendrik van 
de Sande (w), Lambert 
Lambert van den Borne, Jan 
Willem Jansen 

  de Mijntiens Steede, 2 lopst. 
23 roeden ? 

den Reuselse dijk (o), de 
Boskens (w), Joseph van 
Ostade (z), Matijs van den 
Berg (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der geestelijke goederen idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 1, foto 7 Verklaring betr. dronkenschap en geweld door 8-10-1792 
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t/m rij 2, foto 2 Martinus Adr. v. Meerten 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rees, Rocus * predikant / deponent Hooge- en Lagmierde  
Schweitzer, Theresia e.v. * deponente   
Swaans, Lambert deponent   
Rinkels, Jan idem   
van Meerten, Leonard requirant   
van Meerten, Lambertus idem   
van Meerten, Justinus Cornelis idem   
van Meerten, Martinus Adrianus betreffende persoon / 

inwonend bij * 
  

Tielen, juffr. ….. mede inwoonster   
Rinkels, (dochter ) Jan    
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 2, foto 3 
t/m 6 

Testament  30-6-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis notaris Hilvarenbeek  
van der Aa, Jan (jongman) testateur Lagemierde  
van der Aa, Willem broer / erfgenaam ¼ huijsinge, akker en 

weijlanden 
 

(Willems, Philip Jacob )  1/3 goederen van Philip Jacob 
Willems 

 

van der Aa, ( 2 broers, 1 zuster) erfgenamen   
Rombouts, Wouter getuige   
Peijnenborgh, Arnoldus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 2, foto 7 
t/m 9 

Verkoop / transport  29-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan * verkoper Poppel  
van de Sande, Anneke e.v. *    
van Loon, Jan koper huijsinge, hof, aangelag met 

den Hogendries, samen 4 
lopst., Hoogemierde 

Jan Schots (o, z), Jan van den 
Berg (w), Hendrik Jansen (n) 

den Arme van Hoogemierde rentheffer   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 2, foto 10 
t/m 12 

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 13-7-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaansen (Adriaenssen), Petronella constituante Turnhout  
Adriaansen, Arnoldus + broer / erflater stedeken, Lagemierde  
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Adriaansen, Jacobus neef / gemachtigde   
van Griensven, P. getuige   
Keusters, J.B. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 3, foto 1 
t/m 5 

Machtiging en verklaring  5 (6)-4-1780 en  
3-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Maria Catharina constituante   
Martens (Mertens), Mattijs (Matheas) gemachtigde Hoogemierde  
van Alphen, Augustinus C. notaris Turnhout  
van Crullenberg, J.W.    
Luijten, Johannes broer / a.s. koper (deel in) huijsinge, stalle, 

schuere, landerijnen etc., 
Hoogemierde 

 

van Bladel,  Petrus Josephus getuige   
van der Sande, Andreas idem   
Geerts, C.B.  ? gesworen klerk Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 3, foto 6 
t/m 12 

Machtiging  betr. afhandeling nalatenschap 16-12-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Borrens, Francisco Xaveri0 notaris Antwerpen  
Sweens, Catharina  constituante idem  
Sweens, Peter broer / gemachtigde sHertogenbosch  
Sweens, Peeter + *  vader / erflater   
van den Bergh, Joanna + e.v. * moeder / erflaatster erfgoederen, Hoogemierde  
Janssens, Josephus getuige   
de Keijser, Benedictus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 4, foto 1 
t/m 3 

Machtiging  betr. verkoop 30-7-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Brocx, Alexander notaris Terheijden (baronie v. Breda)  
Swagemakers, Catharina Cornelia 
wed.v. Pieter Kock + 

constituante   

Swagemakers, Joannes broer / gemachtigde de Tulderhoeve, 
Hilvarenbeek 

 

Swagemakers, Adriaan broer   
Swagemakers, Arnoldus idem   
Swagemakers, Maria zuster erfgoederen te Hooge- en 

Lagemierde 
 

Roovers, Davit meester timmerman / 
getuige 

  

Verkooijen, Adriaen getuige   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 4, foto 4 
t/m 6 

Verkoop / transport  3-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van de Sande, Helena * verkoopster   
van Vessem, Matijs e.v. * koper ½ Jan Anthonij Jansen stede 

of den Agterste Driehoek, ca. 
3 lopst. 20 roeden, 
Hoogemierde aan den Luter 

de straat (o), Adriaan Mercx 
(w), de heijde (z), het kind 
van Willem van den Heuvel 
(n) 

van de Sande, Willem verkoper   
van de Sande, Peeter idem   
van de Sande, Adriaan idem   
van de Sande, Johanna # verkoopster   
Snijders, Jan e.v. #    
Vermeeren, Adriaan (wedn.) verkoper   
Vermeeren, (minderj. kind ^ ) Adriaan    
van de Sande, Catrina + moeder van ^   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Box, H.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 4, foto 7 Verhuur Tilburg / Goirle 12-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Brouwers, Wouter Jan verhuurder   
Dankers, Fransus huurder Tilborg  
  huijsinge, Goirle aen het 

dorp, vanouts genaemt ‘den 
Rooden Leuw’, met de grote 
kamer, div. landerijen 

 

van Oudenhoven, Nicolaes laatste gebruiker   
  hof, ½ aensteede, 5 lopst. 

land met den Vorsten polder 
 

Kouwenberg, Peeter Jan borg Tilborg (Tilburg)  
van Aesvelt, Martinus borg   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 4, foto 8 
t/m 10 

Verkoop / transport  12-11-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Hendrina verkoopster (1/5)   
van Eijndhoven, Anne Mie idem (1/5)   
Aarts, Arnoldus * koper   
Willemse, Hendrina e.v. *    
van Loon, Jan Anth. # koper   
van Beers, Anna e.v. #  heijvelt, Lagemierde  
  1 lopst. in den Grooten dries  
  het Raakschot  
  den Huijsman  
  acker, Hulsel  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
de Beneficien idem   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaan idem   
Masson, F. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 1 

Verkoop / transport  4-9-1797 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Elizabeth * verkoopster Hulsel  
Swaanen, Gijsbert e.v. *    
Blankers, Gerit koper perc. in den Garstacker met 

den driesken, 1 lopst. 18 
roeden, Lagemierde 

Pieter Adriaans (o), de koper 
(w), Anthonij van de Sande 
(z), Poulus Gooris (n) 

den Armmen van Lagemierde rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 5, foto 2 
t/m 8 

Erfdeling betr. 1e kavel 14-2-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Peeter condivident   
Verbaandert, Maria * condividente   
van Leend, Jan Baptist e.v. *    
Verbaandert, Lambert condivident 1e kavel huijs, hoff en aengelag, 

samen 1 lopst. 31 roeden, 
Lagemierde 

Paulus Kughenius (o), de 
gem. straat (w), Jan Leesten 
(z), rijweg  n) 

  den Pontacker (2 stukken), 
samen 2 lopst. 56 roeden 

ackerweg (o, n) de kind. 
Hermanus Janssen (z), Maria 
Janssen (w) 

  den Hogemiertsen acker, 1 
lopst. 48 roeden 

Maria Jansen (o), de Hassel 
straat (w), de erfgen. Claas 
Meijs (z), ackerweg (n) 

  heijvelt in de Heijlaren, 2 
lopst. 

Peeter de Voogt (o), Willem 
van Beers (w), Jan van Doorn 
(z), Jan de Kort (n) 

  den Koolen beemt (2 
stukken), samen 2 lopst. 43 ½ 
roeden 

Maria Jansen (o, z), de Aa 
(w), de kind. Hermanus 
Janssen (n) 

  den Santkuijl, 1 lopst. 13 
roeden 

de wed. Adriaan Luijten (o), 
Josijn Wittens (w), Maria 
Janssen (z), de kind. 
Hermanus Jansen (n) 

  den Leenacker, 7 lopst. 30 
roeden 

Catholijn Hermans (o, z), de 
kind. Peeter Corst. Matijsen 
(w), een straatje (n) 

  den Haverendries en Gullen 
Hoek, 1 lopst. 32 roeden 

de Hoolstraat (o, w), 
Elisabeth Zwanen (z), Maria 
Jansen (n) 

  part in Joost Schuermans 
beemt, 32 ½ roeden 

 

  gen. Leenboek van den 
Bogaart 

 

Verbaandert, Hendrick condivident   
Verbaandert, Jan condivident   
Verbaandert, Henrick + # vader / erflater Lagemierde  
Leijtens, Jenneken + e.v. # moeder / erflaatster   
Masson, Jan president   
Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Schoormans, Laurens idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 10, rij 5, foto 9 
en 10 

Machtiging betr. vesten 27-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Horevordts, Martinus Jan constituant Geerdruij den Bergh 
(Geertruidenberg) 

 

Schoormans, Gerardus oom / gemachtigde   
  weijde of bemt, Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 5, foto 11 
t/m fiche 11, rij 1, f. 2 

Overeenkomst  19-9-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Corstiaan momboir / part.enerz.   
van de Sande, Jan toesiender / idem   
van de Sande, (2 minderj.kind. *) Marte partij enerzijds   
Schellekens, Ida + moeder van * Hulsel  
van de Sande, Marte bruidegom / partij 

anderzijds 
  

Schots, Jenneke bruid / idem   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peeter idem   
Hendricx, Marcelus Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 3 
t/m 5 

Overeenkomst franse contributie 24-11-1704 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……, Lijsbet wed.v. Jacob Riberghs 
(Riebergs) 

   

Lemmens, Adriaen momboir   
Ribergs, Bartolomeus    
Ribergs, Jan    
Adriaens ?, Jan getuige   
Ribergh, Waijken  zuster   
Lemmens, Adriaen schepen   
Dijkmans, Embregt idem   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 6 
en  7 

Verhuur  18-3-1713 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Margriet Wouter verhuurster   
van de Sande, Jan * (i.n.v. vrouw) verhuurder   
……….., Hendrin (en man) schoonzuster van * / 

verhuurders 
  

Hoppenbrouwers, Hercules verhuurder   
Hoppenbrouwers, Dielis idem   
Schoormans, Nicolaes * huurder   
………., Josijna e.v. * huurster erffstede  
van Tongeren, Antoni # laatste bewoner   
…….., Susanna + e.v. #    
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Lemmens, Goijaert schepen   
van Hoogstraten, Willem idem   
Stelt, Ns. secretaris   
Hoppenbrouwers, (erfgen. ) Susanna + verhuurders   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 8 
t/m 10 

Gelofte / vestiging van rente (copie) ‘van Laier’ is mogelijk verkeerd 
overgeschreven van origineel 

16-3-1645 en  
16-6-1681 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adels, Lambrecht Gerridt (en h.vr.) gelovers / rentgelders aenstede, huijsinge, ca. 11 
lopst. 

Huijbrecht Leenaert Dieles 
(o), Wouter Peter Coolen (z), 
de gem. strate (w), de 
gelovers (n) 

van Laier (van Trier ?), Jacob Oriaensen crediteur / rentheffer Beecke (Hilvarenbeek)  
het Mullemans gasthuijs rentheffer sHertogenbosch  
den H.geest van Lagemierde idem   
van Gorp, Peter Pouwels schepen   
Harmans, Harman Tomas idem   
Hobma, H. secretaris 1681   
  de Nulle aan ’t Welsendt (op 

achterkant) 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 1, foto 11 
en  12 

Borgbrief  20-4-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Rooij, Peeter schepen Diessen  
van de Put, Adriaan idem   
den Armen of H.geest van Diessen    
den Armen of H.geest van Lagemierde    
Naijkens, Jan * requirant   
van Hooff, Peternel e.v. *    
Smullen ?, Pr. loco secretaris Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 2, foto 1 
en  2 

Gedrukte formulieren betr. kwitanties, recht v. successie, 
boedelscheiding 

1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

het Bataafse Gemeenebest    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 2, foto 3 
t/m 6 

Verhuur  5-8-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan Lambert verhuurder Lagemierde  
Fabri, Abraham huurder huijzinge, stallinge, schuur, 

schop, hof en aangelag, div. 
landerijen, Lagemierde aan 
de Plaats (behalve kamer, 
opkamer, kelderke, deel v.d. 
hof en land op den Zandbogt) 

 

Verhagen, Bartel schepen   
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Swaanen, Cornelis idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 2, foto 7 Declaratie  na 27-2-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Box, H. declarant   
Verbaandert, Jan debiteur   
Verbaandert, Anna debitrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 2, foto 8 
t/m 11 

Verkoop / transport  15-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michaël, Lambert gemachtigde   
Dekkers, Elizabeth constituante / verk. Casteren  
Dekkers, Catharina wed.v. P.Fabrie koopster ½ huijzinge, stal, schuur, 

hoff, Lagemierde aan het 
Vloeijeijnd 

de straat (o), Godefridus 
Janssens (w), de wed. 
Cornelis Vloemans (z), het 
Hasseldstraatje (n) 

  ½ van 2/3 de Verbrande 
stede, het geheel 3 lopst. 27 
roeden 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Martens, Willem president / loco schout   
van Beers, Laurens schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 2, foto 12 
t/m rij 3, foto 2 

Verkoop / transport  30-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosmans, Balthazar verkoper Antwerpen  
……., wed.v. Willem Huijbregts + koopster den Rusakker, 2 lopst. 6 

roeden, Hoogemierde 
de koopster (o, n), Jan Baptist 
Marte Lemmens (w), voetpad 
(z) 

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Lemmens, J.B. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 3, foto 3 
t/m 5 

Machtiging (copie) betr. transport van erfgoederen 28-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Joseph momboir / constituant Westerhoven (Bergeijk, 
Riethoven, Westerhoven, 
Borkel en Schaft) 

 

Gielens, Jan toesiender / constit.   
Sweerts, (onm. kind.) Jan    
van de Ven, Jan e.v. * constituant   
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van Aalst, Anna *    
Sweerts, Marij moeder van *   
Bergmans, Cornelis e.v. # constituant   
Sweerts, Anna #    
Sweerts, Jan Hendrik + grootvader / erflater Hulsel  
van de Poell, Peter gemachtigde Hoogemierde  
Dirx, Ansem Peter ^ koper  erfgoederen, Hulsel  
Fabrij, Elisabet e.v. ^     
Gielens, Jan schepen Westerhoven  
Hendriks, Corstiaan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 3, foto 6 
t/m 10 

Machtiging  en verklaring betr. verkoop erfdeel 2-5-1729 en 
4-5-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Teniers, Joannes Franciscus notaris Brussel  
Coolen, Joseph constituant geb.: Lagemierde  
Coolen, Peeter idem   
Coolen, Hendrick idem   
Coolen, Nicolaes broer / gemachtigde Lagemierde  
Coolen, Peeter + * vader / erflater   
Goutsmits, Ida + e.v. * moeder / erflaatster   
Morelle, Joannes Baptista getuige   
Teniers, David idem   
Desnaijer ?, ….. secretaris Brussel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 3, foto 11 
en t/m rij 4, foto 1 

Machtiging   (copie) en wederom 
machtiging 

betr. verkoop obligatie 29-1-1729 en 
21-1-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  Zeelst, Velthoven en 
Blaertum 

 

Leijten, Maria e.v. * constituante Veldhoven  
Rijckers, Johan * gemachtigde / constit.   
de Gemeente van Hoogemierde rentgelder   
Feijlingius ?, Hendericus getuige   
van Emmen, Francis idem   
Vlodroph, Vitus W. secretaris   
Reijkers, Jan zoon !/ gemachtigde   
Verbeck, Simon koper Dommelen  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 4, foto 2 
t/m 4 

Machtiging  (copie)  12-11-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  Zeelst, Velthoven en 
Blaertum 

 

Leijten, Maria Hendrix e.v. * constituante Veldhoven  
Rijckers, Johannes * gemachtigde   
Rooijaerts, Gijsbert  Valkenswaard  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Leijten, Antoni mede rentheffer 1695   
Sledsen, Remisius schepen   
Cranenburgh, Deonijs idem   
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van Vlodroph, Vitus W. secretaris Veldhoven  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 4, foto 5 Memorie handschrift Godert v. Hanenburgh 

secretaris 1721-1732 
1721-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 schepenen Hulsel  
van Heurn, mr. Jan    
Lavraise, Jan    
Goutsmits, Peeter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 4, foto 6 
t/m 8 

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 18-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Peeter + * vader / erflater   
Goutsmet, Ida + e.v. * moeder / erflaatster Lagemierde  
Coolen, Niclaes gemachtigde   
Koolen, Joost constituant Brussel  
Coolen, Peeter idem   
Coolen, Hendrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 4, foto 9 
t/m 12 

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 18-1-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lodewijcx, Joan Adreas notaris Antwerpen  
van Dun, Jan (bejaard jongman) constituant idem  
Bosmans, Peeter zwager / gemachtigde Hilvarenbeek  
van Dun, Joan + * vader / erflater Hoogemierde  
Lemmes, Maria + e.v. * moeder / erflaatster   
Lodewijcx, Frans getuige   
Beeckmans, Petrus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 1 
t/m 4 

Verkoop / machtiging / transport  18-10-1723 en  
13-3-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thielens (Tielens), Adrianus verkoper / zoon v.* 
/constituant 

Mechelen  

Sledsen (Sledde), Dirick koper  Antwerpen (1/3 rente)  
de Parochie van Hoogemierde rentgeldster   
Thielens, Renier * eerst rentheffer (1/3)   
Thielens, Frans mede rentheffer (1/3)   
Thielens, Guilelmus mede rentheffer (1/3)   
Sledsen (Sledde), mr. Remigius gemachtigde Velthove (Veldhoven)  
Bosmans, Jacobus getuige   
Schaeffs, Jan idem   
Broers, Pet. notaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 5 Machtiging betr. verkoop 5-3-1723  
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t/m 8 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Jacques notaris Antwerpen  
Plompen, Willebrordus vleeshouwer / constit. Antwerpen  
Plompen, Anna (ongeh.) constituante   
Plompen, Jan + * vader   
Schuermans, Elisabeth + e.v. * moeder   
Gobbaerts, joffr. Anna wed.v. Hendrick 
Plompen + 

constituante   

van Doren, Cornelis zwager / gemachtigde Hoogemierde  
  percelen in de stede van 

Jacob Rieberghs 
 

de Herdt, Thomas getuige   
Portrens ?, Henricus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 9 
t/m 11 

Machtiging betr. opname van geld 19-9-1722  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Anthonio notaris Antwerpen  
van Spaendonck (Verspaandonk), 
Aldegondis 

dienstmeid bij * / 
constituante 

  

Rijns, Cornelius *    
Verspeeck, Aldegondis moeder / gemachtigde   
Thomas, Dominicus getuige   
Steurs, Cornlis idem   
  Hoogemierde  
van Heijst, Jan geldschieter Vilvoorde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 11, rij 5, foto 12 
t/m fiche 12, rij 1, f. 2 

Verkoop / machtiging aan toonder  5-9-1721  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Paesschen, Jan Francois notaris Antwerpen  
Hermans, Jenneken Peter * verkoopster   
Janssens, Fransois e.v. * kleermaker   
Verbandert (Verbaandert), Elisabeth 
Peeter 

koopster ¼ stede en land, 
Hoogemierde 

 

van Paesschen, Abraham Joseph getuige   
Hendricx, Jan Franchois idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 3 Machtiging  24-7-1731  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

schepenen van Arendonk constituanten   
Hellewich, Hermanus momboir / 

gemachtigde 
  

Simons, Adriana (onm.) * renthefster   
van Deuren, Maria + moeder van*   
(de gemeente) Hoogemierde  rentgelder   
Spoormans, B. schepen Arendonk  
Goris, Christiaen idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 4 
en 5 

Machtiging betr. verkoop 28-5-1720  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Denman, Johan notaris Breda  
van Osch, Pieter * brandewijnstoker / 

constituant 
  

Maes, Jenneken e.v. * constituante   
Verbaendert, Hendrick gemachtigde   
  Hoogemierde (landerijen )  
Lieffmans, Wouter getuige   
Brootmaecker, mr. …. idem   
van Gastel, Johannes gesworen meter / 

getuige 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 6 
t/m 9 

Machtiging betr. verkoop 5 akkers 30-10-1719  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Couwerven, Norbertus notaris Antwerpen  
Schoremans (Schoormans), Joanna 
wed.v. Joan vanden Sanden + 

moeder / constituante vroeger Hoogemierde  

vande Sanden, Anna wed.v. Hendrick 
Coenens + 

dochter / idem   

van de Sanden, Elisabeth * dochter / idem   
van Lievendael, Joan e.v. *    
Miermans, Cornelis schepen / gemacht. Hoogemierde  
Keppers, Joan Baptista getuige   
Rademaeckrs, Ignatius idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 1, foto 10 
t/m 12 

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 10-10-1719  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bervoets, Jan Baptista notaris Antwerpen  
Lemmens, Anna * constituante   
Lefebvre, Joannes Franciscus e.v. * momboir / gemacht.   
de Swert, Gerardus momboir / constituant   
Lemmens, Jan Bapt. Peeter (onm.) #    
de Loos, Isabella moeder van #   
Hermans, Maria + wed.v. Jan Lemmens 
+ 

moeder van * / 
erflaatster 

Mierde  

van Hoije, Laurentius getuige   
Floor, Arnoldus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 1 
en 2 

Machtiging betr. afhandeling nalatenschap 12-7-1719  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Visscher, Joris notaris Rosendaal  
Laets, Lambertus apothecaris / oom v.* /   
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constituant 
Lemmens, Francois + vader van *   
Laets, Catharina moeder van *   
Lemmens, Pieter * (onm.)    
Lemmens, Bastiaen* (onm.)    
Lefeber, Franciscus gemachtigde Antwerpen  
…….., + wed.v. Pieter Lemmens + grootmoeder / 

erflaatster 
Hoogemierde  

van Riel, Jan getuige   
Thijssen, Dirck idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 3 
t/m 6 

Machtiging betr. verkoop 31-3-1719  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Groot, Anthonij notaris Zundert  
van de Zande, Adriaantje e.v.* constituante / 

verkoopster 
  

Hollen, Anthonij Peeter * gemachtigde   
Dijckmans, Anthonij Corstiaen mede eigen. / koper huijsinge, schure, hoff etc., 

Lagemierde 
 

Lijten (Leijten), (kind.) …….. + mede eigen.   
…….., + wed.v. Anthonij Lijten 
(Leijten) 

erflaatster   

van Bergen, Johan Christiaan getuige   
Blommaart, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 7 Verkoop  (3) 31-3-1716  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mallens, Adriaen Hendrick verkoper   
Janssen, Matijs (e.v. * ?) idem   
Mallens, Maria Hendrick *    
Mallens, Hendrick + erflater   
Huijbreghts, Maeijken koopster   
Huijbreghts, Peter koper   
Huijbreghts, Huijbrecht koper   
Huijbreghts, Anneken koopster den Marten acker, 

Hoogemierde 
 

Coops, Joannes    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 8 
t/m 10 

Machtiging betr. afhandeling verkoop 10-4-1716  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Riel, Johannes notaris opde Leur (baronie v. Breda)  
Raaijmakers, Pieter constituant   
Raaijmakers, Jenneken constituante   
Raaijmakers, Marija idem   
Raaijmakers, Anneken idem (afwezig)   
Raaijmakers, Jacobus + vader / grutter en 

broodbakker 
  

Raaijmakers, Hendrick oom / verkoper Breda  
Willems, Lijntje Peeter daarvoor eigenares   
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Raaijmakers, Jenneken koopster stede, huijsinge etc., ca. 11 
gemeten, Lagemierde 

 

Raaijmakers, Adriaan Jacob broer / gemachtigde   
Konings, Willem getuige   
Mulders, Pieter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 2, foto 11 
t/m rij 3, foto 2 t/m 6 

Machtiging betr. transport  1-8-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bije, Hendrick notaris sHertogenbosch  
Lambonet, Helena * wed.v. Henrick 
Scheffers + 

verkoopster / 
constituante 

idem  

de Moij, Arnoldus voorzoon / gemacht.   
……….., Adriaen koper steede en aengelagh, 8 lopst. , 

Hoogemierde in de 
Smisstraat 

 

  stuck lants ca. ½ lopst. het aengelagh van Hendrick 
Mes bij de kerk 

Wouters, Jan huidige gebruiker   
van de Zande, Maria + wed.v. Peter 
Lamboneth + 

daarvoor erflaatster / 
moeder van * 

  

Schenck, Johan koopman / getuige   
Keijsers, Johan dienaar v. # / getuige Vucht  
Karsmans, Gijsbert #    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 3, foto 1 Brief bij machtiging (zie voorgaande en 

volgende) 
ca. 7-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Opstelt, …… geadresseerde   
de Moij, Arnoldus afzender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 3, foto 1 Machtiging betr. transport (zie voorgaande) 12-7-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scheffers, Helena * constituante / 
verkoopster 

  

van de Sande, Maria + e.v. # moeder van *   
Lambonet, Peter + #    
Mathijse, Adriaen koper huijs, aengelag, in de 

Smisstraat, Hoogemierde 
 

de Moij, Arnoldus zoon / gemachtigde   
van de Bos, Peter getuige sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 3, foto 7 
t/m 9 

Machtiging betr. verkoop leengoed 9-4-1714 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Couwerven, Norbertus notaris Antwerpen  
van Helmont, Jan constituant   
van Helmont, Philips broer / gemachtigde Lagemierde  
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  Leengoed, Lagemierde op 
den Hoogen wech inde 
Wellensensen acker 

 

Pantecras, Engelbert getuige   
de Ruel, Anthoin idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 3, foto 10 
t/m 12 

Machtiging betr. verkoop  12-1-1713 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beunje, Benjamen notaris Breda  
van Dorsten, Bernaert wedn.v. 
Magdalena Fabri + 

constituant / verkoper   

van Dorsten, Nicolaas idem   
van Dorsten, Maria constituante / verk.   
van Dorsten, Jan verk. / gemachtigde   
Janssens, Jacob koper huijs, lant en erve, Hulsel  
Deckers, Abraham nu huurder   
van Son, Daniel getuige / klerk   
van Gronsvelt, Johannis idem   

 
volgende stukken staan niet op fiche ! 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
perkament 110 x 225 
niet op fiche 

Gelofte / vestiging van rente handschrift Wouter Franssen (6)-4-1569 en 
19-3-1622 verso 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Everaers, Jan (en h.vr.) gelovers / rentgelders huijs, hoff etc., Nederen 
Mijerde , ’t Mispeleijnde 

 

Beelen, Dierick Diericx rentheffer   
Danijels, Willem    
Moeren, Peeter    
Paridaens, Jan    
van den Berg, …… crediteur   
    
op keerzijde:     
Peters, Peter Leendert (1622)    
Roebels, Peter (1622)    
Machielsen, Anthoni (1622)    
den Arme verkrijger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
niet op fiche Gelofte / lening door gemeente  

(1000 g.) en verhoging naar 1100 g. 
zwaar beschadigd 25 ?-3-1667 en 

14-1-167… 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter Frans schepen / gelover Hoogemierde  
Schormans (Schoormans), Adriaen idem / idem   
Verbruggen, Goeijaert idem / idem   
van den Barge (Berge), Willem Wouters borgemr. / idem   
Goeijaerts, Jacop h.geestmr. / idem   
Leenders, Jacop kerkmr. / idem   
van den Barge, Wouter Geerts crediteur   
van der Horst ?, ….  sHertogenbosch  
van de Sande, Marselis Wouter schepen (167..)   
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Leijtens, Aert schepen (167..)   
Maes, Jan schepen (167..)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
niet op fiche 
(keerzijde) 

Overeenkomst betr. aflossing 
voorgaande lening 

zwaar beschadigd 6-5-1667  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Barge (Berge), Wouter crediteur   
Fransen, Wouter schepen   
Verbruggen, Goeijaert idem   
Schormans, Ariaen idem   
van Keppelfox, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
niet op fiche 
(keerzijde) 

Aflossingen van voorgaande lening zwaar beschadigd 1-1-1676 / 26-9-1727 
en 21-3-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Wouter Gerrits + crediteur   
van den Bergh, (erfgen.) Willem Wouter 
Gerrits + 

   

van den Bergh, Jan Wouters    
van den Bergh, (kind.) Goijert +    
Wittens, Jan schepen   
Schuijrmans, Jan idem   
van de Sande, Marcelis idem   
Marcelis, Wouter burgemr.   
Hobma, H. secretaris   
Goris, …… (1727 ?)    
Mertens, Steven (1730)    

 
Einde okt. 2012 

 
 
 
 


